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Wyciąg z załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 29 maja 2002 r. (M.P. 2002 Nr 23 poz. 398) 

 

 

 
U C H W A Ł A  

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
 

z dnia 30 lipca 1992 r. 

 

 

 

REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

(…) 

 

 

Dział II 

POSTĘPOWANIE W SEJMIE 

 

Rozdział 1 

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI USTAW I UCHWAŁ 

 

Art. 32  

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi i Radzie Ministrów, a także 

grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

2. Poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów 

podpisujących projekt. 

Art. 33  

Projekt uchwały Sejmu może być, z zastrzeżeniem art. 203, wniesiony przez Prezydium Sejmu, komisję 

sejmową lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt. 

 

Art. 34 

1. Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu; wnosząc projekt 

wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach 

nad tym projektem. 

2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno: 

1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, 

2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, 

3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 

4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, 

5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu 

państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

6) przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych, 

7) zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

3. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować 

o przedstawionych wariantach i opiniach, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgania takich opinii 

wynika z przepisów ustawy. W wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do 

których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego 

czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 



4. Do uzasadnienia wniesionego przez Radę Ministrów projektu ustawy dołącza się projekty 

podstawowych aktów wykonawczych.  

4a) Do uzasadnienia projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, o której mowa w art. 95a, 

wniesionego przez Radę Ministrów dołącza się projekty aktów wykonawczych, których obowiązek 

wydania przewiduje projekt ustawy. 

4b) Rada Ministrów przesyła wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy zgłoszenia 

podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414), 

dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń. 

5. uchylony 

6. Marszałek Sejmu może zażądać dołączenia uzasadnienia do projektu uchwały, jeżeli nakłada ona 

na określone podmioty obowiązki. 

7. Marszałek Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy lub uchwały, jeżeli uzasadnienie 

dołączone do projektu nie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3. 

8. Projekty ustaw i uchwał, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z 

prawem Unii Europejskiej, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może 

skierować celem wyrażenia opinii do Komisji Ustawodawczej, która może większością 3/5 głosów 

zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. 

9. Marszałek Sejmu po otrzymaniu projektu ustawy, z wyjątkiem projektów wnoszonych przez 

Prezydenta oraz Radę Ministrów, przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania zarządza 

sporządzenie przez ekspertów Kancelarii Sejmu opinii w sprawie zgodności wniesionego projektu z 

prawem Unii Europejskiej. 

10. uchylony 

Art. 35  

1. Marszałek Sejmu zarządza drukowanie projektów ustaw, uchwał, kalendarza prac w Sejmie, o 

którym mowa w art. 148b ust. 2, a także opinii Komisji do Spraw Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem 

ust. 1a, oraz doręczenie ich posłom.  

 1a. Na wniosek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Marszałek Sejmu zarządza drukowanie jej opinii 

uchwalonych na posiedzeniu zamkniętym. 

2. Marszałek Sejmu przesyła wniesione projekty ustaw i uchwał Prezydentowi, Marszałkowi Senatu i 

Prezesowi Rady Ministrów.  

Art. 36 

1. Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach, a uchwał – w dwóch czytaniach. 

2. Wnioskodawca do czasu zakończenia drugiego czytania może wycofać wniesiony przez siebie 

projekt. 

3. Projekt poselski uważa się również za wycofany, jeżeli do czasu zakończenia drugiego czytania, na 

skutek cofnięcia poparcia, projekt popiera mniej niż 15 posłów spośród tych, którzy podpisali projekt 

przed jego wniesieniem. 

4. Do czasu zakończenia drugiego czytania wnioskodawca może wnosić poprawki do zgłoszonego 

przez siebie projektu. 

5. Do poprawek wnoszonych przez wnioskodawcę projektu stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 

ust. 2 i 3. 

6. Rozpatrywanie ustaw (uchwał), których przyjęcie może powodować zmiany w 

funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, obejmuje zasięganie opinii organizacji 

samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

7. Organizacje samorządowe, o których mowa w ust. 6, mają prawo, w ciągu 14 dni od otrzymania 

projektu ustawy (uchwały), do przedstawienia opinii. 

8. Opinie przekazywane w terminie, o którym mowa w ust. 7, dostarcza się odpowiednio członkom 

komisji sejmowych bądź wszystkim posłom. 

9. Przedstawiciele samorządów mają prawo do zaprezentowania opinii na posiedzeniu komisji 

sejmowych. 



Art. 37 

1. Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. 

2. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w odniesieniu do projektów ustaw: o 

zmianie Konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyboru Prezydenta, Sejmu i Senatu 

oraz organów samorządu terytorialnego, regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także 

kodeksów. 

3. Marszałek Sejmu może skierować do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu również inne niż 

określone w ust. 2 projekty ustaw, a także projekty uchwał Sejmu, jeżeli przemawiają za tym ważne 

względy. 

4. Pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku 

projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej. 

 

Art. 38 

O posiedzeniu komisji, na którym odbywać się ma pierwsze czytanie, zawiadamia się wszystkich posłów; 

każdy poseł może wziąć udział w tym posiedzeniu albo pisemnie zgłosić uwagi lub propozycje poprawek. 

 

Art. 39 

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy (uchwały) obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, 

debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. 

2. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że 

Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości. 

3. Sejm, kierując projekt do komisji, może wyznaczyć im również termin przedstawienia sprawozdania.  

 

Art. 40 

1. Projekty ustaw (uchwał) kieruje się do właściwych komisji. 

2. Komisje, do których skierowany został do rozpatrzenia projekt, obradują nad nim wspólnie; komisje 

te mogą zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o projekcie lub jego części. 

3. Komisje, na wniosek prezydiów, ustalają tok prac nad projektem. 

 

Art. 41 

1. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą powołać podkomisję. 

2. Podkomisja przedstawia komisjom sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie. 

 

Art. 42 

1. Przy rozpatrywaniu projektów ustaw (uchwał) komisje i podkomisja biorą pod uwagę opinie 

przedstawione przez inne komisje sejmowe i posłów; komisje i podkomisja mogą wysłuchiwać także 

opinii zaproszonych ekspertów. 

2. W posiedzeniach komisji i podkomisji jest obowiązany uczestniczyć upoważniony przedstawiciel 

wnioskodawcy. 

3. Komisje mogą przekazać sprawę redakcyjnego opracowania przyjętych poprawek prezydiom lub 

powołanemu w tym celu zespołowi poselskiemu, które przedstawiają komisji do zatwierdzenia wyniki 

swych prac. 

4. W sprawach dotyczących zgodności przepisów rozpatrywanych projektów ustaw z prawem Unii 

Europejskiej zasięganie opinii Komitetu Integracji Europejskiej jest obowiązkowe. Termin 

przedstawienia opinii przez Komitet określa komisja. 

5. Marszałek Sejmu, na wniosek komisji, może zwrócić się do wnioskodawcy o przepracowanie 

projektu z rozważeniem zmian postulowanych przez komisje oraz przedstawienie skutków, 

zwłaszcza finansowych, tych zmian; wniesiony projekt Marszałek Sejmu kieruje wprost do komisji. 

 

 

 

 



Art. 43 

1. Komisje, do których skierowany został projekt ustawy (uchwały), przedstawiają Sejmowi wspólne 

sprawozdanie o tym projekcie; sprawozdanie określa stanowisko komisji w odniesieniu do projektu. 

Do sprawozdania dołącza się opinię, o której mowa w art. 42 ust. 4. 

2. W sprawozdaniu komisje przedstawiają wniosek o: 

1) przyjęcie projektu bez poprawek, 

2) przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu, 

3) odrzucenie projektu. 

3. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez komisje, po ich zgłoszeniu w formie pisemnej, na 

żądanie wnioskodawcy, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości; wniosek 

mniejszości dotyczący konkretnego przepisu lub jego części powinien zawierać wynikające z tego 

wniosku konsekwencje dla tekstu projektu ustawy; wnioski mniejszości są traktowane w głosowaniu 

jak inne poprawki. Do wniosków mniejszości stosuje się odpowiednio art. 42 ust. 4. 

4. Jeżeli komisje przedstawiają w sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu, w sprawozdaniu nie 

zamieszcza się wniosków mniejszości i wniosków Komisji Ustawodawczej, o których mowa w art. 83 

ust. 2. 

5. Marszałek Sejmu zarządza drukowanie sprawozdań komisji oraz doręczenie ich posłom. 

6. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z ich składu poseł 

sprawozdawca, który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję i przez 

poszczególnych posłów zmianach w przedłożonym projekcie oraz o nieprzyjętych przez komisję 

opiniach innych komisji i posłów oraz motywach ich odrzucenia; sprawozdawca informuje także o 

wnioskach mniejszości. 

7. Poseł sprawozdawca nie może w swoim sprawozdaniu przedstawiać innych wniosków niż 

zamieszczone w sprawozdaniu komisji. 

 

Art. 44 

1. Drugie czytanie obejmuje: 

1) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, 

2) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków. 

1. Drugie czytanie obejmuje: 

1) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy oraz w  przypadku, o którym mowa 

w art. 47 ust. 2 pkt 2, sprawozdania  poprawionego, 

2) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków, z zastrzeżeniem art. 46. 

2. Poprawki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po ustnym zgłoszeniu przedstawia się  Marszałkowi Sejmu na 

piśmie w odpowiedniej formie. 

2. Poprawki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po ustnym zgłoszeniu przedstawia się na piśmie Marszałkowi 

Sejmu. Poprawki powinny zawierać wynikające z nich konsekwencje dla tekstu projektu ustawy.  

3. Drugie czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom sprawozdania 

komisji, chyba że Sejm postanowi inaczej. 

(…) 


