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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

(druk nr 58) 

 

 

U S T A W A    z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1064, z późn. zm.) 

[Art. 1. 

Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej "Trybunałem", jest organem władzy sądowniczej 

powołanym w celu wykonywania kompetencji określonych w Konstytucji i ustawach.] 

<Art. 1. 

Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem władzy sądowniczej 

powołanym w celu wykonywania kompetencji określonych w Konstytucji.> 

 

Art. 8. 

 Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy: 

1)   zatwierdzanie informacji, o której mowa w art. 6 ust. 1; 

2)   wybór kandydatów na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału; 

3)   wyrażanie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz pozbawienie wolności 

sędziego Trybunału; 

[4)   stwierdzanie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału;] 

<4) przygotowanie wniosku do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału w 

przypadkach określonych w art. 36 ust. 1;> 

5)   stwierdzanie utraty statusu sędziego Trybunału w stanie spoczynku; 

6)   uchwalanie regulaminu Trybunału; 

7)   uchwalanie statutu Biura Trybunału; 

8)   uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału; 

9)   wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla Zgromadzenia Ogólnego w ustawie i 

regulaminie Trybunału. 
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Art. 10. 

[1. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Trybunału, 

chyba że ustawa przewiduje inną większość.] 

<1. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Trybunału, chyba że 

ustawa stanowi inaczej.> 

2. Głosowanie jest jawne, o ile żaden z sędziów Trybunału nie zażąda wyłączenia jawności. 

Głosowanie z wyłączeniem jawności przeprowadza się w sprawach, o których mowa w art. 

8 pkt 2-5. 

Art. 12. 

1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród co najmniej 

trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat. Na 

stanowisko Prezesa Trybunału można być powołanym dwukrotnie. 

2. Kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału wybiera Zgromadzenie Ogólne w ostatnim 

miesiącu kadencji Prezesa Trybunału spośród sędziów Trybunału, którzy w głosowaniu 

uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W razie opróżnienia stanowiska Prezesa 

Trybunału wyboru kandydatów dokonuje się w terminie 21 dni. 

<2a. Kandydata na stanowisko Prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej 3 sędziów 

Trybunału. Sędzia Trybunału może zgłosić tylko jednego kandydata.> 

3. Obradom, które dotyczą wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału, 

przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia Trybunału. 

<3a. Głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału nie 

może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia zgłoszenia kandydatów. 

3b. Na karcie przygotowanej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa 

Trybunału nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej. 

3c. Sędzia Trybunału może oddać głos tylko na jednego kandydata na stanowisko 

Prezesa Trybunału.> 

4. Uchwałę o wyborze kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału przekazuje się 

niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

[5. Do Wiceprezesa Trybunału przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.] 

<5. Do Wiceprezesa Trybunału przepisy ust. 1–2a i 3a–4 stosuje się odpowiednio.> 
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[Art. 16. 

Sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji.] 

 

Art. 17. 

[1. W skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów.] 

2. Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów. [Ponowny wybór do Trybunału jest niedopuszczalny.] 

[Art. 19. 

1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz 

grupie co najmniej 50 posłów. 

2. 
(4)

 Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do 

Marszałka Sejmu 30 dni przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji, termin na 

złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, wynosi 21 dni. 

4. Organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu wyraża opinię w sprawie wniosku, o 

którym mowa w ust. 2. 

5. Szczegółowe wymogi dotyczące wniosku oraz tryb postępowania z wnioskiem określa 

regulamin Sejmu.] 

[Art. 20. 

Jeżeli głosowanie nie zostało zakończone wyborem sędziego Trybunału, termin na złożenie 

nowego wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału wynosi 14 dni od 

dnia głosowania.] 

Art. 28. 

1. Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów 

prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału lub inne nieetyczne zachowanie 

mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości. 

[2. Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem 

stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się 

niegodny urzędu sędziego Trybunału.] 

3. Za wykroczenia sędzia Trybunału odpowiada tylko dyscyplinarnie. 
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<Art. 28a. 

Postępowanie dyscyplinarne można wszcząć także na wniosek Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia 

otrzymania wniosku, chyba że Prezes Trybunału uzna wniosek za nieuzasadniony. 

Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wraz z 

uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy w ciągu 7 dni od dnia wydania 

postanowienia.> 

[Art. 30. 

Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji skarga kasacyjna nie 

przysługuje.] 

Art. 31. 

Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

[3)   złożenie sędziego Trybunału z urzędu.] 

 

<Art. 31a. 

1. W szczególnie rażących przypadkach Zgromadzenie Ogólne występuje do Sejmu z 

wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego Trybunału. 

2. Zgromadzenie Ogólne może podjąć uchwałę lub złożyć wniosek w sprawie, o której 

stanowi ust. 1, także na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra 

Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku.  

3. Uchwałę odmawiającą złożenia wniosku, o którym stanowi ust. 1, wraz z 

uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy, o którym stanowi ust. 2, w ciągu 14 dni od 

dnia podjęcia uchwały.> 

[Art. 36. 

 1. Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w 

przypadku: 

1)   śmierci sędziego Trybunału; 

2)   zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu; 

3)   skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4)   prawomocnego orzeczenia o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu. 
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2. Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza: 

1)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - Prezes Trybunału w drodze 

postanowienia; 

2)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - Zgromadzenie Ogólne w drodze 

uchwały. 

3. Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę 

stwierdzające wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.] 

 

<Art. 36. 

1. Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w 

przypadku: 

1) śmierci sędziego Trybunału; 

2) zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu; 

3) skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) złożenia z urzędu sędziego Trybunału przez Sejm na wniosek Zgromadzenia 

Ogólnego. 

2. Z wnioskiem do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału, w przypadkach o 

których mowa w ust. 1, występuje Zgromadzenie Ogólne po przeprowadzeniu 

stosownego postępowania wyjaśniającego.> 

 

Art. 44. 

[1. Trybunał orzeka: 

1)   w pełnym składzie w sprawach: 

a)  zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich 

ratyfikacją z Konstytucją, 

b)  stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania 

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, 

d)  sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, 

e)  w których skład orzekający Trybunału zamierza odstąpić od poglądu prawnego 

wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie, 
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f)  o szczególnej zawiłości lub doniosłości; 

2)   w składzie pięciu sędziów Trybunału w sprawach zgodności: 

a)  ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

b)  ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej 

zgody wyrażonej w ustawie; 

3)   w składzie trzech sędziów Trybunału w sprawach: 

a)  zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z 

Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami, 

b)  zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi lub ustawami, 

c)  nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze 

konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 

Konstytucji, 

d)  wyłączenia sędziego. 

2. O uznaniu sprawy za szczególnie zawiłą albo o szczególnej doniosłości rozstrzyga Prezes 

Trybunału z własnej inicjatywy lub na wniosek składu orzekającego, przy czym do spraw o 

szczególnej doniosłości należą zwłaszcza takie, w których rozstrzygnięcie może wiązać się 

z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej. 

3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej dziewięciu sędziów Trybunału.] 

<1. Trybunał orzeka: 

1) w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2) w składzie 7 sędziów Trybunału w sprawach: 

a) wszczętych skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym, 

b) zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała 

uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 

3) w składzie 3 sędziów Trybunału w sprawach: 

a) nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze 

konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 

3–5 Konstytucji, 

b) wyłączenia sędziego. 

2. Jeśli sprawa, o której stanowi ust. 1 pkt 2 i 3, jest szczególnie zawiła lub o szczególnej 

doniosłości, możliwe jest przekazanie jej do rozstrzygnięcia w pełnym składzie. O 

przekazaniu rozstrzyga Prezes Trybunału, także na wniosek składu orzekającego. 
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3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału.> 

4. Rozprawie i posiedzeniu w pełnym składzie przewodniczy Prezes lub Wiceprezes 

Trybunału, a jeżeli istnieją przesłanki wyłączenia ich z udziału w orzekaniu lub inne ważne 

przyczyny - najstarszy wiekiem sędzia Trybunału. 

 

Art. 45. 

 1. Sędziów do składu orzekającego Trybunału, w tym przewodniczącego składu i sędziego 

sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału zgodnie z alfabetyczną listą sędziów, 

uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału. 

[2. Prezes Trybunału w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na 

przedmiot rozpoznawanej sprawy lub możliwość dochowania terminu przeprowadzenia 

pierwszej narady, określanego w myśl ust. 3 albo art. 86 pkt 1, może wyznaczyć sędziego 

sprawozdawcę, odstępując od kryteriów wymienionych w ust. 1.] 

3. Prezes Trybunału może wyznaczyć termin pierwszej narady składu orzekającego. 

 

Art. 70. 

1. Z dniem zakończenia kadencji Sejmu i Senatu postępowanie w Trybunale w sprawach, o 

których mowa w art. 69, ulega zawieszeniu na 6 miesięcy. 

[2. Jeżeli przed zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu Trybunał zawiadomił wnioskodawców 

o terminie rozprawy przypadającym po jej zakończeniu lub, że rozpoznanie wniosku 

nastąpi na posiedzeniu niejawnym, postępowanie w takich sprawach nie ulega 

zawieszeniu oraz może toczyć się bez udziału wnioskodawcy.] 

3. Prezes Trybunału, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kadencji Sejmu i Senatu, 

przekazuje odpowiednio Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu informację o 

sprawach, o których mowa w art. 69, w odniesieniu do których Trybunał postanowił o 

zawieszeniu postępowania. 

Art. 80. 

 <1.> Wniosek, pytanie prawne lub skargę Prezes Trybunału kieruje do rozpoznania przez 

właściwy skład orzekający. 

<2. Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, 

wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału.> 

 

 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 81. 

1. Trybunał rozpoznaje wniosek, pytanie prawne lub skargę na rozprawie albo na posiedzeniu 

niejawnym. 

<1a. Trybunał rozpoznaje wniosek, pytanie prawne lub skargę na rozprawie, gdy 

wniosek o rozpoznanie na rozprawie zawarty został we wniosku, pytaniu prawnym 

lub skardze.> 

[2. O rozpoznaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi na rozprawie rozstrzyga skład 

orzekający z własnej inicjatywy albo po rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie 

wnioskodawcy, sądu pytającego lub skarżącego.] 

<2. O rozpoznaniu sprawy na rozprawie, w przypadku gdy nie został złożony wniosek, o 

którym mowa w ust. 1a, rozstrzyga skład orzekający.> 

3. Prezes Trybunału może zwrócić się do przewodniczącego składu orzekającego o 

rozpoznanie wniosku, pytania prawnego lub skargi na rozprawie, jeżeli przemawia za tym 

ważny interes publiczny. 

Art. 82. 

 1. Prezes Trybunału zawiadamia uczestników postępowania o przekazaniu wniosku, pytania 

prawnego lub skargi do rozpoznania przez skład orzekający, doręczając im odpisy 

wniosku, pytania prawnego lub skargi. 

2. Uczestnik postępowania, w terminie 2 miesięcy od doręczenia zawiadomienia, przedstawia 

pisemne stanowisko w sprawie. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich, z wyjątkiem wniosków w 

sprawach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. a. Rzecznik Praw Obywatelskich, w 

terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia, może zgłosić udział w postępowaniu, a w 

razie zgłoszenia udziału - w terminie 30 dni przedstawia pisemne stanowisko w sprawie. 

4. Do Rzecznika Praw Dziecka, w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz w postępowaniu w sprawie skargi, dotyczących praw dziecka, 

przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio. 

[5. W uzasadnionych przypadkach Prezes Trybunału może wyznaczyć inny termin 

przedstawienia stanowiska.] 

6. Trybunał może zwracać się do innych organów lub podmiotów o zajęcie stanowiska w 

sprawie, w wyznaczonym terminie. 
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Art. 87. 

1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy oraz zawiadamia o nim 

uczestników postępowania. 

[2. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia 

uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie.] 

<2. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia 

uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a dla spraw orzekanych w 

pełnym składzie – po upływie 6 miesięcy.> 

<2a. Prezes Trybunału może odpowiednio skrócić o połowę termin wskazany w ust. 2 w 

sprawach: 

1) wszczętych na podstawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w których skarga lub pytanie prawne dotyczą bezpośredniego naruszenia 

wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela zawartych w rozdziale II 

Konstytucji; 

3) w których kontroli podlegają przepisy regulaminu Sejmu lub regulaminu 

Senatu.> 

3. Trybunał odracza rozprawę w razie braku dowodu doręczenia uczestnikom postępowania 

zawiadomienia o jej terminie lub w razie stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu 

albo z innej ważnej przyczyny. 

4. Odraczając rozprawę, Trybunał może wyznaczyć nowy termin, o którym zawiadamia 

uczestników postępowania. Przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

 

Art. 93. 

1. [Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne lub skargę na posiedzeniu niejawnym, 

jeżeli:] 

<Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2, Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne 

lub skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli:> 

1)   pisemne stanowiska uczestników postępowania oraz pozostałe dowody zgromadzone 

w sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia lub 

2)   sprawa dotyczy zagadnienia prawnego, które zostało wystarczająco wyjaśnione we 

wcześniejszych orzeczeniach Trybunału. 

2. O rozpoznaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga 

skład orzekający. 
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3. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia uczestników postępowania, że 

rozpoznanie sprawy nastąpi na posiedzeniu niejawnym. 

 

Art. 99. 

[1. Orzeczenie Trybunału zapada większością głosów.] 

<1. Orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie zapadają większością 2/3 

głosów.> 

2. Sędzia składu orzekającego, który nie zgadza się z orzeczeniem Trybunału, może, 

podpisując orzeczenie, zgłosić zdanie odrębne. Zdanie odrębne może dotyczyć także 

samego uzasadnienia. 

Art. 112. 

1. Osoby upoważnione do reprezentowania partii politycznej Trybunał ustala na podstawie 

statutu partii lub ustawy. 

[2. W przypadku gdy nie można ustalić, kto jest osobą upoważnioną do reprezentowania 

partii, lub gdy nie można nawiązać z nią kontaktu, Trybunał uznaje za upoważnioną osobę 

faktycznie kierującą partią.] 

 

[Rozdział 10 

Postępowanie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 116. 

Marszałek Sejmu, we wniosku w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuje okoliczności, które przejściowo 

uniemożliwiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawowanie urzędu oraz 

uniemożliwiają zawiadomienie o tym Marszałka Sejmu. 

Art. 117. 

1. Trybunał rozpoznaje wniosek Marszałka Sejmu niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 24 godzin od jego złożenia. 

2. Trybunał rozpoznaje wniosek na rozprawie, z wyłączeniem jawności. 

3. Uczestnikami postępowania są: 

1)   Marszałek Sejmu; 

2)   Marszałek Senatu; 

3)   Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; 
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4)   Prokurator Generalny; 

5)   Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli uczestnik postępowania nie może brać udziału w rozprawie osobiście, może 

wyznaczyć swojego przedstawiciela. 

5. Przedstawicielem: 

1)   Marszałka Sejmu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Sejmu; 

2)   Marszałka Senatu może być upoważniony przez niego Wicemarszałek Senatu; 

3)   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego może być upoważniony przez niego Prezes Sądu 

Najwyższego; 

4)   Prokuratora Generalnego może być upoważniony przez niego zastępca Prokuratora 

Generalnego; 

5)   Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być upoważniony przez niego 

zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Nieobecność na rozprawie uczestnika postępowania albo jego przedstawiciela nie 

wstrzymuje rozpoznania wniosku. 

Art. 118. 

1. Jeżeli podczas rozprawy pojawią się wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa 

w art. 116, Trybunał w drodze postanowienia może zlecić Prokuratorowi Generalnemu 

wykonanie określonych czynności w wyznaczonym terminie i odroczyć rozprawę. 

2. Odroczenie rozprawy nie może trwać dłużej niż 24 godziny. 

3. Prokurator Generalny niezwłocznie zawiadamia Trybunał o wynikach czynności podjętych 

w celu wykonania postanowienia, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 119. 

1. Trybunał wydaje postanowienie o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o powierzeniu Marszałkowi Sejmu, nie dłużej 

niż na 3 miesiące, tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. Postanowienie traci moc, jeżeli: 

1)   przed upływem określonego w nim terminu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

zawiadomi Marszałka Sejmu oraz Trybunał o możliwości sprawowania urzędu; 

2)   zaistnieje okoliczność, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1, 2, 4 lub 5 Konstytucji.] 
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Art. 120. 

1. W przypadku gdy po upływie terminu, na jaki Trybunał powierzył Marszałkowi Sejmu 

tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

okoliczności, które przejściowo uniemożliwiają Prezydentowi sprawowanie urzędu, nie 

ustały, Marszałek Sejmu może powtórnie, jednokrotnie, wystąpić do Trybunału z 

wnioskiem w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do rozpatrzenia powtórnie złożonego przez Marszałka Sejmu wniosku w sprawie 

stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej stosuje się przepisy art. 117-119.] 

 

Art. 125. 

1. Osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w art. 124 ust. 1, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach odrębnych, może: 

1)   ubiegać się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych; 

2)   ubiegać się o powołanie na stanowisko asesora komorniczego; 

3)   ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa; 

4)   ubiegać się o przystąpienie do egzaminu adwokackiego, radcowskiego lub 

notarialnego. 

[2. Osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w art. 124 ust. 1, po przepracowaniu 5 

lat na tym stanowisku może przystąpić do egzaminu sędziowskiego. 

3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego, wraz z pozytywną opinią Prezesa 

Trybunału, osoba, o której mowa w ust. 2, zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury nie później niż trzy miesiące przed terminem egzaminu, 

uiszczając wymaganą opłatę. 

4. W przypadku złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 2, nie później niż 14 dni przed 

terminem egzaminu sędziowskiego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w 

egzaminie, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zwraca 2/3 uiszczonej 

opłaty.] 
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[Art. 137a. 

W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie 

wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego 

przepisu.] 

 

 

 


