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Aby ustawa mog³a byæ uchwalona, projektodawca musi wnieœæ do
Sejmu, a œciœlej – jak chce polska tradycja parlamentarna – do laski
marsza³kowskiej, inicjatywê ustawodawcz¹, czyli projekt ustawy
z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez izbê.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ konstytucj¹ podmiotami uprawnionymi do wystêpowania z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ s¹: prezydent, rz¹d, Senat, pos³owie
(grupa co najmniej 15 pos³ów lub komisja sejmowa), a tak¿e grupa co najmniej 100 tysiêcy obywateli. W zale¿noœci od tego, kto wyst¹pi³ z inicjatyw¹
ustawodawcz¹, projekt ustawy okreœlamy jako projekt prezydencki, rz¹dowy,
senacki, poselski b¹dŸ obywatelski. Projekt ustawy mo¿e zawieraæ zmiany w
obowi¹zuj¹cej ustawie – to znaczy nowelizowaæ j¹ lub stanowiæ propozycjê
uchwalenia zupe³nie nowej ustawy.
W Sejmie sposób postêpowania z wniesionym projektem, czyli procedurê ustawodawcz¹, okreœla Konstytucja RP i Regulamin Sejmu RP.
Projekty ustaw Sejm uchwala w trzech czytaniach. Do koñca drugiego czytania wnioskodawca ma prawo wycofaæ projekt.
Zasad¹ jest, ¿e pierwsze czytanie odbywa siê na posiedzeniu w³aœciwej komisji.
Przedstawiciel autorów projektu (wnioskodawców) prezentuje projekt na forum komisji, która przystêpuje do jego szczegó³owej analizy.
Wa¿ne projekty ustaw, dotycz¹ce miêdzy innymi zmian ustrojowych
w pañstwie, praw i wolnoœci obywateli, prawa wyborczego, kodeksów
oraz podatków i finansów, musz¹ byæ zaprezentowane przez wnioskodawcê najpierw Sejmowi. Wnioskodawca przedstawia komisji lub
izbie uzasadnienie koniecznoœci uchwalenia ustawy oraz oœwiadczenie
o stopniu jej zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej, po czym projekt
staje siê przedmiotem ogólnej debaty dotycz¹cej jego za³o¿eñ.
Je¿eli projekt by³ przedmiotem debaty w Sejmie, zostaje przekazany do szczegó³owej analizy w³aœciwym komisjom sejmowym. Komisje mog¹ poprawiaæ b¹dŸ ca³kowicie zmieniaæ poszczególne artyku³y
ustawy. W pracach komisji czêsto uczestnicz¹ eksperci, to znaczy
osoby bêd¹ce specjalistami w dziedzinie, której ustawa dotyczy. Posiedzenia komisji s¹ otwarte dla przedstawicieli mediów.
Po zakoñczeniu pierwszego czytania projektu ustawy komisja wybiera sprawozdawcê, który przedstawia na posiedzeniu plenarnym izby
sprawozdanie komisji, czyli uzgodnione stanowisko w sprawie danej
inicjatywy ustawodawczej.
Rozpoczyna siê nastêpnie procedura drugiego czytania, która obejmuje
mo¿liwoœæ zg³aszania przez pos³ów, Radê Ministrów lub wnioskodawców dodatkowych poprawek do przedstawionego sprawozdania.
Je¿eli w trakcie drugiego czytania zg³oszone zostan¹ poprawki
i wnioski, co do których wczeœniej komisja nie zajê³a stanowiska, projekt zostaje ponownie przekazany do tej komisji w celu rozpatrzenia
nowych propozycji.
Komisja ocenia zg³oszone w czasie drugiego czytania projektu propozycje i wnioski przy udziale ich autorów oraz opracowuje tak zwane
dodatkowe sprawozdanie.

Pose³ sprawozdawca referuje stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym,
po czym Sejm przystêpuje do g³osowania. Jest to tak zwane trzecie czytanie
projektu ustawy.
Izba g³osuje nad ka¿dym zg³oszonym
wnioskiem, odrzucaj¹c go b¹dŸ przyjmuj¹c.
Sejm uchwala ustawy zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów (wiêcej g³osów jest za
ni¿ przeciw) w obecnoœci co najmniej
po³owy ustawowej liczby pos³ów. Kolejnoœæ g³osowania jest nastêpuj¹ca:
– g³osowanie nad wnioskiem o odrzuceWyniki g³osowania na tablicy œwietlnej
(Fot. S. Kaczorek) nie projektu w ca³oœci (jeœli taki wniosek
zosta³ postawiony),
– g³osowanie nad poprawkami do poszczególnych artyku³ów, przy czym w pierwszej kolejnoœci
g³osuje siê nad poprawkami, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
– g³osowanie nad projektem w ca³oœci, w brzmieniu zaproponowanym przez komisje ze zmianami
wynikaj¹cymi z przeg³osowanych poprawek.
Uchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Senatu.
Tryb postêpowania z ustaw¹ w Senacie, podobnie jak w Sejmie, okreœla Konstytucja RP i Regulamin Senatu RP. Uchwalona przez Sejm ustawa przesy³ana jest do w³aœciwej komisji senackiej
(jednej lub kilku), która w terminie nie d³u¿szym ni¿ 18 dni opracowuje swoje stanowisko
i przedstawia je na forum Senatu jako sprawozdanie. Nastêpnie ustawa jest przedmiotem obrad
Senatu.
Senat ma trzy mo¿liwoœci decydowania o kszta³cie ustawy, od jego wyboru zale¿y dalszy los tego
aktu prawnego:
1. Senat mo¿e odrzuciæ ustawê w ca³oœci; wtedy ustawa jest przekazywana Sejmowi z zaznaczeniem, i¿ Senat nie wyra¿a zgody na dan¹ ustawê.
2. Senat mo¿e przyj¹æ ustawê bez zmian; wtedy marsza³ek Sejmu przekazuje ustawê prezydentowi do podpisu.
3. Senat mo¿e wnieœæ poprawki do ustawy; wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten
rozpatrzy³ poprawki wniesione przez Senat.
Je¿eli Senat w ci¹gu 30 dni od dnia
przekazania ustawy nie ustosunkuje siê
do niej, ustawê uznaje siê za uchwalon¹
w brzmieniu przyjêtym przez Sejm.
Ostateczna decyzja co do kszta³tu
ustawy nale¿y do Sejmu, który mo¿e
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów odrzuciæ proponowane poprawki lub
uchwa³ê Senatu odrzucaj¹c¹ ustawê
w ca³oœci.
Je¿eli jednak Sejm nie odrzuci poprawek Senatu do ustawy, uwa¿a siê je za
przyjête.
Równie¿ sprzeciw Senatu co do
ca³oœci ustawy staje siê skuteczny, je¿eli
Sejm nie odrzuci go bezwzglêdn¹ wiêG³osowanie
(Fot. Archiwum Senatu)
kszoœci¹ g³osów (liczba g³osów za jest

wiêksza ni¿ suma g³osów przeciw i wstrzymuj¹cych siê). W takim wypadku postêpowanie nad ustaw¹
zostaje zamkniête i prace nad ni¹ mog¹ ewentualnie toczyæ siê od pocz¹tku.
Po uchwaleniu ustawy, to znaczy rozpatrzeniu jej przez Sejm i Senat, marsza³ek Sejmu przekazuje
j¹ do podpisu prezydentowi RP.
Prezydent podpisuje ustawê przekazan¹ przez marsza³ka Sejmu, je¿eli nie budzi ona jego zastrze¿eñ
i zarz¹dza jej publikacjê w „Dzienniku Ustaw”. Ustawa wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej opublikowania, chyba ¿e sama okreœla inny termin jej wejœcia w ¿ycie.
Zgodnie z konstytucj¹ prezydent mo¿e odmówiæ podpisania ustawy i w ci¹gu 21 dni przekazaæ
j¹ Sejmowi z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie (prawo weta) albo zwróciæ
siê do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodnoœci jej postanowieñ z konstytucj¹.
W sytuacji gdy Trybuna³ Konstytucyjny orzeknie o zgodnoœci ustawy z konstytucj¹, prezydent nie
mo¿e odmówiæ podpisania ustawy. Jeœli jednak Trybuna³ Konstytucyjny uzna ustawê za niezgodn¹
z konstytucj¹, prezydent odmawia podpisania ustawy. Jeœli Trybuna³ Konstytucyjny uzna za niezgodne z konstytucj¹ tylko poszczególne przepisy ustawy i nie orzeknie, ¿e s¹ one nierozerwalnie zwi¹zane
z ustaw¹, wyj¹tkowo prezydent podpisuje ustawê z pominiêciem przepisów uznanych za niezgodne
albo zwraca ustawê Sejmowi w celu usuniêcia niezgodnoœci.
Jeœli prezydent wystêpuje z wetem, ostateczna decyzja co do kszta³tu ustawy nale¿y do Sejmu,
który mo¿e odrzuciæ stanowisko prezydenta (uchwalaj¹c ustawê ponownie wiêkszoœci¹ 3/5 g³osów).
Nieodrzucenie przez Sejm weta prezydenta powoduje zamkniêcie procesu ustawodawczego. Odrzucenie weta prezydenta oznacza, ¿e Sejm nie zgadza siê ze zg³aszanymi zastrze¿eniami i domaga siê
podpisania ustawy. W takim wypadku prezydent jest zobowi¹zany ustawê podpisaæ.
Proces powstawania ustawy zosta³ przedstawiony w postaci schematu. Nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e „narodziny ustawy” s¹ w nim potraktowane w sposób uproszczony, przy za³o¿eniu typowej drogi
ustawodawczej.
Proces ten mo¿e byæ znacznie przyspieszony (na przyk³ad przez uznanie projektu za pilny) albo
opóŸniony (gdy praca nad ustaw¹ „utknie” w komisjach sejmowych). Mo¿e tak¿e byæ zakoñczony ju¿
w fazie pocz¹tkowej, je¿eli Sejm podczas pierwszego czytania odrzuci projekt ustawy.
Proces powstawania ustawy jest, jak widaæ, bardzo skomplikowany i z regu³y d³ugotrwa³y.
Poniewa¿ w wielu sprawach decyzje trzeba podejmowaæ bardzo szybko, do procedury uchwalania
ustaw zosta³a wprowadzona instytucja pilnego projektu ustawy, tak zwana szybka œcie¿ka legislacyjna. Jej zadaniem jest przyspieszenie i u³atwienie procesu powstawania ustaw. Je¿eli rz¹dowi zale¿y na
szybkim uchwaleniu jego projektu ustawy, mo¿e skierowaæ go do Sejmu z zastrze¿eniem, ¿e jest to
projekt pilny. Sejm ma obowi¹zek rozpatrzyæ projekt pilny w pierwszej kolejnoœci, Senat musi ustosunkowaæ siê do ustawy w ci¹gu 14 dni, a prezydent mo¿e zg³osiæ zastrze¿enia do ustawy w terminie 7 dni.
Grzegorz Michniewicz, 1998 z póŸniejszymi zmianami
(paŸdziernik 2007)

