
 

 
Druk nr 1052-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o poselskim projekcie ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
(druk nr 963) 
 

Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1052 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 29 listopada 2016 r. 

wnosi:  

 
Wysoki Sejm  raczy wniosek i następujące poprawki: 

 
 
I. Wniosek 

– odrzucić projekt ustawy; 

– KP PO 
– KP Nowoczesna 
 

– odrzucić 
II. Poprawki 

 

1) w art. 12 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku niemożności upoważnienia Wiceprezesa lub innego sędziego Trybunału do 
wykonywania niektórych kompetencji określonych w ust. 1, Prezesa Trybunału zastępuje 
sędzia Trybunału, o którym mowa w art. 11 ust. 2.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 



2) w art. 57 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Jeżeli ze względu na treść lub formę pisma wniesionego do Trybunału nie można 
stwierdzić, że jest ono pismem procesowym, Prezes Trybunału zwraca nadawcy pismo albo 
wzywa do jego uzupełnienia w określonym terminie pod rygorem zwrócenia pisma.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

3) w art. 84 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osoby upoważnione do reprezentowania partii politycznej Trybunał ustala na podstawie 
statutu partii lub ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 155, poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157).”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

 

 
 
Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 
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