Projekt – 27 kwietnia 2017 r.
Wariant – art. 121 ust. 4

USTAWA
z dnia ……………… r.

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r.
poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta
Rzeczypospolitej, posłów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.”;

2) art. 97 otrzymuje brzmienie:
„Art. 97. 1. Senat składa się z 50 senatorów.
2. Wybory do Senatu są pośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Senatorów wybierają wojewódzkie samorządowe kolegia wyborcze złożone z członków
organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organów
stanowiących gmin i jednostek samorządu lokalnego oraz członków organów stanowiących
jednostek samorządu regionalnego – z tego województwa. Zasady tworzenia i organizację
samorządowych kolegiów wyborczych oraz zasady wyboru przedstawicieli organów
stanowiących gmin i jednostek samorządu lokalnego określa ustawa.
4. Liczba mandatów przypadających na województwo jest proporcjonalna do liczby jego
mieszkańców.”;
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3) art. 98 otrzymuje brzmienie:
„Art. 98. 1. Sejm jest wybierany na czteroletnią kadencję. Kadencja Sejmu rozpoczyna się
z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień
zebrania się Sejmu następnej kadencji.
2. Wybory do Sejmu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed
upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy,
przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów
ustawowej liczby posłów. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, może w przypadkach
określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie
wybory do Sejmu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni
od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze
posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia
wyborów.
6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.”;

4) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu:
„Art. 98a. 1. Senat jest wybierany na czteroletnią kadencję. Kadencja Senatu rozpoczyna się
z dniem zebrania się Senatu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień
zebrania się Senatu następnej kadencji.
2. Wybory do Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed
upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od
pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Senatu.”;

5) w art. 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydatów na posłów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
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„1a. Kandydatów na senatorów mogą zgłaszać członkowie wojewódzkich samorządowych
kolegiów wyborczych.”;

6) w art. 109:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pierwsze posiedzenie Sejmu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w
ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 98 ust. 3 i 5.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pierwsze posiedzenie Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający
w ciągu 30 dni od dnia wyborów.”;

7) w art. 121 dodaje się ust. 4 - 6 w brzmieniu:
„4. W przypadku ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu
oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz
publicznych, ustaw regulujących sprawy samorządu terytorialnego, kodeksów, a także ustaw
regulujących sprawy, o których mowa w art. 72 ust. 4 (Rzecznik Praw Dziecka), art. 176 ust.
2 (ustrój i właściwość sądów), art. 187 ust. 4 (Krajowa Rada Sądownictwa), art. 197
(Trybunał Konstytucyjny), art. 201 (Trybunał Stanu), art. 207 (Najwyższa Izba Kontroli), art.
208 ust. 2 i art. 210 (Rzecznik Praw Obywatelskich), art. 215 (Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji) i art. 227 ust. 7 (Narodowy Bank Polski), uchwałę Senatu odrzucającą ustawę
albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie
odrzuci jej większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
posłów.
5. W przypadku gdy Sejm przed upływem kadencji nie rozpatrzy uchwały Senatu
odrzucającej ustawę albo poprawki zaproponowanej w uchwale Senatu, uchwałę tę albo
poprawkę rozpatruje Sejm kolejnej kadencji.
6. W przypadku gdy Senat przed upływem kadencji nie podejmie stosownej uchwały,
terminy, o których mowa w ust. 2, art. 123 ust. 3 i art. 223, liczy się od początku kolejnej
kadencji Senatu.”;

8) w art. 144 w ust. 3 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) wniosku do Senatu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,”;
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9) w art. 191 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady

Ministrów, 50 posłów, 15 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego
Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik
Praw Obywatelskich,”;

10) w art. 209 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Senat na 5 lat.”;

11) art. 210 i art. 211 otrzymują brzmienie:
„Art. 210. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od
innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Senatem na zasadach określonych
w ustawie.
Art. 211. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Senatu
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik Praw
Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego
toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Senatu, który
może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.”;

12) w art. 227 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Senat na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat.”.

Art. 2.
1. Przepisy art. 62 ust. 1, art. 97 – art. 98a, art. 100 ust. 1 i 1a, art. 109 ust. 2 i 3 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz
pierwszy do wyborów do Sejmu i do Senatu przeprowadzanych po zakończeniu kadencji,
w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.
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2. Kadencja Senatu, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, trwa do dnia
poprzedzającego dzień zebrania się Senatu, którego kadencja rozpoczęła się po wyborach
przeprowadzonych zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
3. Przepisy art. 121 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów ustaw wniesionych do Sejmu,
którego kadencja rozpoczęła się po wyborach do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych
zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3.
1. Przepisy art. 144 ust. 3 pkt 24 i art. 227 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie po raz pierwszy do powołania Prezesa
Narodowego Banku Polskiego na miejsce Prezesa, którego kadencja kończy się po dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Przepis art. 209 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
ma zastosowanie po raz pierwszy do powołania Rzecznika Praw Obywatelskich na miejsce
Rzecznika, którego kadencja kończy się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.
Przepis art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, ma zastosowanie po raz pierwszy do wniosków składanych po rozpoczęciu kadencji
Sejmu i Senatu wybranych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

