
1

Krzysztof Skotnicki
Biuro Analiz Sejmowych

Organizacja Sejmu i tryb uchwalania ustaw

1. Bikameralizm
Polski parlament jest dwuizbowy i  składa się 

z  Sejmu i  Senatu. Nie ma jednocześnie wspólnej 
nazwy na obie izby, gdyż Zgromadzenie Narodo-
we to inny konstytucyjny organ państwa. W prze-
szłości na Sejm i  Senat używano określeń „izba 
niższa” i  „izba wyższa”. Jednak współcześnie, 
z uwagi na zmianę znaczenia każdej z nich, a kon-
kretnie roli w  wypełnianiu funkcji ustawodaw-
czej, kontrolnej i  kreacyjnej, poprawnymi i  czę-
ściej używanymi określeniami są „izba pierwsza” 
i „izba druga”. Z uwagi na tytuł wystąpienia uwagę 
skoncentruję na przede wszystkim na funkcjono-
waniu pierwszej izby.

2.  Organy Sejmu  
i organizacja izby

Organizację wewnętrzną Sejmu reguluje Kon-
stytucja RP z  2  kwietnia 1997  r. oraz regulamin 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. 
(M.P. 2012, poz. 32, ze zm.), a w pewnym zakre-
sie również ustawy, np. w  szczególności ustawa 
z  21  stycznia 1999  r. o  sejmowej komisji śledczej 
(Dz.U. nr  35, poz.  321, ze zm.). W  Konstytucji 
(ustawie zasadniczej) unormowane są najważ-
niejsze kwestie, tzn. wskazane są organy, których 
utworzenie przez Sejm jest obowiązkowe, oraz ich 
podstawowe zadania czy kompetencje. Reguluje 
ona również podstawowe kwestie dotyczące zasad 
jego funkcjonowania, takie jak permanencja pracy 
oraz tryb i wymogi potrzebne do podejmowania 
ustaw i uchwał.

Szczególną rolę wśród wskazanych aktów praw-
nych odgrywa jednak regulamin Sejmu (dalej: RS), 
który z mocy art. 112 Konstytucji reguluje organi-
zację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb 
powoływania i  działania jego organów. Należy 
podkreślić, że jest on uchwalany wyłącznie przez 
Sejm i na jego treść nie może wywierać wpływu 
żaden inny organ państwa. Z  jednej strony jest 

to konsekwencja przyjęcia w  Polsce wśród kon-
stytucyjnych zasad ustroju zasady trójpodziału 
i równowagi władz (art. 10), co oznacza, że istnieje 
oddzielenie władzy ustawodawczej (Sejmu i Sena-
tu) od władzy wykonawczej (Prezydenta i  Rady 
Ministrów) oraz władzy sądowniczej (sądów oraz 
Trybunału Konstytucyjnego i  Trybunału Stanu). 
Zarazem jest to jednak następstwo zasady auto-
nomii każdej z  izb w  ramach dwuizbowego par-
lamentu, co z  kolei oznacza, że Sejm i  Senat nie 
mogą ingerować w  sprawy wewnętrzne drugiej 
izby, a więc w wewnętrzną organizację i tryb po-
stępowania związany z  wykonywaniem przyna-
leżnych im kompetencji. Dlatego, w  przeciwień-
stwie do wielu innych państw, regulamin Sejmu 
(jak i regulamin Senatu) jest w Polsce uchwałą tej 
izby, a  nie ustawą. Należy jednak podkreślić, że 
RS, zgodnie z  art.  112 Konstytucji, jest regulacją 
wielce specyficzną, chociaż jest to akt odnoszący 
się do wewnętrznych spraw Sejmu, to określa on 
również sposób wykonywania konstytucyjnych 
i ustawowych obowiązków organów państwowych 
wobec Sejmu. Samodzielność uchwalania przez 
izby regulaminów nie oznacza jednak, że nie pod-
legają one żadnej kontroli zewnętrznej, gdyż jako 
akty normatywne zawierające normy generalne 
i  abstrakcyjne podlegają one kontroli Trybunału 
Konstytucyjnego z punktu widzenia ich zgodno-
ści z Konstytucją.

Zgodnie z  Konstytucją Sejm wybiera ze swo-
jego grona Marszała i wicemarszałków izby oraz 
powołuje komisje (art. 110). Regulamin przewidu-
je tworzenie ponadto Prezydium Sejmu oraz Kon-
wentu Seniorów. W  doktrynie istnieje również 
pogląd, że ze względu na kształt pełnionych przez 
nich funkcji za organy można również uznać se-
kretarzy każdej z izb.

Przedstawiając organy Sejmu, należy jednak 
rozpocząć od omówienia bardzo specyficznego 
organu, jakim jest przewidziany w  regulaminie 
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Marszałek Senior, funkcjonujący na początku 
pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu. 
W  każdym kolegialnym organie przedstawiciel-
skim pojawia się bowiem problem przebiegu ta-
kiego posiedzenia. W monarchiach jego otwarcia 
może dokonywać głowa państwa, znane jest rów-
nież rozwiązanie, gdy rolę tę pełni przewodni-
czący takiego organu w poprzedniej kadencji, co 
jest jednak bardzo niezręczne, gdy nie zostanie on 
ponownie wybrany. W Polsce tradycyjnie czyni to 
natomiast Marszałek Senior powoływany przez 
Prezydenta, gdy zarządza on pierwsze posiedze-
nia izb. W Sejmie musi go powołać spośród naj-
starszych wiekiem posłów, ma więc możliwość 
kierowania się takimi względami, jak autorytet, 
przynależność partyjna czy też lista kandydatów, 
z której został on wybrany. Zadaniem Marszałka 
Seniora jest otwarcie posiedzenia izby, przyjęcie 
od posłów ślubowania oraz przeprowadzenie wy-
boru Marszałka izby, po czym przestaje pełnić tę 
funkcję, a  dalsze prowadzenia obrad przejmuje 
Marszałek Sejmu. 

Marszałek Sejmu jest najważniejszym orga-
nem izby. Jest to jednoosobowy kierowniczy or-
gan wewnętrzny. Jego kandydaturę może zgłosić 
co najmniej 15 posłów, przy czy można poprzeć 
tylko jednego kandydata. Wybór dokonywany jest 
bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby członków izby. 
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska takiej więk-
szości głosów, przeprowadza się kolejne tury gło-
sowania, a z listy kandydatów skreślany jest kan-
dydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów. 
Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandy-
datów nie uzyska wymaganej większości, proce-
dura wyboru Marszałka jest powtarzana.

Marszałek może zostać w czasie kadencji odwo-
łany. Z takim wnioskiem musi wystąpić grupa co 
najmniej 46 posłów i muszą oni jednocześnie zgło-
sić kandydata na nowego Marszałka. Odbywa się 
jedno głosowanie w sprawie odwołania i wyboru 
Marszałka Sejmu. Dla odwołania wymagana jest 
bezwzględna liczba głosów w  obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów. 

W  przypadku zrzeczenia się przez Marszałka 
funkcji lub jego śmierci do czasu wyboru nowego 
Marszałka Sejmu zastępuje go najstarszy wiekiem 
wicemarszałek Sejmu.

Kompetencje Marszałka Sejmu określają Kon-
stytucja oraz regulamin Sejmu. Ogólną charak-

terystykę jego kompetencji zawiera art. 110 ust. 2 
Konstytucji, zgodnie z  którym przewodniczy on 
obradom Sejmu (w  szczególności udziela głosu 
posłom i innym osobom uczestniczącym w posie-
dzeniu), strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje go 
na zewnątrz. Do jego najważniejszych uprawnień 
należy: zwoływanie posiedzeń Sejmu, czuwanie 
nad tokiem i  terminowością prac Sejmu i  jego 
organów, kierowanie pracami Prezydium Sejmu 
i  przewodniczenie jego obradom, zwoływanie 
Konwentu Seniorów i przewodniczenie jego orga-
nom, nadawanie biegu inicjatywom ustawodaw-
czym i  uchwałodawczym oraz wnioskom orga-
nów państwa skierowanym do Sejmu, nadawanie 
biegu dokumentom przedkładanym w  sprawach 
związanych z członkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej, prowadzenie spraw z  zakresu stosunku 
Sejmu z  Senatem, parlamentami innych państw 
oraz instytucjami i  innymi organami Unii Euro-
pejskiej, udzielanie pomocy posłom w  wykony-
waniu mandatu, przekazywanie Prezydentowi do 
podpisu ustaw uchwalonych przez Sejm i  Senat, 
informowanie izby o  złożonych interpelacjach 
i nadesłanych odpowiedziach. Ustalając porządek 
dzienny posiedzenia Sejmu, Marszałek Sejmu ma 
dużą swobodę, gdyż przepisy tylko wyjątkowo na-
kładają na niego obowiązek umieszczenia w nim 
jakiejś sprawy (tak jest np. w  przypadku drugie-
go czytania pilnych projektów ustaw (art. 74 RS). 
W  związku z  funkcjonowaniem Sejmu nadaje 
również statut Kancelarii Sejmu, powołuje i  od-
wołuje Szefa Kancelarii Sejmu i  jego zastępców 
oraz ustala budżet Kancelarii Sejmu i  nadzoruje 
jego wykonanie.

Marszałkowi Sejmu na podstawie Konstytucji 
i  ustaw przysługują również liczne uprawnienia 
w stosunku do innych organów państwa. Najważ-
niejsze z nich związane są z instytucją Prezydenta. 
Marszałek zarządza wybory Prezydenta i  zastę-
puje go w  przypadku przejściowej niemożności 
sprawowania urzędu (art. 131 ust. 1 Konstytucji), 
zawieszenie sprawowania urzędu w związku z po-
stawieniem go w  stan oskarżeniem przed Try-
bunałem Stanu (art. 145 ust. 3 Konstytucji), jego 
śmierci, zrzeczenia się urzędu, stwierdzenia przez 
Sąd Najwyższy nieważności wyboru lub nieobję-
cia urzędu, uznania przez Zgromadzenie Narodo-
we trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze 
względu na stan zdrowia, złożenia z urzędu orze-
czeniem Trybunału Stanu (art. 131 ust. 2 Konsty-
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tucji). Z sytuacją zastępstwa głowy państwa mieli-
śmy do czynienia w 2010 r. po śmierci Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. 

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu wybie-
rani są również wicemarszałkowie Sejmu. Ich licz-
ba nie jest prawnie określona, lecz ustala ją Sejm 
na wniosek co najmniej 15 posłów. W  praktyce 
jest ich zazwyczaj od 3 do 5 i może się zmieniać, 
co związane jest z liczbą i liczebnością klubów po-
selskich. Tryb wyboru wicemarszałków jest taki 
sam jak Marszałka Sejmu. Natomiast odwołanie 
wicemarszałka Sejmu następuje na wniosek zło-
żony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowej liczby posłów. Wicemarszałkowie 
Sejmu nie mają własnych kompetencji, lecz jedy-
nie zastępują Marszałka Sejmu w ustalonym przez 
niego zakresie, stąd chociaż w praktyce odgrywają 
istotną rolę w funkcjonowaniu izby, to jednak nie 
są jej organami. 

Marszałek Sejmu wspólnie ze wszystkimi wi-
cemarszałkami Sejmu tworzą Prezydium Sejmu 
(w jego obradach z głosem doradczym uczestniczy 
Szef Kancelarii Sejmu). Jest to wewnętrzny kie-
rowniczy organ Sejmu. Do jego najważniejszych 
zadań należy: ustalanie (po zasięgnięciu opinii 
Konwentu Seniorów) planu pracy izby, ustalania 
w  skali kwartału tygodni, w  których będą odby-
wać się posiedzenia plenarne Sejmu, dokonywanie 
wykładni regulaminu Sejmu (po zasięgnięciu opi-
nii Komisji Regulaminowej i  Spraw Poselskich), 
opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka 
Sejmu, organizowanie współpracy między komi-
sjami sejmowymi i  koordynowanie ich działal-
ności, ustalanie zasad organizowania doradztwa 
naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powo-
ływania doradców sejmowych i korzystania z opi-
nii i ekspertyz. Prezydium jest również adresatem 
niektórych dokumentów kierowanych do Sejmu, 
jak np. orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
stwierdzających niezgodność z przepisami konsty-
tucyjnymi aktu ustawodawczego oraz informacji 
o istotnych problemach wynikających z jego dzia-
łalności i orzecznictwa (art. 122 RS) czy informacji 
o działalności Trybunału Stanu i Rzecznika Praw 
Obywatelskich (art. 124 ust. 1 i 2 RS). Do Prezy-
dium Sejmu kierowane są również dokumenty od 
Prezesa NIK, takie jak np. uwagi do sprawozdania 
Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej 
i  innych planów finansowych państwa czy spra-

wozdania bądź informacje z  wyników kontroli 
(art. 126 ust. 1 RS). Prezydium Sejmu podejmuje 
decyzje w formie uchwał zwykłą większością gło-
sów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Marszałka Sejmu (art. 13 ust. 4 RS).

Kolejnym organem Sejmu jest Konwent Senio-
rów. Jest to wewnętrzny organ doradczy dla Mar-
szałka Sejmu i  Prezydium Sejmu. W  jego skład 
wchodzą Marszałek Sejmu, wszyscy wicemarszał-
kowie Sejmu, przewodniczący lub wiceprzewod-
niczący klubów poselskich oraz przedstawiciele 
porozumień ustanawianych przez kluby poselskie 
i koła oraz kół parlamentarnych reprezentujących 
w  dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę 
wyborczą. Liczba członków tego organu może za-
tem ulegać w trakcie kadencji zmianie. W posie-
dzeniach Konwentu z głosem doradczym uczest-
niczy Szef Kancelarii Sejmu. Mogą na nie być 
zapraszane również inne osoby. Znaczenie Kon-
wentu Seniorów jest szczególne, stanowi on bo-
wiem najpełniejszą reprezentację sił politycznych 
reprezentowanych w Sejmie. Jest to forum czynie-
nia wielu uzgodnień. Konwent przede wszystkim 
opiniuje: projekty planów pracy Sejmu, projekty 
porządku dziennego poszczególnych posiedzeń 
Sejmu i ich terminy, wnioski co do trybu dyskusji 
(czasu debaty), wnioski co do wyboru przez Sejm 
jego organów, zadania i przebieg prac Kancelarii 
Sejmu. Konwent zwoływany jest przez Marszał-
ka Sejmu lub Prezydium Sejmu, reprezentowane-
go w nim klubu lub grupy co najmniej 15 posłów 
(art. 16 ust. 1 i 2 RS).

Organami o  szczególnym znaczeniu dla me-
rytorycznych prac Sejmu są komisje, będące jego 
wewnętrznymi organami opiniodawczo-dorad-
czymi. Konstytucja przewiduje tworzenie komisji 
stałych i nadzwyczajnych (art. 110 ust. 3), dopusz-
cza również możliwość powoływania komisji śled-
czych.

Istota komisji stałych polega na tym, że działają 
one przez całą kadencję izby. Ich listę przewiduje 
regulamin Sejmu, nie jest ona jednak stała i ule-
ga zmianom w zależności od potrzeb. W prakty-
ce jest ich zazwyczaj od 25 do 30. W  doktrynie, 
z  uwagi na zajmowanie się przez niektóre z  ko-
misji sprawami należącymi do resortów admi-
nistracji państwowej, wyróżnia się wśród nich 
komisje resortowe (branżowe). Nie oznacza to 
jednak, że każdemu resortowi musi odpowiadać 
jedna komisja. Dzieje się tak również dlatego, że 
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ministerstwa nie są obecnie w  Polsce tworzone 
w drodze ustawy, lecz szczegółowy zakres działa-
nia ministra określa Prezes Rady Ministrów, który 
wskazuje dział czy działy administracji, którymi 
ma on kierować, a premier nie może wpływać na 
organizację wewnętrzną izby. Wśród pozostałych 
komisji wyróżniamy komisje problemowe (np. 
Komisja Mniejszości Narodowych i  Etnicznych, 
Komisja do Spraw Petycji) i komisje funkcjonalne 
(np. Komisja Ustawodawcza) czy wewnętrzne (np. 
Komisja Etyki Poselskiej, Komisja Regulaminowa 
i Spraw Poselskich).

Istota komisji nadzwyczajnych polega na tym, 
że tworzone są jedynie na czas potrzebny dla roz-
patrzenia określonej sprawy lub problemu. Powo-
łując taką komisję, Sejm określa cel jej utworze-
nia, a ponadto również zasady i tryb jej działania 
(art. 19 RS). Najczęściej są one tworzone w związ-
ku z pracami nad projektami określonych ustaw, 
w  tym przede wszystkim reformującymi ustrój 
państwa, zaś w  regulaminie Sejmu przewidziana 
jest w szczególności możliwość tworzenia komisji 
nadzwyczajnych w przypadku prac nad projekta-
mi kodeksów, projektami zmian kodeksów oraz 
projektami przepisów wprowadzających kodeks 
w  życie i  ich zmiany (art.  90 ust.  1). Komisje te 
mają zasadniczo te same uprawnienia regulami-
nowe co komisje stałe. 

Przewidziana w  art.  111 Konstytucji komisja 
śledcza jest szczególnym rodzajem komisji nad-
zwyczajnej. Sejm może ją powołać do zbadania 
określonej sprawy, co interpretowane jest jako 
konieczność wąskiego określania zakresu przed-
miotowego jej działania. Specyficznym rozwiąza-
niem w przypadku tych komisji jest to, że kwestie 
związane z  ich funkcjonowaniem regulowane są 
nie tylko w  regulaminie Sejmu, ale i  w  ustawie 
z  21  stycznia 1999  r. o  sejmowej komisji śledczej 
(postanowienia regulaminu obowiązują, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej). Z  inicjatywą utwo-
rzenia komisji śledczej może wystąpić Prezydium 
Sejmu, komisja sejmowa lub grupa co najmniej 15 
posłów (art. 3 ust. 1 ustawy). Sejm, decydując się na 
powołanie komisji śledczej, musi podjąć stosowną 
uchwałę bezwzględną większością głosów (art.  2 
ust.  1 ustawy). Powołując komisję śledczą, Sejm 
określa zakres jej działania i komisja nie może go 
przekroczyć. Prace komisji są niezależne od pro-
wadzonego czy nawet zakończonego postępowa-
nia innych organów. Komisja może wzywać osoby 

w celu złożenia wyjaśnień oraz żądać przeprowa-
dzenia określonych czynności przez Prokuratora 
Generalnego. Zgodnie z  zasadą dyskontynuacji 
prac parlamentarnych niezakończone prace komi-
sji ulegają zamknięciu. Jeżeli jednak komisja za-
kończy prace przed końcem kadencji Sejmu, lecz 
izba nie zdąży rozpatrzyć jej sprawozdania przed 
końcem swoich prac, to może być ono rozpatrzone 
przez Sejm następnej kadencji. 

W skład komisji mogą wchodzić wyłącznie po-
słowie, przy czym poseł może być członkiem nie 
więcej niż dwóch komisji stałych. Posłowie będą-
cych ministrami i  sekretarzami stanu nie mogą 
jednak wchodzić w  skład żadnej komisji (art.  7 
ust.  2 i  3 RS). Generalnie liczebność poszczegól-
nych komisji nie jest określona, od czego istnieje 
jednak kilka wyjątków. I tak w skład Komisji Ety-
ki Poselskiej wchodzi po jednym reprezentancie 
z każdego klubu poselskiego (art. 143 ust. 1 RS), 
Komisja do spraw Służb Specjalnych nie może li-
czyć więcej niż 9 posłów (art. 137 ust. 1 RS), z kolei 
w skład komisji śledczej wchodzi do 11 członków, 
przy czym muszą być zachowane proporcje w re-
prezentacji poszczególnych klubów poselskich 
wynikające z ich liczebności.

Komisje obradują na posiedzeniach. Pierwsze 
posiedzenie zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu. 
Podczas tego posiedzenia wybierany jest przewod-
niczący komisji i jego zastępcy, którzy razem two-
rzą prezydium komisji. Zazwyczaj przewodnicze-
nie niektórym komisjom powierzane jest posłom 
opozycji. Prezydium komisji organizuje prace 
komisji, w  tym w szczególności opracowuje plan 
pracy komisji, zwołuje jej posiedzenia, ustala po-
rządek dzienny, czuwa nad przygotowaniem i do-
starczeniem posłom materiałów, wyznacza spra-
wozdawców, informuje Prezydium Sejmu o  pra-
cach komisji. Komisja, za zgodą Prezydium Sejmu, 
może utworzyć stałe bądź niestałe podkomisje 
i określa zakres ich działania. Posiedzenia komi-
sji, co do zasady, są jawne, z wyjątkiem posiedzeń 
Komisji do spraw Służb Specjalnych; posiedzenie 
komisji może zostać jednak zamknięte. Komi-
sje mogą również odbywać posiedzenia wspólne, 
a uchwały zapadają, gdy uczestniczy w nich co naj-
mniej 1/3 liczby członków każdej z komisji. 

W  Sejmie funkcjonuje również 20 sekretarzy 
wybieranych spośród posłów podczas pierwszego 
posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Zwyczajowo 
są to najmłodsi wiekiem posłowie ze wszystkich 
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klubów. Ich zadaniem jest pomoc Marszałkowi 
Sejmu w trakcie obrad. Do ich zadań należy m.in. 
prowadzenie listy mówców i  obliczanie głosów 
w przypadku przeprowadzania głosowania imien-
nego lub gdy nie istnieje możliwość skorzystania 
z  urządzenia do głosowania, prowadzą również 
protokół posiedzeń plenarnych. Chociaż formal-
nie nie są organami izby, w  doktrynie wyrażany 
jest pogląd, że można uznać ich za organy w zna-
czeniu materialnym.

Omawiając organy i organizację Sejmu, należy 
ponadto wspomnieć o  Kancelarii Sejmu. Jest to 
jednostka pomocnicza Sejmu, jego organów i po-
słów, wykonująca przede wszystkim zadania or-
ganizacyjno-techniczne i doradcze. Pracami Kan-
celarii kieruje Szef Kancelarii Sejmu powoływany 
i odwoływany przez Marszałka Sejmu. Pracowni-
cy Kancelarii podlegają przepisom ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych.

3. Funkcja ustrojodawcza 
Funkcja ustrojodawcza oznacza kształtowanie 

zasad ustroju społeczno-politycznego i społeczno 
gospodarczego państwa, organizacji aparatu pań-
stwowego oraz statusu prawnego jednostki w pań-
stwie. Realizowana jest przez możliwość uchwa-
lania i zmiany Konstytucji. Ponieważ Konstytucja 
została uchwalona przez Zgromadzenie Narodo-
we, w tym miejscu zostanie przedstawiona jedynie 
procedura zmiany Konstytucji. Jest ona uregulo-
wana w Rozdziale XII Konstytucji zatytułowanym 
„Zmiana Konstytucji”, w którym jest tylko jeden 
artykuł (235).

Prawo inicjatywy w zakresie zmiany Konstytu-
cji przysługuje: grupie co najmniej 1/5 ustawowej 
liczby posłów (92 posłów), Prezydentowi RP oraz 
Senatowi. Dla uchwalenia ustawy o zmianie Kon-
stytucji wymagane jest jej przyjęcie w  jednako-
wym brzmieniu odrębnie prze Sejm i przez Senat, 
przy czym w izbie pierwszej wymagana jest więk-
szość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, zaś w izbie drugiej bez-
względna liczba głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby senatorów. Jest to jeden 
z niewielu przypadków zrównania pozycji Senatu 
z Sejmem, gdyż jego stanowisko nie może zostać 
następnie odrzucone przez izbę pierwszą. 

Swoistym zabezpieczeniem przed zmianami 
dokonanymi przez chwilową większość (zwłaszcza 
w Sejmie) jest prawo wszystkich podmiotów mają-

cych inicjatywę w zakresie zmiany Konstytucji do 
zażądania w  przypadku zmiany rozdziałów  I, II 
i  XII Konstytucji przeprowadzenia następnie re-
ferendum zatwierdzającego; rozdziały te dotyczą 
zasad ustroju, statusu jednostki oraz trybu zmiany 
Konstytucji. Oznacza to, że w przypadku wątpli-
wości odnośnie do zasadności dokonanych przez 
izby zmian treści ustawy zasadniczej ostatecznego 
rozstrzygnięcia dokonuje naród. Zmiana Konsty-
tucji zostaje przyjęta, jeżeli – niezależnie od fre-
kwencji – opowie się za nią większość głosujących. 

Prezydent podpisuje ustawę o zmianie Konsty-
tucji w ciągu 21 dni od daty przedstawienia i za-
rządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. 

Dotychczas Konstytucja była nowelizowana 
dwukrotnie. Pierwszy raz dokonano tego ustawą 
z 8 września 2006 r. i dotyczyła ona umożliwienia 
ekstradycji obywatela polskiego, jeżeli wynika to 
z  ratyfikowanej przez Polskę umowy międzyna-
rodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stano-
wionego przez organizację międzynarodową, któ-
rej Polska jest członkiem, a czyn został popełniony 
poza terytorium Rzeczypospolitej i stanowił prze-
stępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
(art.  55). Druga nowelizacja została dokonana 
ustawą z 7 maja 2009 r. i na jej podstawie pozba-
wiono osoby skazane prawomocnym wyrokiem 
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego możli-
wości wyboru do Sejmu i do Senatu.

4. Funkcja ustawodawcza
Stanowienie ustaw to podstawowa i  wyłączna 

funkcja Sejmu i  Senatu. Ich uchwalanie odbywa 
się to w  długiej i  złożonej procedurze, co wyni-
ka z  konieczności znacznego rozmysłu przy ich 
podejmowaniu. Można przy tym rozróżnić pro-
cedurę podstawową i procedury specjalne (szcze-
gólne), w  których można wyróżnić wiele etapów 
(faz). Najważniejsze etapy reguluje Konstytucja, 
bardziej szczegółowe kwestie unormowane są 
natomiast w  regulaminie Sejmu i  w  regulaminie 
Senatu, a  w  przypadku obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej oraz kwestii lobbingu również 
w ustawach. 

W procedurze ustawodawczej na podstawie re-
gulacji konstytucyjnej wyróżniamy następujące 
etapy: 1) inicjatywę ustawodawczą (art.  218); 2) 
prace nad projektem ustawy w  Sejmie (art.  119–
120); 3) prace nad ustawą w Senacie (art. 121 ust. 1 
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i  2, po których może mieć miejsce ponowne jej 
rozpatrzenie przez Sejm (art. 121 ust. 3); 4) pod-
pisanie ustawy przez Prezydenta (art. 122), przed 
którym może mieć miejsce ponowne rozpatrzenie 
przez Sejm (art. 122 ust. 5); 5) ogłoszenie ustawy 
w  Dzienniku Ustaw (art.  122 ust.  2) i  jej wejście 
w życie.

4.1. Inicjatywa ustawodawcza
Inicjatywa ustawodawcza oznacza wniesienie 

do Sejmu przez uprawniony podmiot projektu 
ustawy. Bez niego prace nad ustawą nie mogą się 
rozpocząć.

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje: 
posłom (regulamin Sejmu dookreśla, że może to 
uczynić grupa co najmniej 15 posłów lub komi-
sja sejmowa z wyjątkiem komisji śledczej), Senat, 
Prezydent, Rada Ministrów i  grupa co najmniej 
100 tys. obywateli mających prawo wybierania do 
Sejmu (tzw. obywatelska inicjatywa ustawodawcza 
lub inicjatywa ludowa). W literaturze przedmiotu 
podnoszone są wątpliwości odnośnie do możli-
wości inicjowania ustaw przez Prezydenta, uważa 
się również, że tylko Rada Ministrów ma prawo 
inicjowania projektów ustaw wyrażających zgo-
dę na ratyfikowanie umów międzynarodowych. 
W  praktyce najczęściej projekty ustaw inicjuje 
Rada Ministrów i posłowie. Projekt składa się na 
ręce Marszałka Sejmu wraz ze wskazaniem przed-
stawiciela upoważnionego do reprezentowania go 
w toku prac w Sejmie.

Przedkładany projekt ustawy musi spełniać okre-
ślone wymogi: być w formie pisemnej, ujęty w prze-
pisy oraz zawierać uzasadnienie, w którym znajdują 
się następujące elementy: 1) wyjaśnienie potrzeby 
i  celu wydania ustawy; 2) przedstawienie rzeczy-
wistego stanu rzeczy w  dziedzinie mającej podle-
gać regulacji; 3) wskazanie różnicy między stanem 
dotychczasowym a  projektowanym; 4)  określenie 
przewidywanych skutków społecznych, gospodar-
czych, finansowych i prawnych; 5) wskazanie źródeł 
finansowania (budżet państwa, budżet jednostek 
samorządu terytorialnego); 6) przedstawienie zało-
żeń aktów wykonawczych; 7) oświadczenie o zgod-
ności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 
albo oświadczenie, że problematyka projektu nie 
jest objęta prawem Unii Europejskiej; 8) informacja 
o przeprowadzonych konsultacjach. Marszałek Sej-
mu może zwrócić wnioskodawcy projekt, który nie 
odpowiada tym wymogom. 

W  przypadku wątpliwości Marszałka Sejmu, 
czy projekt ustawy nie jest sprzeczny z  prawem 
(w tym także z prawem Unii Europejskiej), może 
on, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skie-
rować go do Komisji Ustawodawczej, która może 
uznać go większością 3/5 głosów za niedopusz-
czalny. 

Marszałek Sejmu drukuje projekt ustawy, nada-
je mu numer druku sejmowego oraz przesyła Pre-
zydentowi, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Rady 
Ministrów.

4.2.  Prace nad projektem ustawy 
w Sejmie

Prace Sejmu nad projektem ustawy odbywają 
się w  trzech czytaniach, przez które rozumiemy 
określone prace nad projektem. Do czasu pierw-
szego czytania wnioskodawca może złożyć auto-
poprawkę (nie dotyczy to jednak projektu, w przy-
padku którego z inicjatywą wystąpili obywatele). 

Pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu 
Sejmu lub komisji sejmowej. Zgodnie z regulami-
nem Sejmu na posiedzeniu plenarnym rozpatry-
wane są projekty ustaw: o  zmianie Konstytucji, 
budżetowych, podatkowych, dotyczących wyboru 
Prezydenta, Sejmu, Senatu, organów samorządu 
terytorialnego oraz regulujących ustrój i  właści-
wości władz publicznych, kodeksów, jak i  wnie-
sione przez obywateli. Marszałek może skierować 
na posiedzenie plenarne projekty innych ustaw, 
jeżeli przemawiają za tym ważne względy społecz-
ne. Jeżeli pierwsze czytanie odbywa się w komisji, 
muszą o tym zostać poinformowani wszyscy po-
słowie, aby móc wziąć udział w tym posiedzeniu. 
Czytanie to może odbyć się nie wcześniej niż siód-
mego dnia od doręczenia posłom druku projektu, 
chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej.

W przypadku więcej niż jednego projektu usta-
wy dotyczącego tej samej problematyki mogą być 
one rozpatrywane łącznie (w tym samym punkcie 
porządku dziennego).

Pierwsze czytanie obejmuje przedstawienie 
przez przedstawiciela (przedstawicieli) wniosko-
dawcy (wnioskodawców) uzasadnienia projektu 
(projektów), debatę w  sprawach ogólnych zasad 
projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnio-
skodawców.

Jeżeli pierwsze czytanie odbywa się na posie-
dzeniu plenarnym, kończy się ono skierowaniem 
projektu do właściwej komisji (z możliwością wy-
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znaczeniu terminu zakończenia jej prac) lub od-
rzuceniem projektu w całości (co zdarza się jednak 
sporadycznie). Natomiast w przypadku pierwsze-
go czytania w komisji nie ma możliwości odrzuce-
nia projektu i prace nad nim trwają dalej. 

Komisja rozpatrująca ustawę może poddać pro-
jekt ustawy wysłuchaniu publicznemu. Przewiduje 
to ustawa z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingo-
wej w procesie stanowienia prawa. Pisemny wnio-
sek w  tej sprawie składa poseł, a  decyzję podej-
muje komisja przed rozpoczęciem szczegółowego 
rozpatrywania projektu. Komisja wskazuje dzień, 
godzinę i  miejsce wysłuchania, a  informacja na 
ten temat zamieszczana jest w Systemie Informa-
cyjnym Sejmu. Udział w wysłuchaniu publicznym 
przysługuje m.in. podmiotom prowadzącym za-
wodową działalność lobbingową. Liczba uczest-
ników wysłuchania publicznego może zostać ze 
względów lokalowych ograniczona. Kolejność wy-
stąpień i ich czas ustala przewodniczący komisji.

W  dalszych pracach w  komisji nad projektem 
ustawy uczestniczą: przedstawiciel wnioskodawcy, 
eksperci oraz inne zaproszone osoby. Na tym etapie 
mogą być również składane poprawki. Celem prac 
komisji jest opracowanie sprawozdania, w  któ-
rym znajdzie się jeden z następujących wniosków: 
przyjęcie projektu bez poprawek, przyjęcie projek-
tu z poprawkami w formie tekstu jednolitego (ma 
to szczególne znaczenie w przypadku opracowania 
przez komisję tekstu na podstawie więcej niż jed-
nego projektu), odrzucenia projektu; na żądanie 
wnioskodawcy w  sprawozdaniu zamieszczane są 
również tzw. wnioski mniejszości, czyli wnioski 
i  propozycje poprawek odrzucone przez komisję. 
Komisja wybiera również posła sprawozdawcę, 
który w jej imieniu będzie przedstawiał sprawoz-
danie na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Sprawoz-
danie przekazywane jest Marszałkowi Sejmu.

Marszałek Sejmu zarządza drukowanie spra-
wozdania i  dostarcza je posłom. Drugie czyta-
nie może odbyć się nie wcześniej niż po siedmiu 
dniach od doręczenia posłom sprawozdania, chy-
ba że Sejm postanowi inaczej. Podczas drugiego 
czytania poseł sprawozdawca przedstawia spra-
wozdanie, a następnie odbywa się debata, w trak-
cie której można zgłaszać poprawki i wnioski. Jest 
to etap, podczas którego nie dyskutuje się już o ge-
neralnych założeniach projektu ustawy, lecz o pro-
pozycjach konkretnych rozwiązań i  regulacji. 
Do chwili zakończenia drugiego czytania prawo 

wnoszenia poprawek przysługuje: wnioskodaw-
cy, Komisji do Spraw Petycji, grupie co najmniej 
15 posłów, przewodniczącemu klubu lub koła lub 
upoważnionemu przez niego wiceprzewodniczą-
cemu – w  imieniu klubu lub koła – oraz Radzie 
Ministrów. W razie zgłoszenia w trakcie drugiego 
czytania poprawek, projekt ustawy trafia ponow-
nie do komisji, która rozpatrywała go po pierw-
szym czytaniu, w celu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania. 

Przedstawienie drogi ustawodawczej nakazuje 
zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię poprawek 
zgłaszanych do projektu ustawy, a  więc propozy-
cji zmian (wykreśleniu, dopisaniu lub zastąpieniu 
wyrazów) w proponowanym tekście projektu usta-
wy. Konstytucja w art. 119 ust. 2 prawo wnoszenia 
poprawek w czasie rozpatrywania projektu ustawy 
w  Sejmie przyznaje wnioskodawcy projektu, po-
słom i Radzie Ministrów (Prezydent i Senat mogą to 
zatem czynić tylko wówczas, gdy są wnioskodawca-
mi). Konstytucja i regulamin Sejmu nie przewidują 
wprost ograniczeń co do zakresu treści poprawek, 
do wniosku takiego prowadzi jednak wykładnia 
(analiza) przepisów prawa dokonywana tak przez 
przedstawicieli doktryny, jak i  przede wszystkim 
przez Trybunał Konstytucyjny. Wskazuje się w tym 
przypadku na odmienność prawa inicjatywy usta-
wodawczej oraz prawa wnoszenia poprawek, które 
nie może być surogatem wnioskowania podjęcia 
ustawy. Poprawka nie może stanowić projektu no-
wej regulacji prawnej, a jej treść nie może pozosta-
wać bez związku z  pierwotnie określonym celem 
i  przedmiotem regulacji. Dlatego przedkładając 
poprawki, należy pamiętać, że nie mogą one pro-
wadzić do naruszenia procedury ustawodawczej 
i pominięcia inicjatywy ustawodawczej. 

Do czasu zakończenia drugiego czytania wnio-
skodawca może wycofać projekt ustawy, co nie 
dotyczy jednak projektów ustaw zainicjowanych 
przez obywateli. Natomiast jeżeli z  inicjatywą 
ustawodawczą wystąpiła grupa posłów, za wyco-
fany uważa się projekt, jeżeli na skutek cofnięcia 
poparcia popiera go mniej niż 15 posłów, którzy 
się pod nim podpisali. 

Trzecie czytania zamyka sejmowy etap prac nad 
projektem ustawy. Polega ono na przedstawieniu 
przez posła sprawozdawcę dodatkowego sprawoz-
dania komisji dotyczącego poprawek i wniosków 
zgłoszonych w trakcie drugiego czytania. Następ-
nie odbywa się głosowanie w  kolejności wyzna-
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czonej w  regulaminie Sejmu. Porządek ten jest 
następujący: 1) w pierwszej kolejności, jeżeli został 
postawiony, głosowany jest wniosek o odrzucenie 
projektu w  całości; 2) następnie głosuje się nad 
poszczególnymi zgłoszonymi poprawkami, przy 
czym najpierw głosowane są poprawki rozstrzyga-
jące o innych poprawkach; 3) na końcu głosowany 
jest cały projekt ustawy, przy czym głosowanie to 
może być odroczone w celu sprawdzenia, czy nie 
ma w  nim sprzeczności (czyni to komisja, która 
zajmowała się projektem). Ustawa uchwalana jest 
większością głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowego składu Sejmu. 

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Konstytu-
cją od tego momentu dalsze prace toczą się już nad 
ustawą, a  nie nad projektem ustawy, chociaż nie 
jest to jeszcze ustawa w  rozumieniu aktu praw-
nego, w stosunku do którego została zakończona 
droga ustawodawcza.

Uchwaloną ustawę Marszałek Sejmu przesyła 
niezwłocznie: Marszałkowi Senatu, Prezydentowi 
i dostarcza ją posłom. 

4.3. Prace nad ustawą w Senacie
Senat na rozpatrzenie ustawy ma 30 dni od 

dnia jej otrzymania. Marszałek Senatu kieruje ją 
do właściwej (właściwych) dla niej komisji, ta zaś 
opracowuje sprawozdanie. Następnie w  trakcie 
posiedzenia plenarnego jest ono przedstawiane 
oraz odbywa się dyskusja, w  trakcie której moż-
na składać wnioski. W przypadku zgłaszania po-
prawek do ustawy zwraca się uwagę, czy nie wy-
kraczają one poza treść ustawy uchwalonej przez 
Sejm. Jest to szczególnie ważne, gdyż może prowa-
dzić do zaskarżenia ustawy z uwagi na naruszenie 
drogi ustawodawczej. Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie czynił tak, sprzeciwiając się ustawo-
dawstwu „na skróty”, podkreślając, że nie można 
w procedurze stanowienia ustaw pomijać inicjaty-
wy ustawodawczej i  to zwłaszcza w  sytuacji, gdy 
uprawnienie takie ma druga izba. 

Senat kończy pracę nad ustawą głosowaniami, 
w których może podjąć następujące decyzje: 1) od-
rzucić ustawę (co w praktyce zdarza się sporadycz-
nie); 2) przyjąć ustawę bez poprawek; 3) uchwalić 
ustawę z poprawkami (głosowanie w tym wypad-
ku odbywa się w takiej samej kolejności jak w Sej-
mie). Dla podjęcia uchwały wymagana jest zwykła 
większość głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby senatorów. Jeżeli Senat nie 

podejmie żadnej decyzji w  ciągu 30 dni, z  mocy 
prawa uznaje się, że jest ona uchwalona w brzmie-
niu przyjętym przez Sejm. Uchwałę Senatu Mar-
szałek Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.

4.4. Prace w Sejmie
Przebieg prac nad ustawą w  tym etapie drogi 

ustawodawczej zależy od treści decyzji Senatu. 
Jeżeli Senat przyjął ustawę w  brzmieniu przyję-
tym przez Sejm (bądź nie zajął w ciągu 30 dni od 
otrzymania jej z Sejmu), Marszałek Sejmu przeka-
zuje ustawę do Prezydenta w celu podpisania. Je-
żeli natomiast Senat ustawę odrzucił lub uchwalił 
do niej poprawki, Marszałek Sejmu kieruje ją po-
nownie do komisji, która zajmowała się nią, kie-
dy trwały nad tą ustawą prace w pierwszej izbie. 
W pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Se-
natu. Komisja rozpatruje stanowisko i opracowuje 
sprawozdanie, w  którym zawiera rekomendacje 
odnośnie do stanowiska Senatu. Sprawozdanie 
jest drukowane i dostarczane posłom. Rozpatrze-
nie sprawozdania może nastąpić nie wcześniej niż 
trzeciego dnia od jego dostarczenia posłom. Sejm, 
podejmując ostateczne rozstrzygnięcie odnośnie 
do ustawy, głosuje zawsze za odrzuceniem stano-
wiska Senatu, co oznacza, że w przypadku podzie-
lania poglądu drugiej izby posłowie powinni gło-
sować przeciw odrzuceniu tego stanowiska. Sejm 
podejmuje uchwałę bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów. Ostateczne decydowanie przez 
Sejm o treści ustawy jest najwyraźniejszym dowo-
dem asymetrii polskiego bikameralizmu i  domi-
nującej w nim roli pierwszej izby.

Uchwaloną ustawę Marszałek Sejmu przesyła 
Prezydentowi. 

4.5.  Udział Prezydenta w drodze 
ustawodawczej

Zgodnie z  Konstytucją Prezydent na podjęcie 
decyzji odnośnie do przekazanej mu do podpisu 
ustawy ma 21 dni (art. 122 ust. 1). W tym czasie 
musi on podjąć jedną z  trzech decyzji: 1) podpi-
sać ustawę i zarządzić jej ogłoszenie w Dzienniku 
Ustaw; 2) wystąpić do Trybunału Konstytucyjne-
go z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Kon-
stytucją; 3) przekazać Sejmowi ustawę z  umoty-
wowanym wnioskiem do ponownego rozpatrze-
nia. W świetle art. 122 ust. 5 Konstytucji uznaje się 
przy tym, że jeżeli Prezydent nie podpisuje ustawy, 
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może skorzystać wyłącznie z jednej z dwóch pozo-
stałych możliwości. 

Jeżeli Prezydent skieruje ustawę do Trybuna-
łu Konstytucyjnego, może wskazywać na jej nie-
zgodność materialną lub formalną. W pierwszym 
przypadku są to zarzuty odnośnie do treści ustawy, 
natomiast w drugim jest to wskazanie na narusze-
nia procedury uchwalania ustaw lub nawet kom-
petencji do wydania regulacji będącej przedmio-
tem ustawy. Los ustawy zależy w takim wypadku 
od orzeczenia Trybunału. Jeżeli sąd konstytucyjny 
zna, że ustawa jest zgodna z Konstytucją, Prezy-
dent ma obowiązek jej podpisania, jeżeli zaś uzna, 
że ustawa jest niezgodna z Konstytucją, Prezydent 
odmawia jej podpisania. W takim wypadku prace 
nad ustawą regulującą tę materię muszą rozpocząć 
się od początku. Jeżeli natomiast Trybunał stwier-
dzi jedynie niezgodność z  Konstytucją poszcze-
gólnych przepisów ustawy i  nie są one nieroze-
rwalnie związane z całą ustawą, Prezydent zasięga 
opinii Marszałka Sejmu i  ewentualnie podpisuje 
ustawę z  pominięciem tych przepisów, chyba że 
Sejm je zmieni. Jeżeli dokonywana jest zmiana, 
Marszałek Sejmu kieruje ustawę do komisji, która 
wcześniej ją rozpatrywała. Komisja uwzględniając 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przedsta-
wia Sejmowi sprawozdanie zawierające propozy-
cję dokonania odpowiednich zmian. Wprowadza-
nie poprawek wykraczających poza zakres spraw 
będących przedmiotem wyroku Trybunału jest 
niedopuszczalne. Uchwalone przez Sejm zmiany 
przekazywane są do Senatu, który może zapro-
ponować poprawki. Są one następnie ponownie 
rozpatrywane przez Sejm analogicznie jak pod-
czas wcześniejszych prac nad ustawą. Podpisując 
ustawę z nowym uregulowaniem, Prezydent rów-
nież może zwrócić się do Trybunału z wnioskiem 
o zbadanie ich zgodności z Konstytucją. 

Jeżeli Prezydent wetuje ustawę, musi to uczy-
nić w stosunku do całej treści, nie może natomiast 
uczynić tego tylko w  stosunku do niektórych jej 
postanowień (weto selektywne), jak i zgłaszać po-
prawek. Weto Prezydenta ma charakter zawiesza-
jący i ustawa wraca do Sejmu.

4.6.  Rozpatrzenie przez Sejm ustawy 
zawetowanej przez Prezydenta

Marszałek Sejmu po otrzymaniu weta Prezyden-
ta w stosunku do ustawy kieruje ją wraz z uzasad-
nieniem głowy państwa do komisji, która zajmo-

wała się ustawą podczas wcześniejszych prac nad 
jej treścią. Komisja po analizie przedkłada Sejmo-
wi sprawozdanie, w  którym proponuje ponowne 
uchwalenie ustawy lub przyjęcie stanowiska Pre-
zydenta. W Sejmie zawsze odbywa się głosowanie 
w sprawie ponownego uchwaleniem ustawy, do cze-
go potrzebna jest większość 3/5 głosów przy obec-
ności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
W przypadku ponownego uchwalenia ustawy Pre-
zydent ma obowiązek podpisania ustawy w termi-
nie 7 dni od jej otrzymania. Jeżeli natomiast Sejm 
nie uchwali ponownie ustawy wymaganą większo-
ścią głosów, prace nad ustawą kończą się.

4.7. Wejście w życie ustawy
Podpisując ustawę, Prezydent jednocześnie 

zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej. Dziennik ten jest wydawa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie 
ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych. 
Ogłoszenie ustawy, jak każdego źródła prawa po-
wszechnie obowiązującego, jest warunkiem jej 
wejścia w  życie. Jeżeli ustawa nie stanowi inne-
go terminu swojego wejścia w życie, następuje to 
po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw. W  ustawach najczęściej wskazywany jest 
czternastodniowy okres vacatio legis, rzadziej jest 
on dłuższy, a tylko wyjątkowo krótszy, co wynika 
z obawy o uchylenie ustawy przez Trybunał Kon-
stytucyjny ze względu na naruszenie zasad przy-
zwoitej (prawidłowej) legislacji. 

5.  Specjalne (szczególne) 
procedury ustawodawcze

Obowiązujące przepisy konstytucyjne i  regula-
minowe pozwalają na wyróżnienie następujących 
specjalnych (szczególnych) procedur ustawodaw-
czych: 1) inicjowane przez obywateli; 2) pilny tryb 
uchwalania ustaw; 3) tryb uchwalania i nowelizacji 
kodeksów; 4) tryb uchwalania budżetu i prowizo-
rium budżetowego; 5) tryb uchwalania ustaw wyko-
nujących prawo europejskie. Odmienności w proce-
dowaniu dotyczą przede wszystkim prac w Sejmie.

5.1.  Procedowanie ustaw inicjowanych 
przez obywateli

Kwestie związane z trybem prac nad obywatel-
skim projektem ustawodawczym reguluje ustawa 
z  24  czerwca 1999  r. o  wykonywaniu inicjatywy 



10

K rzysz tof  Skotn ick i

ustawodawczej przez obywateli. Szczegółowo jest 
w niej określony proces poprzedzający inicjatywę 
ustawodawczą. Czynności związane z  przygoto-
waniem projektu ustawy, jego rozpowszechnia-
niem, kampanią promocyjną, a także organizacją 
zbierania podpisów obywateli popierających pro-
jekt wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej. 
Musi go utworzyć grupa co najmniej 15 obywateli 
polskich, którzy mają prawo wybierania do Sejmu 
i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do 
komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwi-
ska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyj-
nego PESEL. Komitet występuje pod nazwą uzu-
pełnioną o tytuł projektu ustawy. W imieniu i na 
rzecz komitetu występuje pełnomocnik komitetu 
lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświad-
czeniu pierwszych 15 osób tworzących komitet. 

Po opracowaniu projektu ustawy komitet zbiera 
1000 podpisów osób mających prawo wybierania 
do Sejmu. Podpisy składane są na wykazie, które-
go wzór ustalony jest w  rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów wydanym po zasięgnięciu opinii 
Państwowej Komisji Wyborczej. Na każdej stronie 
wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i ty-
tuł projektu ustawy, której obywatel udziela po-
parcia. W wykazie obok imienia (imion) i nazwi-
ska obywatela udzielającego poparcia projektowi 
podawane są: adres zamieszkania, numer ewiden-
cyjny PESEL i  własnoręczny podpis. W  miejscu 
zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony 
do wglądu projekt ustawy. Wycofanie poparcia 
udzielonego projektowi ustawy jest nieskuteczne. 
Po zebraniu tych podpisów pełnomocnik komi-
tetu zawiadamia Marszałka Sejmu o  utworzeniu 
komitetu, dołączając wykaz podpisów i  projekt 
ustawy. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warun-
kom, Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od do-
ręczenia zawiadomienia, postanawia o  przyjęciu 
zawiadomienia. Natomiast w wypadku stwierdze-
nia braków formalnych zawiadomienia Marszałek 
Sejmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, wzywa pełnomocni-
ka komitetu do ich usunięcia w  terminie 14 dni. 
Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia 
zawiadomienia. Umotywowane postanowienie 
Marszałka Sejmu o  odmowie przyjęcia zawiado-
mienia może być przez pełnomocnika komitetu 
zaskarżone do Sądu Najwyższego w  terminie 14 
dni od daty doręczenia. Sąd Najwyższy rozpatru-
je skargę w terminie 30 dni, w składzie 7 sędziów, 

w  postępowaniu nieprocesowym. Od postano-
wienia Sądu Najwyższego nie przysługuje śro-
dek prawny. Z  chwilą przyjęcia przez Marszałka 
Sejmu zawiadomienia lub wydania postanowie-
nia Sądu Najwyższego uwzględniającego skargę 
komitet nabywa osobowość prawną. Następnie 
komitet ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopol-
skim o nabyciu osobowości prawem i rozpoczyna 
kampanię agitacyjną na rzecz projektu ustawy. 
Od tej chwili biegnie też okres 3 miesięcy, przed 
upływem których komitet musi zebrać brakujące 
99 tys. podpisów. Wycofanie podpisu jest bezsku-
teczne. Po zebraniu podpisów pełnomocnik ko-
mitetu inicjatywy ustawodawczej wnosi do Mar-
szałka Sejmu projekt ustawy wraz z  podpisami. 
Jeżeli spełnia on wszystkie wymogi, Marszałek 
kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania 
na posiedzeniu Sejmu. Jeżeli natomiast pod pro-
jektem brakuje wymaganej liczby podpisów, albo 
została zmieniona treść ustawy lub uzasadnienia, 
Marszałek wydaje w  ciągu 14 dni postanowienie 
o  odmowie przyjęcia projektu ustawy. Na posta-
nowienie to służy skarga do Sądu Najwyższego. 
Skarga jest rozpatrywana w  ciągu 30 dni od jej 
wniesienia. Uznanie skargi nakłada na Marszałka 
Sejmu obowiązek skierowania projektu do pierw-
szego czytania.

Specyfika prac nad obywatelskim projektem 
ustawy polega na tym, że pierwsze czytanie nie 
może odbyć się w komisji, lecz na posiedzeniu ple-
narnym Sejmu. Musi mieć to miejsce w  ciągu 3 
miesięcy od daty wniesienia projektu do Marszał-
ka Sejmu lub postanowienia Sądu Najwyższego 
o uznaniu skargi bądź w terminie sześciu miesię-
cy, jeżeli rozpoczęła się nowa kadencja Sejmu. Jest 
to odstępstwo od zasady dyskontynuacji i  prace 
nad projektem są kontynuowane w następnej ka-
dencji Sejmu i Senatu. 

Sporne jest, czy istnieje możliwość wycofania 
projektu ustawy przed zakończeniem drugiego 
czytania.

Finansowanie obywatelskiej inicjatywy ustawo-
dawczej jest jawne.

W  praktyce liczba projektów ustaw inicjowa-
nych przez obywateli jest znikoma i nie przekracza 
1% ogólnej liczby projektów ustaw wniesionych 
w poszczególnych kadencjach Sejmu. Tylko kilka 
z nich zostało też uchwalonych, a miało to z reguły 
miejsce wówczas, gdy w tej samej sprawie z inicja-
tywą ustawodawczą wystąpił inny podmiot.
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5.2. Pilny tryb uchwalania ustaw
O procedowaniu nad projektem ustawy w trybie 

pilnym decyduje Rada Ministrów, która występu-
jąc z inicjatywą ustawodawczą, nadaje projektowi 
taką klauzulę. W procedurze tej nie można jednak 
uchwalać ustaw podatkowych, wyborczych, re-
gulujących ustrój i właściwość władz publicznych 
oraz kodeksów. Projekty ustaw z taką klauzulą są 
niezwłocznie drukowane oraz ustalany jest dla 
nich harmonogram prac. Specyfika tej procedury 
polega na tym, że pierwsze czytanie może odbyć 
się wcześniej niż po 7 dniach, natomiast komisja, 
do której zostanie skierowany taki projekt, musi 
zakończyć nad nim prace i opracować sprawozda-
nie maksimum w ciągu 30 dni. Marszałek ma obo-
wiązek umieszczenia drugiego czytania projektu 
ustawy w porządku najbliższego posiedzenia Sej-
mu. Do momentu rozpoczęcia tego czytania Rada 
Ministrów może cofnąć klauzulę pilności. Dalsze 
odmienności procedury uchwalania ustaw pil-
nych polegają na skróceniu maksymalnego czasu 
pracy nad nimi przez Senat i Prezydenta i wyno-
szą odpowiednio 14 dni dla drugiej izby i 7 dni dla 
głowy państwa.

5.3.  Tryb uchwalania budżetu i ustawy 
o prowizorium budżetowym

W  przypadku projektu ustawy budżetowej 
i  ustawy o  prowizorium budżetowym inicjatywa 
ustawodawcza należy wyłącznie do Rada Mini-
strów (art. 222 Konstytucji), która musi to uczynić 
najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku 
budżetowego. Wyjątkowo jest możliwe uczynienie 
tego później, np. w związku z wyborami parlamen-
tarnymi i  pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej 
kadencji po 1 października. Sejm kieruje projekt 
do Komisji Finansów Publicznych, jednak jego 
poszczególne części rozpatrują właściwe komisje. 
Całościowe sprawozdanie sporządza Komisja Fi-
nansów Publicznych. Dalsze odmienności proce-
dury uchwalania ustawy budżetowej polegają na 
skróceniu maksymalnego czasu pracy nad nimi 
przez Senat i Prezydenta i wynoszą odpowiednio 
20 dni dla drugiej izby i 7 dni dla głowy państwa. 
Prezydent nie może też zawetować ustawy budże-
towej (jak i ustawy o prowizorium budżetowym). 
Jeżeli natomiast skieruje ustawę do Trybunału 
Konstytucyjnego, ten musi orzec w  sprawie nie 
później niż w  ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku w Trybunale.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia Sej-
mowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie 
ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu, 
może on zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. 

5.4.  Tryb uchwalania i nowelizacji 
kodeksów

Odmienność tej procedury dotyczy jedynie 
prac nad projektami kodeksów czy ich noweliza-
cji w  Sejmie. Pierwsza specyfika procedowania 
polega na tym, że jest wydłużony czas pomiędzy 
dostarczeniem posłom druku projektu takiej usta-
wy a  pierwszym czytaniem. W  przypadku pro-
jektu kodeksu może ono się odbyć nie wcześniej 
niż trzydziestego dnia, a w przypadku nowelizacji 
nie wcześniej niż czternastego dnia. Następnie ist-
nieje możliwość powołania komisji nadzwyczaj-
nej, która będzie pracować nad takim projektem 
(w przeszłości był to nawet obowiązek), co w prak-
tyce zawsze ma miejsce. Komisja ma obowiązek 
powołać zespół stałych ekspertów, przy czym 1/3 
jego składu wskazują wnioskodawcy. Drugie czy-
tanie może odbyć się nie wcześniej niż czterna-
stego dnia po doręczeniu posłom sprawozdania 
komisji nadzwyczajnej. Wydłużenie czasu między 
otrzymaniem przez posłów druków a pierwszym 
czy drugim czytaniem projektu ustawy ma na celu 
lepsze zapoznanie się z projektem i przemyślenie 
proponowanych w  nim rozwiązań, co jest szcze-
gólnie ważne w przypadku ustaw nazywanych ko-
deksami, a więc z założenia w sposób całościowy 
regulujących gałąź prawa. Jeżeli podczas drugiego 
czytania do projektu ustawy zostaną złożone po-
prawki lub wnioski, konieczne jest ponowne skie-
rowanie projektu do komisji nadzwyczajnej.

5.5.  Tryb uchwalania ustaw 
wykonujących prawo europejskie

O  tym, czy projekt ustawy wykonuje prawo 
Unii Europejskiej, deklaruje Rada Ministrów 
bądź decyduje o tym Marszałek Sejmu. Następnie 
Marszałek Sejmu ustala kalendarz prac w Sejmie 
nad projektem takiej ustawy, uwzględniając przy 
tym termin wykonania prawa Unii Europejskiej. 
Kiedy projekt trafi do komisji, opracowuje ona 
szczegółowy harmonogram prac nad nim i prze-
syła Marszałkowi Sejmu. Podczas prac w komisji 
poprawkę do projektu może złożyć grupa co naj-
mniej 3 posłów. Jeżeli poprawka zostanie odrzu-
cona, na wniosek co najmniej 3 wnioskodawców 
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jest ona zamieszczana w  sprawozdaniu komisji 
jako wniosek mniejszości. Kolejna specyfika tej 
procedury polega na tym, że drugie czytanie po-
winno odbyć się na najbliższym posiedzeniu Sej-
mu po doręczeniu posłom sprawozdania komisji, 
termin późniejszy jest możliwy jedynie po zasię-
gnięciu opinii prezydium komisji. Na najbliższym 
posiedzeniu Sejmu po dostarczeniu posłom spra-
wozdania komisji następuje również rozpatrzenie 
poprawek Senatu.

6.  Procedura podejmowania przez 
Sejm uchwał

Każda z  izby podejmuje uchwały samodziel-
nie i nie przekazują ich sobie ani wzajemnie, ani 
do Prezydenta. Ich materia musi być związana 
z kompetencjami izby. W Sejmie szczególnego ro-
dzaju uchwałami są: rezolucje, deklaracje, apele 
i oświadczenia.

W Sejmie projekt uchwały może być wniesiony 
przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową (w przy-

padku regulaminu Sejmu prawo to ma wyłącznie 
Komisja Regulaminowa i  Spraw Poselskich) lub 
co najmniej 15 posłów. Zasadą jest uchwalanie 
uchwał w  dwóch czytaniach; trzy czytania mają 
miejsce wyjątkowo, w sprawach zmiany przepisów 
regulaminu Sejmu. Zasadą jest uchwalanie uchwał 
większością głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowej liczby posłów. Sporadycznie wy-
magana jest inna większość, np. do tzw. samoroz-
wiązania Sejmu dochodzi w następstwie uchwały 
podjętej większością 2/3 ustawowej liczby posłów, 
a  większością bezwzględną w  obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów podejmo-
wana jest uchwała w sprawie wyboru sposobu ra-
tyfikacji umowy międzynarodowej przekazującej 
organizacji międzynarodowej lub organowi mię-
dzynarodowemu kompetencji organów władzy 
państwowej w niektórych sprawach.

Po podpisaniu uchwały przez Marszałka Sejmu 
jest ona publikowana w  Dzienniku Urzędowym 
RP „Monitor Polski”.




