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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 16 listopada 2016 r. nad ustawą 

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 

15, 18 i 19. 

 

 

 

 

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

   (-) Robert Mamątow 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen. 

B. Borusewicza 

 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  skreśla się art. 5; Poprawka sen. 

P. Florka 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 8, 12 i 16 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 7, 13, 

14 i 15. 

 

2)  skreśla się art. 7; Poprawka sen. 

P. Florka 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie.  

 

3)  w art. 7 wyrazy „na podstawie odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego, zwane dalej „Zgromadzeniem Ogólnym””; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 17 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  w art. 11 skreśla się ust. 3 i 4; Poprawka sen. 

Z. Cichonia 
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5)  w art. 11 w ust. 3: 

a) po wyrazie „publiczne” dodaje się wyrazy „albo na odrębny 

rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez Prezesa 

Trybunału”, 

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Sędzia Trybunału może 

korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym po 

zakończeniu kadencji.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

6)  w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

Prezes Trybunału wyznacza sędziemu Trybunału dodatkowy termin 

30 dni. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny ze 

zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

7)  w art. 18 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „, zwane dalej 

„Zgromadzeniem Ogólnym”,”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

 

8)  w art. 24 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, naruszenie Kodeksu Etycznego 

Sędziego Trybunału Konstytucyjnego”; 

Poprawka sen. 

P. Florka 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 26 skreśla się pkt 2; Poprawka sen. 

P. Florka 

10)  w art. 26 w pkt 2 po wyrazie „Generalnego” dodaje się wyrazy „, po 

zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 
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11)  w art. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Trybunału w drodze losowania wyznacza sędziego 

Trybunału – rzecznika dyscyplinarnego, zwanego dalej „rzecznikiem 

dyscyplinarnym”.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności zmierzające do 

wstępnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion 

przewinienia, a także wysłuchuje sędziego, którego dotyczy 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 26, chyba że złożenie wyjaśnień 

przez sędziego Trybunału nie jest możliwe.”, 

c) w ust. 2 wyrazy „postępowania, o którym mowa w ust. 1” zastępuje 

się wyrazami „czynności, o których mowa w ust. 1a”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

12)  skreśla się art. 33; Poprawka sen. 

P. Florka 

13)  w art. 33 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może należeć do 

partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 

publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów 

i niezawisłości sędziów; zachowuje jednak prawo wypowiadania się 

w sprawach publicznych. 

2. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku postępuje zgodnie 

z Kodeksem Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego 

i dochowuje godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

14)  w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować 

dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze 

pracownika dydaktycznego lub naukowego, w łącznym wymiarze 

nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 
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zatrudnionych w takim charakterze.”; 

15)  w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować 

innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które 

uchybiałoby godności sędziego Trybunału w stanie spoczynku.”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

16)  w art. 34 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, naruszenie Kodeksu Etycznego 

Sędziego Trybunału Konstytucyjnego”; 

Poprawka sen. 

P. Florka 

17)  w art. 37 skreśla się wyrazy „ust. 1 i 2”; Poprawka sen. 

Z. Cichonia 

18)  w załączniku nr 3 do ustawy w części III wzoru oświadczenia w pkt 4 

w zdaniu czwartym po wyrazach „nie stanowią” dodaje się wyrazy 

„więcej niż”; 

Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

19)  w załączniku nr 3 do ustawy skreśla się odnośniki nr 1 i 2. Poprawka 

KPCPP 

poparta przez  

komisję 

 

 

 

 

 

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

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


