
 

 
Druk nr 920-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 
 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o poselskim projekcie ustawy o statusie sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880) 

Sejm na 29. posiedzeniu w dniu 3 listopada 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 920 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek na 

posiedzeniu w dniu 3 listopada 2016 r. 

 

Wysoki Sejm raczy wniosek i  następujące poprawki :  
 
 

– odrzucić projekt ustawy; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

1) skreślić art. 2; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2. 

 

 

 



2) w art. 2 w ust. 2 skreślić zdanie trzecie; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

3) skreślić art. 3; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4. 

 

4) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do 

zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego 

oraz w chwili wyboru ma ukończone 40 lat oraz nie ma ukończonych 65 lat.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

5) skreślić art. 5; 

– KP PO 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

6) skreślić art. 7; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 6, 16, 24 i 26 należy głosować łącznie. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 6, 16, 24 i 26 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 7, 17, 

23 i 25. 

 

7) skreślić art. 7; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 7, 17, 23 i 25 należy głosować łącznie. 

 

 



8) w art. 11 skreślić ust. 3 i 4; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

9) skreślić art. 13; 

– KP PO 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 9, 10, 12 i 28 należy głosować łącznie. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 9, 10, 12 i 28 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 11 i 

29. 

 

10) w art. 14 skreślić ust. 7 i 8; 

– KP PO 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

11) art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. 1. Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, są określone w 

załącznikach nr 1 i 2 do ustawy. 

2. Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest określony w załączniku nr 

3 do ustawy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 11 i 29 należy głosować łącznie. 

 

12) w art. 15 wyrazy „Oświadczenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, składa się na 

formularzach, których wzory” zastępuje się wyrazami „Oświadczenie, o którym mowa w art. 

14 ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

 

 



13) art. 19 nadać brzmienie: 

„Art. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów 

Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 i art. 43–45 ustawy z dnia 23 listopada 

2002 r. o Sądzie Najwyższym.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

14) w art. 22 w ust. 2 wyraz „zawiera” zastąpić wyrazami „musi zawierać”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

15) w art. 23 w ust. 1 wyrazy „bezwzględną większością głosów sędziów Trybunału 

uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym” zastąpić wyrazami „większością 2/3 głosów 

ustawowego składu Trybunału”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

16) art. 24 nadać brzmienie: 

„Art. 24. 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.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

17) w art. 24 w ust. 1 skreślić wyrazy „ , naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

 

 



18) skreślić art. 26; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 18 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 19. 

 

19) w art. 26 skreślić pkt 2; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

20) w art. 27 w ust. 1 po wyrazie „przewinienia” dodać wyraz „dyscyplinarnego”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

21) w art. 30 skreślić wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz”;  

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

22) w art. 31 skreślić ust. 2–7; 

– KP PO 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

23) skreślić art. 33; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

24) art. 33 nadać brzmienie: 

„Art. 33. 1. Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku art. 10 stosuje się odpowiednio. 

2. Zakaz dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2, nie dotyczy 

mianowania, powołania lub wyboru sędziego Trybunału w stanie spoczynku na stanowisko 

w organach państwowych, w stosunku do którego przepisy ustanawiają zakaz przynależności 

do partii politycznej, lub w międzynarodowych organach sądowych, w szczególności w 

Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka.”; 

– KP Nowoczesna 



– odrzucić 

 

25) skreślić art. 34; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

26) w art. 34 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku jest obowiązany dochować godności urzędu 

sędziego Trybunału. Za naruszenie przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędu 

sędziego Trybunału sędzia Trybunału w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

27) art. 37 nadać brzmienie: 

„Art. 37. Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 oraz art. 

20–23 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

28) w art. 38 w ust. 1 skreślić wyrazy „w art. 13 ust. 1 lub”; 

– KP Nowoczesna 

 

– odrzucić 

 

29) dodać załączniki nr 1–3 w brzmieniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE 

o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka 

 

Ja, niżej podpisany(a), .................................................................................................................. 

(imiona i nazwisko) 

urodzony(a)....................................................w............................................................................ 

zatrudniony(a) w........................................................................................................................... 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego .................................................................................................................. 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia … 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego (Dz. U. poz. …), zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że mój 

małżonek 

....................................................................................................................................................... 

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................... 

prowadzi działalność gospodarczą (nie prowadzi działalności gospodarczej)* (przedmiot 

działalności, adres, data rozpoczęcia działalności) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.................................................. ........................................... 

(miejscowość, data)   (podpis) 

___________ 

* Niewłaściwe skreślić. 

  

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR 

OŚWIADCZENIE 

o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej  



przez małżonka 

 

Ja, niżej podpisany(a), .................................................................................................................. 

(imiona i nazwisko) 

urodzony(a) ....................................................... w ...................................................................... 

zatrudniony(a) w .......................................................................................................................... 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) w 

....................................................................................................................................................... 

nr dowodu osobistego .................................................................................................................. 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia … 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego (Dz. U. poz. …), zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że mój 

małżonek....................................................................................................................................... 

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................... 

1)* podejmie działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres, data rozpoczęcia 

działalności)........................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

2)* zmienił(a) dotychczasową działalność gospodarczą (przedmiot działalności, adres) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

na działalność (przedmiot działalności, adres)……………………………………………. 

....................................................................................................................................................... 

.................................................. ........................................ 

(miejscowość, data)    (podpis) 

___________ 

* Niewłaściwe skreślić. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE 

o stanie majątkowym 

Ja, niżej podpisany(a), .................................................................................................................. 



(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) 

urodzony(a)........................................................ w ...................................................................... 

zatrudniony(a) w 

....................................................................................................................................................... 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

zamieszkały(a) w .......................................................................................................................... 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia … 2016 r. o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego (Dz. U. poz. …), zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że posiadam 

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I 

1. Dom o powierzchni: ........................... m2 położony .............................................................. 

adres: 

....................................................................................................................................................... 

tytuł prawny: ................................................................................................................................ 

2. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze własnościowe lub inne): ........................................ 

adres: ................................................................................. powierzchnia całkowita: …........ m2 

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału): ....................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ............................................................ powierzchnia: ......................... m2 

adres: 

....................................................................................................................................................... 

rodzaj zabudowy: ……................................................................................................................. 

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać 

jaki): ………………………………………………………………………………………… 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ................. 

 

4. Inne nieruchomości (place, działki): ................................................. powierzchnia: …... m2 

....................................................................................................................................................... 

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł – podać jaki oraz inne dane) 

....................................................................................................................................................... 

 

5. Zasoby pieniężne: 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .................................................................. 



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

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..................................................................... 

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

- papiery wartościowe: ................................................................................................................. 

…………………………………………………………………na kwotę: ................................. 

 

II 

 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu: 

tak*      nie* 

Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

III 

 

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa 

handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. 

b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, 

członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji) 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................... 

 

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa 

handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność. 

b* W spółkach prawa handlowego wykonuję niżej wymienione zajęcia: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................... 

 

3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni.1) 

b* Jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................... 

 

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

(nazwa spółki – adresy, wielkość udziałów, ilość akcji) 

 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. 

Równocześnie oświadczam, że w spółce ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................... moje udziały (lub akcje) 

przekraczają 10%. 

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10% 

kapitału. 

 

IV 

 

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, 

nie zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2) 

2. Prowadzę w wyżej określony sposób działalność polegającą na: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................. 

 

V 

 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

VI 

 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 

pożyczki, oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

VII 

 

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym: ............................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



....................................................................................................................................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................................... 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 38 ustawy z dnia … 2016 r. 

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. …) za podanie nieprawdy grozi kara 

pozbawienia wolności. 

.................................................. ........................................ 

(miejscowość, data)     (podpis) 

______ 
1) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. 
2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie. 

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane”; 

 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Warszawa, dnia 3 listopada 2016 r. 

 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 /-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 

 

 

 
 
 


	Druk nr 920-A      
	DODATKOWE SPRAWOZDANIE
	KOMISJI sprawiedliwości i praw człowieka
	– odrzucić projekt ustawy;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	1) skreślić art. 2;
	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2.
	2) w art. 2 w ust. 2 skreślić zdanie trzecie;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 4.
	„Art. 3. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz w chwili wyboru ma ukończone 40 lat oraz nie ma ukończonych 65 lat.”;

	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	5) skreślić art. 5;
	– KP PO
	– KP Nowoczesna
	6) skreślić art. 7;
	– KP Nowoczesna
	Uwaga: poprawki nr 6, 16, 24 i 26 należy głosować łącznie.
	Uwaga: przyjęcie poprawek nr 6, 16, 24 i 26 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 7, 17, 23 i 25.
	7) skreślić art. 7;
	– KP PO
	Uwaga: poprawki nr 7, 17, 23 i 25 należy głosować łącznie.
	8) w art. 11 skreślić ust. 3 i 4;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	9) skreślić art. 13;
	– KP PO
	– KP Nowoczesna
	Uwaga: poprawki nr 9, 10, 12 i 28 należy głosować łącznie.
	Uwaga: przyjęcie poprawek nr 9, 10, 12 i 28 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 11 i 29.
	10) w art. 14 skreślić ust. 7 i 8;
	– KP PO
	– KP Nowoczesna
	11) art. 15 nadać brzmienie:
	„Art. 15. 1. Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, są określone w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy.
	2. Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: poprawki nr 11 i 29 należy głosować łącznie.
	12) w art. 15 wyrazy „Oświadczenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1, składa się na formularzach, których wzory” zastępuje się wyrazami „Oświadczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór”;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	13) art. 19 nadać brzmienie:
	„Art. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do praw i obowiązków sędziów Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 i art. 43–45 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.”;

	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	14) w art. 22 w ust. 2 wyraz „zawiera” zastąpić wyrazami „musi zawierać”;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	15) w art. 23 w ust. 1 wyrazy „bezwzględną większością głosów sędziów Trybunału uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym” zastąpić wyrazami „większością 2/3 głosów ustawowego składu Trybunału”;
	– KP PO
	– odrzucić
	„Art. 24. 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.”;


	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	17) w art. 24 w ust. 1 skreślić wyrazy „ , naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego”;
	– KP PO
	– odrzucić
	18) skreślić art. 26;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 18 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 19.
	19) w art. 26 skreślić pkt 2;
	– KP PO
	– odrzucić
	20) w art. 27 w ust. 1 po wyrazie „przewinienia” dodać wyraz „dyscyplinarnego”;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	21) w art. 30 skreślić wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz”;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	22) w art. 31 skreślić ust. 2–7;
	– KP PO
	– KP Nowoczesna
	23) skreślić art. 33;
	– KP PO
	– odrzucić
	24) art. 33 nadać brzmienie:
	„Art. 33. 1. Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku art. 10 stosuje się odpowiednio.
	2. Zakaz dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2, nie dotyczy mianowania, powołania lub wyboru sędziego Trybunału w stanie spoczynku na stanowisko w organach państwowych, w stosunku do którego przepisy ustanawiają zakaz przynależności...


	– KP Nowoczesna
	25) skreślić art. 34;
	– KP PO
	– odrzucić
	26) w art. 34 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku jest obowiązany dochować godności urzędu sędziego Trybunału. Za naruszenie przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału sędzia Trybunału w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie.”;

	– KP Nowoczesna
	27) art. 37 nadać brzmienie:
	„Art. 37. Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 oraz art. 20–23 stosuje się odpowiednio.”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	– KP Nowoczesna
	29) dodać załączniki nr 1–3 w brzmieniu:
	– KP PiS
	– przyjąć


