
 

 
Druk nr 1115-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1059) 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1115 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 13 grudnia 2016 r. 

 
wnosi:  

 
Wysoki Sejm  raczy wniosek i następujące poprawki: 

 
 
I. Wniosek 
– odrzucić projekt ustawy; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
II. Poprawki 
 
1) w art. 11 ust. 3 nadać brzmienie 

„3. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, zwane dalej 
„Zgromadzeniem Ogólnym”, może dokonywać zmian w obowiązującym statucie Biura 
Trybunału.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 



 
 
2) w art. 12 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Uprawnienia i obowiązki Szefa Biura Trybunału przewidziane w ustawie, o której mowa 
w art. 3, i w statucie Biura Trybunału, wydanym na postawie art. 15 ust. 1 pkt 3 w związku z 
art. 18 ust. 4 tej ustawy, wykonuje Prezes Trybunału lub upoważniona przez niego osoba.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
3) w art. 13 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, lub wypowiedzenia, o 
którym mowa w ust. 4, 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).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
4) art. 19 nadać brzmienie: 

„Art. 19. Wyroki Trybunału oraz rozstrzygnięcia Trybunału podjęte z naruszeniem przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) 
albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, wydane przed dniem 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają ogłoszeniu w odpowiednich 
dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez sędziego pełniącego obowiązki 
Prezesa Trybunału, chyba, że dotyczą one aktów normatywnych, które utraciły moc 
obowiązującą.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 
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