PROJEKT
Ustawa z dnia …………
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z
2009 r. Nr 114, poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 96 otrzymuje brzmienie:
„Art. 96. 1. Sejm składa się z 300 posłów.
2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.”;
2) art. 97 otrzymuje brzmienie:
„Art. 97. 1. Senat składa się z senatorów wybieranych w województwach, w
wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
2. W województwie liczącym do 1 000 000 mieszkańców wybierany jest jeden
senator. Każdy kolejny rozpoczęty 1 000 000 mieszkańców zwiększa liczbę
mandatów przypadających województwu o jeden.”;
3) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu:
„Art. 97a. 1. W skład Senatu wchodzą dożywotnio byli Prezydenci RP wybrani
w wyborach powszechnych. Byli Prezydenci Rzeczypospolitej mogą zrzec się prawa
zasiadania w Senacie.
2. Byłym Prezydentom Rzeczypospolitej przysługują prawa senatorów. Ich
liczby nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby senatorów wymaganej do ważności
głosowania.”;
4) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej,
ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz

ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji
rządowej.”;
5) w art. 105:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na
posła lub w czasie trwania kadencji ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu
wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas
bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.”,
c) uchyla się ust. 4;
6) w art. 122:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać
ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy
przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę
i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie
ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie
przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W sprawach, o których mowa w art. 122 ust. 3 Trybunał Konstytucyjny
orzeka nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.”;
7) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest reprezentantem państwa i
gwarantem ciągłości władzy państwowej.”;
8) w art. 127 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do
Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 300 000 obywateli mających prawo
wybierania do Sejmu.”;
9) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu objęcia urzędu przez nowo
wybranego

Prezydenta

Rzeczypospolitej,

wykonuje

obowiązki

Prezydenta

Rzeczypospolitej w razie:
1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych
przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta
Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą
podjętą

większością

co

najmniej

2/3

głosów

ustawowej

liczby

członków

Zgromadzenia Narodowego,
5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału
Stanu.”;
10) w art. 133:
a) po ust. 2. dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Ratyfikacja i wypowiedzenie umowy międzynarodowej określonej w art.
89 ust. 1 i art. 90 następuje w ciągu 7 dni od podpisania ustawy o której mowa w art.
89 ust. 1 i art. 90 ust. 2 lub - jeżeli prezydent wystąpił z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego w trybie ust. 2 – w ciągu 7 dni od orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego o zgodności umowy międzynarodowej z Konstytucją.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z
Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Stanowisko w zakresie polityki
zagranicznej Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia na wniosek lub za zgodą
Prezesa Rady Ministrów.”

11) art. 134 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje na wniosek Ministra Obrony
Narodowej Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas
określony. Czas trwania

kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem

określa ustawa.”;
12) uchyla się art. 135;
13) w art. 144 ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podpisania ustawy, odmowy podpisania ustawy oraz wniosku do Sejmu o
ponowne rozpatrzenie ustawy”,
b) po pkt 23) dodaje się pkt 23a) w brzmieniu:
„23a) powoływania Prokuratora Generalnego,”,
c) uchyla się pkt 26),
d) uchyla się pkt 27);
14) art. 157 otrzymuje brzmienie:
„Art. 157 Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną
odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów”.
15) uchyla się art. 159;
16) art. 179 otrzymuje brzmienie:
„Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej
zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Odmowa
powołania może nastąpić tylko z ważnych powodów ujawnionych po przedstawieniu
wniosku Krajowej Rady Sądownictwa i wymaga uzasadnienia.”;
17) po art. 203 w rozdziale IX dodaje się podtytuł w brzmieniu:
„Prokuratura
Art. 201a. 1. Prokuratura jest organem ochrony prawej.

2. Zadaniem prokuratury jest stanie na straży praworządności oraz czuwanie
nad ściganiem przestępstw.
Art. 201b. 1. Naczelnym organem prokuratury jest Prokurator Generalny.
2. Prokurator Generalny powoływany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej
na 6 lat, spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa
oraz Krajową Radę Prokuratury.
3. Prokurator Generalny, po zakończeniu kadencji, nie może być ponownie
powołany na to stanowisko.
4. Prokurator Generalny nie może należeć do partii politycznej, związku
zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z
godnością jego urzędu.
5. Inne przypadki zakazu łączenia urzędu określa ustawa.
Art. 201c. 1. Prokurator Generalny nie może być bez uprzedniej zgody sądu
dyscyplinarnego pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
2. Prokurator Generalny nie może być zatrzymany lub aresztowany, z
wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i jeżeli jego
zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O
zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Art. 201d. Zasady i tryb działania prokuratury, jej organizację, zasady
powoływania i odwoływania Prokuratora Generalnego i prokuratorów jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz prawa i obowiązki prokuratorów określa ustawa.”
Art. 201e. 1. Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności
prokuratorów.
2. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Prokuratorów oraz
sposób wyboru jej członków określa ustawa.”;
18) uchyla się art. 213-215.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

