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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 1. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 19 listopada 2015 r.
o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
poz. 1064) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„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.”;

2)

art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Sędzią Trybunału może być osoba, która posiada kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub
Naczelnego Sądu Administracyjnego.”;

3)

w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa
się do Marszałka Sejmu 30 dni przed dniem upływu kadencji sędziego
Trybunału.”;

4)

w art. 21:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru,
ślubowanie następującej treści:
„Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego
Trybunału Konstytucyjnego, będę wiernie służyć Narodowi i stać na straży

2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie, według mego
sumienia i z najwyższą starannością oraz strzegąc godności sprawowanego
urzędu.”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

Złożenie

ślubowania

rozpoczyna

bieg

kadencji

sędziego

Trybunału.”;
5)

uchyla się art. 136 i art. 137;

6)

po art. 137 dodaje się art. 137a w brzmieniu:
„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.”.
Art. 2.

Kadencja

dotychczasowego

Prezesa

i

Wiceprezesa

Trybunału

Konstytucyjnego wygasa po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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