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Trybunału

Prezesa

Konstytucyjnego z dnia 8

2012r., uprzejmie przedstawimy uzupełnienie braków formalnych wniosku z

dnia 3 sierpnia 2012r.

a).

Zarządzenia

Odnośnie

złożonego

do

do potrzeby

Trybunału

uściślenia

Konstytucyjnego.

jednostek redakcyjnych przepisu art. 183

ustawy z dnia 17 grudnia o emeryturach i rentach z Funduszu
(Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227, ze zm.), informujemy,

że

Ubezpieczeń Społecznych

przedmiotem

zaskarżenia

jest konkretnie przepis art. 183 ust. 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu
późn.

Ubezpieczeń Społecznych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z

zm) (przedmiot zaskarżenia), w brzmieniu nadanym powyższemu przepisowi przez

art. l pkt. 19 Ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z

Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych

konstytucyjności

b).

oraz niektórych innych ustaw. Wzorzec kontroli

dla tego przepisu pozostaje bez zmian.

Odnośnie

do potrzeby

uściślenia

jednostek redakcyjnych przepisu art. 62a

ustawy z dnia 20 czerwca 1985r., o prokuraturze (Dz. U. z 2008r., Nr 270, Poz. 1599 z
l

zm.), informujemy,

że

przedmiotem

zaskarżenia

jest konkretnie przepis art. 62a ust. 3

ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.
1599 i Nr 240, poz. 1430) (przedmiot

zaskarżenia),

w brzmieniu nadanym

powyższemu

przepisowi przez art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych

oraz niektórych innych

ustaw. Wzorzec kontroli konstytucyjności dla tego przepisu pozostaje bez zmian.

c).

Odnośnie

do potrzeby wskazania jednostek redakcyjnych przepisu art. 19

ustawy z dnia 20 czerwca 20 grudnia 1990r., o ubezpieczeniu rolników (Dz. U. z 2008r.,
Nr 50, poz. 291), informujemy,

że

przedmiotem

zaskarżenia

jest konkretnie przepis art.

19 ust. l pkt. l oraz ust. la i lb Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym

zaskarżenia),

rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) (przedmiot

brzmieniu nadanym

powyższemu

w

przepisowi przez art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 11 maja

2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
oraz niektórych innych ustaw. Wzorzec kontroli

Ubezpieczeń Społecznych

konstytucyjności

dla tego przepisu

pozostaje bez zmian.
Żądane uzupełnienie jest konkretyzacją jednostek redakcyjnych stanowiących już
wcześniej

przedmiot

zaskarżenia

wniosku.

zakresie prezentowanych zarzutów
wniosku, przez to zachowuje

Powyżej zaskarżone

złożonego

pełną aktualność

już

do

uzasadnienie

Trybunału

d).

mieszczą się

w

Konstytucyjnego

niezgodności

z wzorcem konstytucyjnej kontroli zawartym we wniosku, jak
piśmie zawierającym

przepisy

również

tych przepisów
odpowiednio w

pierwsze uzupełnienie braków formalnych.

Odnośnie zaś

do

żądania

uzasadnienia dodatkowych zarzutów

niezgodności

przepisów 26b i 27a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych,

w brzemieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 maja 2012r., o

zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych

oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 637), uprzejmie informujemy,

że

wycofujemy te przepisy z przedmiotu zaskarżenia złożonego wniosku.
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Zarzuty podniesione we wniosku oraz
są

obecnie

jedynymi

zarzutami

o

powyższa

konkretyzacja niektórych z nich

stwierdzenie

prezentowanych przepisów prawa w zakresie przedmiotu

niezgodności
zaskarżania

konstytucyjnej

wniosku z dnia 3

sierpnia 20 12r.

Zał.

- Lista podpisów wnioskodawców
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