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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

(druk nr 584) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego wprowadza zmiany w dwóch obszarach regulacji. Pierwszy z nich 

wiąże się z określeniem kwalifikacji wymaganych od osób, które mogą zostać wybrane na 

stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, natomiast drugi dotyczy praw i obowiązków 

zarówno sędziów TK, jak i sędziów TK w stanie spoczynku, a także uprawnień przysługujących 

członkom ich rodzin. 

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 3 nowelizowanej ustawy, sędzią TK może 

zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Ustawa przyjęta przez Sejm 

zakłada, że sędzią TK będzie mogła zostać również osoba, która spełnia wymagania niezbędne 

do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. To ostatnie 

kryterium będzie spełnione m.in. wtedy, gdy kandydat na stanowisko sędziego TK pozostawał 

co najmniej dziesięć lat na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy 

Prokuratorii Generalnej RP albo przynajmniej przez dziesięć lat wykonywał zawód adwokata, 

radcy prawnego lub notariusza. Wypada przy tym jednak podnieść, że z przepisów ustawy 

z  dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych wynika, iż prawo 

ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym 

przysługuje osobom legitymującym się 10-letnim stażem pracy w instytucjach publicznych 

na  stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego, a 

ponadto także osobom mającym łącznie 2-letnie doświadczenie na stanowisku asesora sądowego 
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w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz 6-letni staż pracy w instytucjach publicznych 

na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego. 

Zmiany w sferze praw i obowiązków sędziów TK (sędziów TK w stanie spoczynku) 

oraz uprawnień członków ich rodzin dokonają się na skutek dodania w nowelizowanej ustawie 

art. 18a oraz zmiany formuły odesłania zawartego w art. 19 tej ustawy. Stosownie do tego 

ostatniego przepisu w obowiązującym brzmieniu, w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do praw i obowiązków sędziów Trybunału 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 43–45 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym. Po zmianie art. 19, do praw i obowiązków sędziów TK będą stosowały się 

odpowiednio również inne przepisy regulujące status sędziów Sądu Najwyższego. Jednocześnie 

dodanie art. 18a przesądzi o odpowiednim stosowaniu art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. przepisów które przyznają rodzinie 

zmarłego sędziego odprawę pośmiertną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 

pracy dla rodzin pracowników, zwrot kosztów pogrzebu oraz – z zastrzeżeniem spełnienia 

warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej według przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – uposażenie rodzinne. W następstwie zmiany 

brzmienia art. 37 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nowy przepis art. 18a 

znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do sędziów TK w stanie spoczynku.  

W ustawie zamieszczono przepis przejściowy (art. 2), który zakłada, że wyżej wskazane 

świadczenia będą przysługiwały osobom uprawnionym w sytuacji, gdy zdarzenia stanowiące 

podstawę ich przyznania wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie noweli, ale już pod 

rządami ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Ponadto – w myśl art. 3 ustawy – sędziemu TK, który przeszedł w stan spoczynku w czasie 

obowiązywania ustawy zmienianej, przyznana zostanie jednorazowa odprawa w wysokości 

sześciomiesięcznego wynagrodzenia, a więc świadczenie, o którym mowa w art. 48 ustawy 

z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, dotychczas nieobjętym odesłaniem z art. 19 

ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie standardowej vacatio legis (art. 4). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy, stanowiący przedłożenie poselskie, został wniesiony 14 lipca 2017 r. 

(druk sejmowy nr 1750). Jego I czytanie odbyło się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1558276:part=a43&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1896818:ver=5&full=1
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i   Praw Człowieka w dniu 19 lipca 2017 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym 

zarekomendowała przyjęcie poprawionego projektu (druk nr 1760). Korekty wprowadzone na 

tym etapie miały charakter redakcyjny. 

II czytanie projektu miało miejsce na 47. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 września 2017 r. 

Ze względu na zgłoszenie wniosków legislacyjnych projekt został ponownie skierowany do 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja w dodatkowym sprawozdaniu z dnia 13 

września 2017 r. (druk nr 1760-A) poparła poprawkę mająca na celu dodanie przepisu art. 3 

oraz poprawkę dostosowującą termin wejścia w życie ustawy do wymogu płynącego z art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych.  

Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym stanowisko Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej ustawa nie wywołuje zastrzeżeń. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


