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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V kadencja

Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Cezarego Grabarczyka.

(-) Łukasz Maria Abgarowicz; (-) Paweł Arndt; (-) Urszula Augustyn;
(-) Tadeusz Aziewicz; (-) Józef Berger; (-) Marek Biernacki; (-) Andrzej
Biernat; (-) Bogdan Bojko; (-) Beata Bublewicz; (-) Jerzy Budnik;
(-) Bożenna Bukiewicz; (-) Zbigniew Chlebowski; (-) Stanisław Marcin
Chmielewski; (-) Janusz Chwierut; (-) Andrzej Czerwiński; (-) Andrzej
Czuma; (-) Grzegorz Dolniak; (-) Bronisław Dutka; (-) Waldy Dzikowski;
(-) Joanna Fabisiak; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Krzysztof Gadowski;

(-) Andrzej Gałażewski; (-) Stanisław Gawłowski; (-) Tomasz Głogowski;
(-) Stanisław Andrzej Gorczyca; (-) Cezary Grabarczyk; (-) Aleksander Grad;
(-) Paweł Graś; (-) Rafał Grupiński; (-) Krzysztof Grzegorek; (-) Eugeniusz
Grzeszczak; (-) Andrzej Grzyb; (-) Andrzej Gut-Mostowy; (-) Jolanta
Hibner; (-) Stanisław Tadeusz Huskowski; (-) Tadeusz Jarmuziewicz;
(-) Danuta Jazłowiecka; (-) Stanisław Kalemba; (-) Włodzimierz Witold
Karpiński; ; (-) Mieczysław Kasprzak;
(-) Małgorzata Kidawa-Błońska;
(-) Józef Piotr Klim; (-) Andrzej Kłopotek; (-) Ryszard Knosala;
(-) Bronisław Komorowski; (-) Ewa Kopacz; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Jacek
Krupa; (-) Tomasz Kulesza; (-) Stanisław Lamczyk; (-) Tomasz Lenz;
(-) Arkadiusz Litwiński; (-) Jan Łopata; (-) Mieczysław Marcin Łuczak;
(-) Elżbieta Łukacijewska; (-) Mirosław Maliszewski; (-) Beata MałeckaLibera; (-) Andrzej Markowiak; (-) Konstanty Miodowicz; (-) Aldona
Młyńczak; (-) Czesław Mroczek; (-) Izabela Katarzyna Mrzygłocka;
(-) Rafał Muchacki; (-) Sławomir Nitras; (-) Sławomir Nowak; (-) Tomasz
Piotr Nowak; (-) Stanisława Anna Okularczyk; (-) Alicja Olechowska;
(-) Paweł Olszewski; (-) Krystyna Ozga; (-) Zbigniew Pacelt; (-) Maria
(-) Mirosław
Pawlak;
(-) Waldemar
Pawlak;
Pasło-Wiśniewska;
(-) Sławomir Jan Piechota; (-) Elżbieta Pierzchała; (-) Danuta Pietraszewska;
(-) Julia Pitera; (-) Kazimierz Plocke; (-) Damian Raczkowski; (-) Ireneusz
Raś; (-) Halina Rozpondek; (-) Jakub Rutnicki; (-) Arkadiusz Rybicki;
(-) Sławomir Rybicki; (-) Jan Rzymełka; (-) Wojciech Saługa; (-) Beata
Dorota Sawicka; (-) Marek Sawicki; (-) Grzegorz Schetyna; (-) Henryk
Siedlaczek; (-) Krystyna Skowrońska; (-) Joanna Skrzydlewska; (-) Tadeusz
Sławecki; (-) Andrzej Smirnow; (-) Henryk Smolarz; (-) Aleksander
Sopliński; (-) Lidia Staroń; (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-) Adam
Szejnfeld; (-) Jakub Szulc; (-) Krystyna Szumilas; (-) Iwona ŚledzińskaKatarasińska; (-) Paweł Śpiewak; (-) Maciej Świątkowski; (-) Tomasz
Tomczykiewicz; (-) Donald Tusk; (-) Robert Tyszkiewicz; (-) Jarosław
Urbaniak; (-) Jarosław Wałęsa; (-) Ewa Więckowska; (-) Wojciech Wilk;
(-) Zbigniew Włodkowski; (-) Wiesław Woda; (-) Ewa Wolak; (-) Marek
Wójcik;
(-) Eugeniusz Wycisło;
(-) Jan Wyrowiński;
(-) Jadwiga
Zakrzewska; (-) Krzysztof Zaremba; (-) Bogdan Zdrojewski; (-) Anna
Zielińska-Głębocka; (-) Wojciech Ziemniak; (-) Józef Zych; (-) Stanisław
Żelichowski; (-) Stanisław Żmijan.

Ustawa z dnia ……
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. nr 78, poz. 483)
Art. 1
W art. 99 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Posłem i senatorem nie może być osoba:
1) karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
2) wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie
karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego.”
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Konstytucji RP ma na celu spełnienie społecznych oczekiwań,
że w Sejmie i Senacie nie będą zasiadały osoby prawomocnie skazane za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Obywatele są niemal zgodni, że prawo nie
powinno być stanowione przez przestępców. Każda osoba skazana za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego może być określona mianem przestępcy. Badania, które
były publikowane w ogólnopolskich mediach wskazują, że aż 85% Polaków uważa, iż
posłowie skazani prawomocnymi wyrokami powinni tracić mandat. Przeciwnego zdania było
tylko 8% badanych. Zmiana Konstytucji eliminująca z polskiego parlamentu przestępców
pozwoli na poprawę wizerunku organów władzy ustawodawczej. Polakom trudno byłoby
pogodzić się z faktem, iż w tworzeniu prawa uczestniczą ci, którzy sami prawo łamią i mają
na to certyfikat w postaci prawomocnego wyroku skazującego. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wnioskodawcy proponują zmianę w
ustawie zasadniczej, która umożliwi nowelizację ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zmiana przepisów Konstytucji w zakresie
regulacji dotyczących biernego prawa wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest bowiem warunkiem otwierającym drogę do dalszych
nowelizacji przepisów w zakresie wprowadzenia zakazu kandydowania i utraty mandatów
przez posłów lub senatorów prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstwa umyślnego
ściganego z oskarżenia publicznego.
Wnioskodawcy podkreślają, że analogiczne zmiany zostały już przez ustawodawcę
wprowadzone w odniesieniu do mandatów członków organów samorządu terytorialnego. Nie
ulega wątpliwości, że standardy wymagane od posłów i senatorów nie mogą być niższe od
standardów wymaganych od funkcjonariuszy samorządowych.
Przedstawione zmiany rozszerzają konstytucyjne przesłanki biernego prawa
wyborczego (prawa wybieralności) do Sejmu RP i Senatu RP. W obecnej regulacji
konstytucyjnej prawo wybieralności posiadają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów
kończą 21 lat (w przypadku wyborów do Sejmu) lub 30 lat (w przypadku wyborów do
Senatu).
Po uchwaleniu powyższych zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
wnioskodawcy złożoną projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. -

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. oraz ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w zakresie regulującym zakaz
kandydowania oraz utratę mandatów przez posłów lub senatorów prawomocnie skazanych za
popełnienie przestępstwa umyślnego, ściganego z oskarżenie publicznego. Wnioskodawcy
chcą podkreślić, iż aby dokonać całościowo spójnych zmian, w przedmiocie utraty mandatu
posła lub senatora, jak również nieposiadania biernego prawa wyborczego przez osoby
skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z
oskarżenia publicznego, konieczne i uzasadnione jest dokonanie stosownych zmian w ustawie
zasadniczej. W związku z powyższym wnioskodawcy wprowadzili w projekcie ustawy okres
vacatio legis pozwalający na wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawodawstwie
zwykłym.
Złożenie wniosku o zmianę Konstytucji w obecnej chwili jest zasadne, z tego powodu,
iż trwają obecnie prace nad zmianą konstytucji w związku z wprowadzeniem do polskiego
porządku prawnego europejskiego nakazu aresztowania. Jest to więc odpowiedni moment do
prac nad projektem zmiany konstytucji powodującym wykluczenie z Sejmu i Senatu oraz z
możliwości samego kandydowania osób prawomocnie karanych za przestępstwo umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego.
Projekt ustawy pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.
Wejście w życie ustawy nie spowoduje konsekwencji dla budżetu państwa.

Warszawa, 20 grudnia 2006 r.
BAS-WAEM-2871/06

Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Opinia prawna
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Cezary Grabarczyk)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca
1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze
zmianami) sporządza się następującą opinię:

1.

Przedmiot projektu ustawy

Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z
2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) poprzez dodanie w art.
99 nowej jednostki redakcyjnej – ust. 3. Zgodnie z projektowaną regulacją
posłem i senatorem nie może być osoba: 1) karana za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego, 2) wobec której wydano prawomocny wyrok
warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia takiego
przestępstwa.
Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
2.

Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem ustawy

Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane
prawem Unii Europejskiej.
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa
wspólnotowego
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach
opiniowanego projektu.

2
4.

Konkluzja

Przedmiot projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych
Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Konstytucja, postępowanie karne, poseł, projekt ustawy,
przestępczość, senator, Unia Europejska

Warszawa, 20 grudnia 2006 r.
BAS-WAEM-2872/06
Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Opinia prawna
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy
poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Cezary
Grabarczyk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z
2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) poprzez dodanie w art.
99 nowej jednostki redakcyjnej – ust. 3. Zgodnie z projektowaną regulacją
posłem i senatorem nie może być osoba: 1) karana za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego, 2) wobec której wydano prawomocny wyrok
warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia takiego
przestępstwa.
Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii
Europejskiej.
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych
Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Konstytucja, postępowanie karne, poseł, projekt ustawy,
przestępczość, senator, Unia Europejska

