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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Andrzeja Matusiewicza. 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Dorota Arciszewska-Mielewczyk;  (-)   Jan 
Krzysztof Ardanowski;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Ryszard Bartosik;  (-)   Barbara 
Bartuś;  (-)   Jerzy Bielecki;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Bożena Borys-
Szopa;  (-)   Waldemar Buda;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Przemysław 
Czarnecki;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Anita Czerwińska;  (-)   Barbara 
Dziuk;  (-)   Ewa Filipiak;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Jarosław 
Gonciarz;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Józefa Hrynkiewicz;  (-)   Michał 
Jach;  (-)   Piotr Kaleta;  (-)   Jan Kilian;  (-)   Lech Kołakowski;  (-)   Robert 
Kołakowski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta 
Krynicka;  (-)   Dariusz Kubiak;  (-)   Krzysztof Kubów;  (-)   Krzysztof 
Maciejewski;  (-)   Jerzy Małecki;  (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Jerzy Materna; 
(-) Andrzej Matusiewicz;  (-)   Mieczysław Miazga;  (-)   Anna 
Milczanowska;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Adam Ołdakowski;  (-)   Piotr 
Polak;  (-)   Marcin Porzucek;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Czesław 
Sobierajski;  (-)   Marek Suski;  (-)   Jolanta Szczypińska;  (-)   Ewa 
Szymańska;  (-)   Szymon Szynkowski vel Sęk;  (-)   Jacek Świat;  (-)   Robert 
Telus;  (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester 
Tułajew;  (-)   Jan Warzecha;  (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Tadeusz 
Woźniak;  (-)   Krystyna Wróblewska;  (-)   Łukasz Zbonikowski;  (-)   Maria 
Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 

 
 



projekt  

 

U S T AWA  

z dnia     

o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

Art. 1. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1510 oraz z 2017 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Zasady obniżania uposażenia posłów i senatorów: 

1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 
regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich 
organów, 

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego 

– określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.”; 
2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów: 
1) uniemożliwiających, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 

regulaminów, pracę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego, a także ich 
organów, 

2) nieuczestniczących, bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów, 

3) naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, Senatu albo 
Zgromadzenia Narodowego  

– określają regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora jest rozszerzenie ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie w 
regulaminach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia 
posłów i senatorów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i 
senatorów. 

Obecne brzmienie art. 25 ust. 5 oraz art. 42 ust. 4 ustawy umożliwia określenie zasad 
obniżania uposażenia lub obniżania i utraty diety parlamentarnej jedynie w przypadkach 
wskazanych w tych przepisach, tj. (1) gdy poseł lub senator, poprzez rażące naruszanie 
przepisów odpowiednich regulaminów, uniemożliwia pracę Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia 
Narodowego, a także ich organów oraz (2) kiedy poseł lub senator, bez usprawiedliwienia, nie 
uczestniczy w posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a także ich 
organów. 

W projekcie proponuje się, aby do przesłanki zawarte obecnie w przepisach uzupełnić 
poprzez dodanie kolejnego przypadku, tj. naruszenia przez parlamentarzystę powagi Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. 

Wejście z życie projektowanych rozwiązań nie wywoła żadnych skutków 
finansowych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 16 listopada 2017 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Andrzej Matusiewicz) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora 1, zwanej dalej "ustawą". Proponowane 
zmiany dotyczą art. 25 ust. 5 i art. 42 ust. 4 ustawy. Pierwszy przepis odnosi się 
do zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów, drugi- do zasad obniżania i 
utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów. Zmiany obu 
przepisów polegają na rozszerzeniu zakresu ich stosowania. Zgodnie z 
projektem zasady określone w obu przepisach objąć mają także posłów i 
senatorów naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Ponadto, w myśl projektu, zasady, o 
których mowa w obu przepisach, mogłyby zostać określone nie tylko, jak 
obecnie, w regulaminach Sejmu i Senatu, lecz także w regulaminie 
Zgromadzenia Narodowego. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie obejmuje przedmiotu projektu ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

1 Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i z 2017 r. poz. 38. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora nie jest objęty prawem UE. 

Akce tował: 
Dyre tor Biura Analiz Sejmowych 
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TRYBPILNY 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 16listopada 2017 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia -w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu 
-czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Andrzej 
Matusiewicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwanej dalej "ustawą". Proponowane 
zmiany dotyczą art. 25 ust. 5 i art. 42 ust. 4 ustawy. Pierwszy przepis odnosi się 
do zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów, drugi- do zasad obniżania i 
utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów. Zmiany obu 
przepisów polegają na rozszerzeniu zakresu ich stosowania. Zgodnie z 
projektem zasady określone w obu przepisach objąć mają także posłów i 
senatorów naruszających swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Sejmu, 
Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Ponadto, w myśl projektu, zasady, o 
których mowa w obu przepisach, mogłyby zostać określone nie tylko, jak 
obecnie, w regulaminach Sejmu i Senatu, lecz także w regulaminie 
Zgromadzenia Narodowego. Projekt nie zawiera przepisów mających na celu 
wykonanie prawa UE. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 1 

senatora nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
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