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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 14 grudnia 2016 r. nad ustawą  

– Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt II. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Stanisław Gogacz  (-) Michał Seweryński 

 

 

dabrowsk
Nowy stempel



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości  

KPCPP, 

KU 

poparty przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KPCPP, 

KU 

poparty przez 

połączone komisje 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 2, 3, 4 i 15 należy głosować łącznie.  

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 16. 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. …) 

wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem art. 16–32, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

2)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 

1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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3)  skreśla się art. 3; Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

4)  po art. 8 dodaje się art. 8a i art. 8b w brzmieniu: 

„Art. 8a. W ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) uchyla się rozdział 1, z wyjątkiem 

art. 18 ust. 1 , 4 i 5, oraz rozdziały 2–4. 

Art. 8b. Traci moc ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

5)  skreśla się art. 8; Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 8 należy głosować łącznie.  

 

6)  w art. 10 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Fakt przejścia sędziego Trybunału w stan spoczynku stwierdza 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, zwane dalej 

„Zgromadzeniem Ogólnym”.”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

7)  w art. 11 skreśla się ust. 2; Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 



– 3 – 

8)  w art. 11 w ust. 3 skreśla się wyrazy „Sędziów Trybunału, zwane dalej 

„Zgromadzeniem Ogólnym”,”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

9)  art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Stosunki pracy pracowników Biura Trybunału 

wygasają z dniem 31 grudnia 2017 r., jeżeli: 

1) do dnia 30 września 2017 r. nie zostaną im zaproponowane nowe 

warunki pracy i płacy, odpowiednio w Kancelarii Trybunału albo 

Biurze Służby Prawnej Trybunału, albo 

2) przed dniem 15 grudnia 2017 r. odmówią przyjęcia nowych 

warunków pracy i płacy zaproponowanych im, odpowiednio 

w Kancelarii Trybunału albo Biurze Służby Prawnej Trybunału. 

2. Pracodawca, nie później niż do dnia 30 września 2017 r. 

powiadamia na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, 

o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia 

nowych warunków pracy i płacy, odpowiednio w Kancelarii Trybunału 

albo Biurze Służby Prawnej Trybunału. 

3. Przepis ust. 1 nie wyłącza rozwiązania stosunku pracy w trybie 

i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

4. W przypadku wygaśnięcia stosunków pracy, o których mowa 

w ust. 1, albo ich rozwiązania z przyczyn niedotyczących pracowników, 

pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje odprawa pieniężna 

ustalana na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 

r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1474).”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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10)  w art. 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 4 w zdaniu pierwszym po 

wyrazie „do” dodaje się wyraz „dnia”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

11)  art. 15 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, o których mowa w art. 6 

ust. 2 pkt 8 ustawy wskazanej w art. 1”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

12)  art. 15 skreśla się ust. 3; Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

13)  skreśla się art. 16–18 i art. 20–22;  Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

14)  skreśla się art. 19; Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

15)  art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., 

z wyjątkiem art. 4, art. 5 i art. 8b, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r.”; 

Poprawka 

Senatorów: 

J. Rulewskiego, 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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16)  w art. 23 w pkt 1 wyrazy „, art. 12 oraz art. 16–22” zastępuje się 

wyrazami „oraz art. 12”. 

Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


