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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na problematyce prawnych regulacji sejmowego postępowa-
nia ustawodawczego w zakresie odnoszącym się do realizowania przez posłów prawa do 
wnoszenia poprawek do rządowych projektów ustaw. Analiza postanowień Konstytu-
cji z 2 kwietnia 1997 r. oraz Regulaminu Sejmu z 1992 r. dowodzi, iż obowiązujące regu-
lacje prawne, zarówno w odniesieniu do tzw. zwykłych projektów ustaw, jak i projektu 
ustawy budżetowej stwarzają posłom duże możliwości ingerowania w treść rządowych 
propozycji legislacyjnych zarówno na etapie pierwszego, jak i drugiego czytania usta-
wy. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla integralności materialnej projektów, jak 
również ogranicza efektywność prowadzonej przez rząd polityki. Dotychczasowe zmia-
ny Regulaminu Sejmu wprowadzone w  celu ograniczenia oddziaływania poselskich 
poprawek na treść rządowych projektów okazały się nie dość skuteczne, stąd Autor 
postuluje dalszą modernizację postępowania ustawodawczego zmierzającą do zagwa-
rantowania skutecznej ochrony rządowych projektów przed ich deformacją w sejmo-
wym postępowaniu ustawodawczym.

1 Autor jest adiunktem ze stopniem doktora habilitowanego w Katedrze Prawa Kon-
stytucyjnego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.
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Summary

The Limits of MP’s Amendments of Government Drafts  
of Regular Bills and the Budget Act

The article concentrates on the issue of regulations of legislative proceedings in the Sejm 
in the scope of the right of Members of Parliament to put forward amendments to gov-
ernment bills. Analysis of the provisions of the Constitution of April 2, 1997 and of the 
Standing Orders of the Sejm of 1992 proves that the current regulations, both with ref-
erence to the so-called regular bills, as well as the draft of the budget act, create great 
possibilities for Members of Parliament to make changes to the government legislative 
proposals during the stages of the first and the second reading of a bill. This creates a se-
rious threat to the material integrity of the projects, as well as limits the effectiveness of 
the policy conducted by the government. The previous amendments to the Standing Or-
ders of the Sejm made in order to limit the influence of MP’s amendments on the con-
tents of government projects proved to be not effective enough; therefore, the Author 
calls for the further modernization of legislative proceedings aimed at guaranteeing ef-
fective protection of government projects against their deformation during the legisla-
tive proceedings in the Sejm.

*

I.

W  systemie rządów parlamentarnych przyjmującym szereg powiązań po-
zytywnych pomiędzy legislatywą i  egzekutywą rząd (gabinet) jest jednym 
z  najbardziej ważkich uczestników prawotwórczego procesu decyzyjnego. 
Jego działalność w tym zakresie obejmuje bowiem wszystkie stadia postępo-
wania, począwszy od planowania i projektowania ustawy, poprzez jej uchwa-
lanie, a następnie wykonywanie. Najczęściej na każdym z tych pól dominuje 
też nad drugim organem egzekutywy, zwłaszcza gdy chodzi o kompetencje 
inicjatywne, które jednoznacznie implikowane są potrzebami związanymi 
z prowadzeniem polityki państwa, a to zasadniczo jest domeną rządu2.

2 A. Patrzałek i A. Szmyt określają tę regułę mianem nieredukowalnej zasady modelu 
parlamentarno-gabinetowego, zob. Prawo wycofania projektu ustawy, [w:] Postępowanie usta-
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Poprzez wykonywanie inicjatywy ustawodawczej, a  następnie promo-
wanie projektu na poszczególnych etapach tzw. drogi ustawodawczej, rząd 
zmierza do zapewnienia sobie możliwie najlepszych warunków do prowa-
dzenia polityki państwa. Założenia polityki wewnętrznej i zagranicznej de-
terminują treść planowanego przezeń programu legislacyjnego. Dyskontu-
jąc zaufanie większości parlamentarnej, oczekuje przekształcenia projektów 
w ustawy w kształcie dla siebie pożądanym3. Naprzeciw temu oczekiwaniu 
wychodzi formuła ograniczenia możliwości kreatywnego oddziaływania 
deputowanych na zakres i  treść ustawy inicjowanej przez rząd. Może ona 
przybierać ramy instytucjonalne (np. Francja, Niemcy) bądź funkcjonować 
w postaci utrwalonych konwenansów parlamentarnych4.

Większość ustaw inicjowanych i opracowywanych przez rząd uchwala-
na jest następnie przez parlament w brzmieniu satysfakcjonującym projek-
todawcę, gdyż parlamentarzyści koncentrują się na ocenie polityki rządu, 
a nie na jej kształtowaniu. W takim stanie rzeczy rząd jawi się jako głów-
ny konstruktor porządku prawnego w  państwie, zaś kreatywność parla-
mentu w sferze prawotwórstwa podlega tym samym ograniczeniu na rzecz 
organu egzekutywy o formalnie słabszej niż parlament, demokratycznej le-
gitymacji5. Ograniczenie to motywowane jest potrzebą usprawnienia proce-
su kształtowania woli suwerena, a w konsekwencji także podniesieniem ja-
kości podejmowanych rozstrzygnięć prawotwórczych.

Za pomocą ustaw demokratyczny rząd prowadzi politykę państwa, reali-
zując tym samym program polityczny partii lub koalicji rządzącej. Nadaje to 
dodatkowego znaczenia wyborom parlamentarnym. Ich funkcją jest bowiem 
nie tylko wyłonienie reprezentatywnej legislatywy, ale i odpowiedniej więk-
szości politycznej zdolnej do sformułowania sprawnego rządu i skutecznego 
wspierania go w realizacji zadań programowych zaakceptowanych przez tę 

wodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 14.
3 Por. W. Skrzydło, Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP w świetle prawa i praktyki, 

[w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 
2000, s. 17.

4 Por. M. Kruk, Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sej-
mowy” 1998, nr 2, s. 14.

5 Na ten temat zob. P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności 
(wybrane problemy), Kraków 2003, s. 178.
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większość6. Taki stan rzeczy korzystnie wpływa na przejrzystość i „przewi-
dywalność” decyzji ustawodawczych parlamentu, a w konsekwencji na sku-
teczność realizowania funkcji ustawodawczej, co leży w interesie suwerena7.

W  ustroju III Rzeczypospolitej inicjatywa ustawodawcza Rady Mini-
strów nabrała nowego znaczenia systemowego w związku z wprowadzeniem 
w 1992 r. zasady podziału władzy. Przede wszystkim stała się jednym z naj-
ważniejszych środków formalnej ingerencji egzekutywy w  sferę funkcjo-
nowania władzy ustawodawczej. Doktryna prawa konstytucyjnego zakwa-
lifikowała ją do grupy kompetencji o charakterze inicjatywnym, służących 
kształtowaniu i prowadzeniu polityki państwa8.

Pod rządami Konstytucji z 1997 r. wzmocnieniu uległo znaczenie tej in-
stytucji nie tylko jako prawnego instrumentu realizowania koncepcji po-
litycznych, ale również  – a  może przede wszystkim  – jako podstawowego 
narzędzia prawnego, służącego realizacji atrybutów władzy wykonawczej. 
Wiąże się to z przyznaniem Radzie Ministrów pierwszeństwa, a w niektó-
rych obszarach wręcz wyłączności w  zakresie prowadzenia polityki we-
wnętrznej i zagranicznej państwa, przy jednoczesnym uszczupleniu w tym 
zakresie kompetencji prezydenta RP.

II.

W  sferze mechanizmów normatywnych zasadniczym środkiem oddziały-
wania uczestników postępowania legislacyjnego na treść ustawy opracowy-
wanej w parlamencie jest prawo do występowania na forum izby lub komi-
sji z propozycjami poprawek do wniesionych projektów, zarówno własnych 
(tzw. autopoprawki), jak i pochodzących od innych podmiotów inicjatywy 
ustawodawczej.

6 Por. E.  Popławska, Zasada rządów przedstawicielskich i  formy demokracji bezpośred-
niej, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 136– 
–137.

7 Tak, m.in. D.M. Olson, Od projektu do ustawy w praworządnym państwie. Organizacja, 
procedura, polityka, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Su-
chocka, Warszawa 1993, s. 68.

8 Zob. M.  Grzybowski, Wokół delimitacji uprawnień Rady Ministrów RP, „Biuletyn 
Rady Legislacyjnej” 1995, nr 5, s. 36.
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W  aspekcie podmiotowym prawo do wnoszenia autopoprawek imma-
nentnie łączy się z prawem inicjatywy ustawodawczej. W zakresie przedmio-
towym pokrywa się natomiast z prawem do wnoszenia poprawek, przyzna-
nym określonym uczestnikom postępowania ustawodawczego na gruncie 
art. 119 ust. 2 Konstytucji, mianowicie wnioskodawcy projektu, posłom i Ra-
dzie Ministrów.

Na gruncie polskiego prawa parlamentarnego brakuje legalnej defini-
cji poprawki9. Stanowi ona przedmiot rozważań prowadzonych na gruncie 
doktrynalnym, w toku których w różnych aspektach rekonstruuje się jej isto-
tę na podstawie wykładni przepisów konstytucyjnych. Np. B. Szepietowska 
zwraca uwagę na funkcjonalny aspekt poprawki, wskazując, że służy ona do-
prowadzeniu do poprawności projektu ustawy poprzez usunięcie usterki lub 
błędu, korektę bądź uzupełnienie, tudzież wprowadzenie doń uzasadnionej 
zmiany10. Z kolei szczególny ładunek treściowy poprawki podkreśla M. Ku-
dej, wskazując, iż konkretny desygnat treściowy odróżnia poprawkę od tych 
wniosków legislacyjnych, które dotyczą kwestii innych niż słowna zmiana 
projektu ustawy i najczęściej wyrażają ogólny stosunek autora wniosku do 
projektu (np. wniosek o odrzucenie przedłożenia)11.

W najbardziej ogólnym ujęciu zarówno autopoprawkę inicjowaną przez 
wnioskodawcę projektu, jak i poprawkę inicjowaną przez inny, uprawnio-
ny do tego konstytucyjnie i regulaminowo podmiot, ująć można jako pro-
pozycję dodania, wykreślenia lub przekształcenia treści określonej jednost-
ki redakcyjnej projektu, zgłoszoną w trybie regulaminowym z tym skutkiem 
prawnym, iż Izba musi uczynić ją przedmiotem swoich prac12. Tak pojmo-
wana istota poprawki implikuje ścisły związek z projektem, zarówno w wy-
miarze formalnym, jak i merytorycznym. Propozycje zgłaszane do projektu 
muszą być powiązane z jego dotychczasową materią w tym sensie, że następ-

9 W tej kwestii por., m.in. uwagi L. Garlickiego, Komentarz do art. 119 Konstytucji, [w:] 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001, s. 8.

10 Zob. B.  Szepietowska, Proces ustawodawczy, [w:] Parlament. Model konstytucyjny 
a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 109.

11 Zob. M. Kudej, Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Kato-
wice 1995, s. 65 oraz Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 1999 r., K 25/98 
[dot. uprawnień legislacyjnych Senatu], „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3, s. 165–166.

12 Por. M. Zubik, O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami do pro-
jektu ustawy budżetowej, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4, s. 38.
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stwem ich wprowadzenia może być co najwyżej głęboka modyfikacja jego 
dotychczasowej treści, a nie stworzenie zupełnie nowej propozycji oderwa-
nej materialnie, funkcjonalnie i celowościowo od pierwowzoru.

Konstytucja z 1997 r. nie różnicuje autopoprawek i poprawek do projek-
tu ustawy. Proceduralne zróżnicowanie charakteru owych propozycji wystę-
puje na gruncie Regulaminu Sejmu13. Mianem „autopoprawki” określone są 
tylko te propozycje wnioskodawcy projektu, które zgłoszone zostały do cza-
su rozpoczęcia pierwszego czytania. W świetle art. 36 ust. 1a Regulaminu 
propozycje zgłoszone w tej fazie procedury legislacyjnej stają się integralną 
częścią projektu bez konieczności uprzedniego poddawania ich pod głoso-
wanie. Z  kolei w  art.  36 ust.  4 Regulamin stanowi o  możliwości wnosze-
nia przez wnioskodawcę poprawek do zgłoszonego przez siebie projektu do 
czasu zakończenia drugiego czytania, ale już bez z góry ujętej konsekwen-
cji w postaci wprowadzania ich do przedłożonego projektu bez głosowania. 
Oznacza to, iż o  losie propozycji wnioskodawcy zgłoszonych po rozpoczę-
ciu pierwszego, a  przed końcem drugiego czytania rozstrzygają posłowie, 
głosując in pleno lub na forum komisji. Brzmienie art. 39 ust. 1 Regulami-
nu wyklucza możliwość zgłaszania autopoprawek w toku pierwszego czyta-
nia przeprowadzanego na posiedzeniu plenarnym Izby. Wynika to z faktu, 
iż pierwsze czytanie obejmuje jedynie te czynności, które enumeratywnie 
wymienia przywołany przepis, to znaczy uzasadnienie projektu przez wnio-
skodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów 
i  odpowiedzi wnioskodawcy14. Regulamin wyznacza jednolitą procedurę 
wnoszenia autopoprawek i poprawek na posiedzeniach komisji i podkomisji, 
przyjmując, iż po ustnym zgłoszeniu przedstawiane są następnie na piśmie 
przewodniczącemu komisji lub podkomisji.

13 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. M. P. z 2012 r., poz. 32 i 819).

14 W praktyce funkcjonowania Sejmu ostatnich kadencji nie stanowi to istotnego ogra-
niczenia, gdyż komisyjne pierwsze czytanie projektu ustawy powoli staje się regułą polskiego 
postępowania legislacyjnego. Świadczą o tym m.in. statystyki VI kadencji, gdzie w okresie 
do końca maja 2009 r., spośród blisko 600 projektów ustaw, 429 skierowanych zostało przez 
Marszałka do pierwszego czytania na forum właściwych komisji, por. P. Kędziora, Procedura 
przygotowania projektu ustawy. Postępowanie ustawodawcze na etapie sejmowym, [w:] Zarys 
metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, 
Warszawa 2009, s. 173–174.
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W trakcie drugiego czytania projektu autopoprawki mogą być zgłoszone 
najpóźniej do momentu podjęcia przez Sejm jednej z trzech możliwych de-
cyzji kończących ten etap postępowania legislacyjnego – o przejściu do trze-
ciego czytania, skierowaniu projektu ponownie do komisji bądź odrzuceniu 
projektu. Drugie czytanie nie obejmuje fazy ponownego rozpatrzenia przez 
komisję projektu, który był uprzednio przedmiotem posiedzenia plenarne-
go w ramach drugiego czytania. Dlatego też Rada Ministrów nie może zgła-
szać nowych autopoprawek w komisji sejmowej, którą Sejm zobowiązał do 
przedstawienia dodatkowego lub poprawionego sprawozdania, podejmując 
w tym względzie decyzję w toku drugiego czytania projektu ustawy na po-
siedzeniu plenarnym15. W tym przypadku na forum komisji rozpatrywane 
są tylko te autopoprawki, które zgłoszone zostały w drugim czytaniu, a na-
stępnie przedstawione na piśmie marszałkowi Sejmu, o  ile wnioskodawca 
uczestniczy w posiedzeniu komisji. W razie niespełnienia chociażby jedne-
go z dwóch wyżej wymienionych warunków komisja ma prawo pozostawić 
taką propozycję bez rozpoznania.

Oprócz ograniczeń natury temporalnej z prawem do wnoszenia autopo-
prawek oraz poprawek łączą się również określone ograniczenia przedmio-
towe, choć nie są one wprost wyrażone na gruncie postanowień Konstytucji 
czy też Regulaminu Sejmu. Niezależnie od tego, że prawo do wnoszenia au-
topoprawek do projektu ustawy bezpośrednio wywodzone jest z prawa ini-
cjatywy ustawodawczej, wnioskodawca w  ramach autopoprawki nie może 
proponować zmian, które byłyby tożsame z nową inicjatywą16.

III.

Ze zjawiskiem promowania przez Radę Ministrów własnych projektów ustaw 
na etapie sejmowego postępowania legislacyjnego w istotny sposób wiąże się 

15 Krytycznie na temat tego ograniczenia wypowiadał się m.in. M. Kudej, postulując 
jednocześnie – moim zdaniem trafnie – dopuszczenie możliwości wnoszenia autopoprawek 
niezależnie od podmiotu wnioskującego w  każdym stadium postępowania sejmowego do 
czasu rozpoczęcia trzeciego czytania, zob. M. Kudej, Instytucje polskiego..., s. 67.

16 Por. W.  Odrowąż-Sypniewski, W  sprawie poprawności legislacyjnej „autopoprawki” 
Rady Ministrów do projektów ustaw przekazanych Sejmowi w dniu 15 grudnia 1995 r., „Prze-
gląd Sejmowy” 1996, nr 3, s. 75–80.
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problem zakresu ingerencji posłów w treść uchwalanej ustawy w poszczegól-
nych fazach postępowania. Dotyczy to przede wszystkim dwóch pierwszych 
czytań sejmowych. Prawo deputowanych do wpływania, w trybie poprawek 
do projektu, na kształt przyjmowanych przez legislatywę rozwiązań praw-
nych stanowi immanentny składnik demokratycznej procedury ustawodaw-
czej17. W kontekście systemowych relacji pomiędzy rządem i parlamentem 
poselskie poprawki do rządowych projektów ustaw z jednej strony mogą być 
prawnym instrumentem dialogu pomiędzy opozycją parlamentarną i Radą 
Ministrów. Przez opozycję mogą być też stosowane jako narzędzie parlamen-
tarnej obstrukcji. Wreszcie, poprawki bywają również środkiem wspierania 
rządowego programu legislacyjnego, jeżeli zgłaszają ją posłowie prorządowej 
większości, najlepiej po uprzednim uzgodnieniu tej inicjatywy z przedstawi-
cielem gabinetu pilotującym projekt w parlamencie18.

We wspomnianym już art. 119 ust. 2 Konstytucja przyznaje posłom pra-
wo do wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go 
przez Sejm. W świetle postanowień Regulaminu Izby wyróżnić można dwa 
rodzaje poprawek poselskich, mianowicie zgłoszone w toku pierwszego czy-
tania projektu na forum właściwej komisji oraz wniesione w trakcie drugie-
go czytania projektu ustawy.

Podstawę do zgłaszania poprawek pierwszego rodzaju stanowi art. 38 Re-
gulaminu. Wynika z niego, iż na posiedzeniu komisji, na którym odbywa 
się pierwsze czytanie projektu ustawy, każdy poseł – zarówno będący człon-

17 Por. M. Zubik, Opinia na temat dopuszczalności zgłaszania poprawek do projektu usta-
wy wniesionego do Sejmu przez Radę Ministrów trybie art. 123 Konstytucji, [w:] Regulamin Sej-
mu w ekspertyzach i opiniach Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacje i Opinie, 
Biuro Studiów i Ekspertyz IP-95P, Warszawa 2001, s. 93.

18 Różnorodność intencji deputowanych zgłaszających poprawki do rządowych pro-
jektów w toku procesu ustawodawczego nie jest oczywiście polską specyfiką. Np. w parla-
mencie brytyjskim poprawki nierzadko służą wyłącznie jako pretekst do przeprowadzenia 
publicznej dyskusji nie tyle nad materią samej poprawki, co nad istotą całego projektu, a na-
wet i rządowego programu legislacyjnego, w trakcie której zarówno rząd, jak i opozycja mogą 
wyraziście przedstawić opinii publicznej swoje stanowisko – najczęściej odmienne – w danej 
kwestii. Poprawki bywają też inspirowane przez zewnętrzne wobec parlamentu grupy naci-
sku – szerzej zob. P. Silk, R. Walters, Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994, s. 143. Jak 
wskazuje E. Gdulewicz, we francuskiej doktrynie przyjmuje się, że poprawki powinny być 
proponowane w celu udoskonalenia ustawy, nie zaś w celach obstrukcyjnych – zob. E. Gdu-
lewicz, Parlament a rząd w V Republice Francuskiej – Sfera ustawodawcza, Lublin 1990, s. 137.



87Sławomir Patyra • Granice poselskich poprawek do rządowych projektów...

kiem komisji, jak i nienależący do jej składu, ale biorący udział w posiedze-
niu – może ustnie lub pisemnie zgłosić uwagi lub propozycje poprawek do 
projektu ustawy19. Na tym etapie postępowania o  włączeniu ich do treści 
projektu ustawy decyduje komisja. Regulamin nie limituje przedmiotowego 
zakresu poprawek poselskich zgłaszanych do projektu w trakcie „przepra-
cowywania” go w komisji20. Jedyne ograniczenia, jakie występują w tym za-
kresie, mają charakter proceduralny. Sprowadzają się przede wszystkim do 
określenia minimalnej liczby poselskich podpisów pod poprawką oraz ozna-
czenia limitów czasowych dla wystąpień wnioskodawców argumentujących 
na rzecz jej wprowadzenia do jednolitego tekstu przygotowywanej ustawy.

Poprawki zaakceptowane przez komisję stają się częścią jej wniosków uję-
tych w końcowym sprawozdaniu z prac. Oznacza to, że Izba ustosunkowuje 
się do nich łącznie dopiero w trzecim czytaniu, głosując nad przyjęciem lub 
odrzuceniem ustawy. Poprawki odrzucone przez komisję na żądanie wnio-
skodawcy mogą być zamieszczone w sprawozdaniu z prac komisji jako tzw. 
wnioski mniejszości. W toku drugiego czytania projektu na posiedzeniu ple-
narnym mają wówczas status równy poprawkom zgłoszonym w toku tego 
czytania i poddanym głosowaniu wobec braku sprzeciwu ze strony marszał-
ka Sejmu. W trybie art. 38 Regulaminu poprawki mogą być proponowane 
przez pojedynczych posłów. Niejednokrotnie redagowane są na posiedze-
niach komisji przez samych posłów z formalnym jedynie udziałem przedsta-
wicieli służb legislacyjnych Sejmu21.

W  tradycji polskiego parlamentaryzmu prawo do wnoszenia poprawek 
do projektów ustaw przez wiele lat interpretowane było jako indywidual-
ne uprawnienie każdego posła, mimo tego, że w  stosownych postanowie-

19 W tym względzie Regulamin różnicuje charakter pierwszego czytania projektu usta-
wy, w zależności od tego, czy przeprowadza się je na posiedzeniu plenarnym czy komisyj-
nym. W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 39, dopuszczalne jest jedynie odrzucenie pro-
jektu ustawy lub skierowanie go do właściwej komisji bez możliwości zgłaszania poprawek.

20 Potwierdza to m.in. przypadek z 2005 r. dotyczący projektu ustawy o działalności 
lobbingowej, który na 10. posiedzeniu sejmowej komisji nadzwyczajnej  – w  oparciu o  po-
prawki zgłoszone przez jednego z posłów – poddany został gruntownemu przekształceniu 
względem pierwotnej wersji wynikającej z rządowego przedłożenia, włącznie ze zmianą na-
zwy ustawy.

21 Na temat tej praktyki zob. krytyczne uwagi J. Górala, Regulamin Sejmu a praktyka, 
„Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2, s. 47–48.



88 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2013/4

niach Konstytucji i  Regulaminu Sejmu określających podmiotowy zakres 
tego przywileju prawodawca posługiwał się określeniem „posłowie”, sugeru-
jącym jego zbiorowy charakter, analogicznie do formuły przyjętej w związ-
ku z poselskim prawem inicjatywy ustawodawczej22.

Interpretacja, przydająca określeniu „posłowie” znaczenie nie tylko sty-
listyczne, ale i  formalnoprawne, w  Regulaminie Sejmu znalazła wyraz na 
gruncie nowelizacji dokonanej 20 lutego 2004 r. między innymi w odniesie-
niu do formalnoprawnych warunków zgłaszania poprawek poselskich w ra-
mach drugiego czytania projektu ustawy23. W ustalonym wówczas brzmie-
niu art. 45 ust. 1 Regulaminu przyznał prawo do wnoszenia poprawek do 
projektów ustaw w czasie drugiego czytania grupie co najmniej 15 posłów, 
a w imieniu klubu lub koła – przewodniczącemu klubu lub koła lub upoważ-
nionemu przez niego wiceprzewodniczącemu.

W  doktrynie prawa konstytucyjnego zmiany te skrytykowane zosta-
ły między innymi przez J. Jaskiernię, sugerującego, iż nowa konstrukcja re-
gulaminowa stanowi wręcz regres w zakresie demokratycznego postępowa-
nia ustawodawczego, gdyż znacznie osłabia siłę mandatu poselskiego i stoi 
w sprzeczności z poselską funkcją przedstawiciela narodu24.

Po części podzielam ową krytykę, ale tylko w zakresie pozbawienia indy-
widualnych posłów prawa do wnoszenia poprawek do projektów innych niż 
rządowe. W  przypadku projektów pochodzących od Rady Ministrów wy-
móg zwiększonej liczby podpisów pod poselską poprawką uważam za roz-
wiązanie słuszne. Racjonalizuje ono parlamentarny proces ustawodawczy, 
ograniczając niebezpieczeństwo uczynienia projektu ustawy przedmiotem 
gry politycznej lub biznesowej poszczególnych posłów, nawet jeśli w przy-
jętej obecnie formule art. 45 ust. 1 Regulaminu czyni go obiektem gry in-
teresów klubów parlamentarnych. Druga z wymienionych opcji wydaje się 
mimo wszystko bardziej naturalna z  punktu widzenia reguł reprezentacji 
politycznej.

22 Tak również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 marca 2004 r. (K 37/03), 
OTK ZU 2004 Nr 3A, poz. 21.

23 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 12, poz. 182).

24 J. Jaskiernia, Kontekst aksjologiczny parlamentarnego trybu stanowienia ustaw, [w:] 
Zagadnienia prawa parlamentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007, s. 326–327.
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Poprawki, o których mowa w art. 45 ust. 1 Regulaminu Sejmu, posłowie 
mogą zgłaszać do końca drugiego czytania na kanwie plenarnej dyskusji nad 
projektem. Poseł może je zgłaszać w toku wystąpienia w imieniu klubu, o ile 
opatrzone są podpisem przewodniczącego lub jego zastępcy. W praktyce za-
początkowanej jeszcze w okresie Małej Konstytucji z 1992 r. posłowie zgła-
szają poprawki także w trakcie pytań do sprawozdawcy komisji25.

Z punktu widzenia interesów projektodawcy na tym etapie postępowania 
istnieje największe niebezpieczeństwo „wzbogacenia” treści projektu o pro-
pozycje merytorycznie niewłaściwe, wywołujące sprzeczność lub niespój-
ność regulacji. Mogą być one zgłaszane wyłącznie z  motywacji formalnej, 
po to, by doprowadzić do obstrukcji parlamentarnych prac nad ustawą lub 
uchwalenia jej w kształcie niezgodnym z Konstytucją celem późniejszego za-
kwestionowania ustawy przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze przed podpi-
saniem przez głowę państwa bądź tuż po wejściu w życie.

W licznych orzeczeniach pochodzących zarówno z okresu obowiązywa-
nia ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r., jak i wydanych 
pod rządami obecnej Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny określił tempo-
ralne i treściowe granice poprawek do projektów ustaw. W świetle poglądów 
Trybunału poprawka musi być wniesiona na odpowiednim etapie postępo-
wania legislacyjnego, to znaczy w takiej jego fazie, by uczestnicy postępowa-
nia mieli możliwość dostatecznego rozważenia zawartych w niej propozy-
cji26.

Zdaniem Trybunału szeroka możliwość modyfikowania projektu w po-
stępowaniu sejmowym występuje na etapie prac komisji pomiędzy pierw-
szym a  drugim czytaniem projektu. Komisja może więc w  sprawozdaniu 
zaproponować nową wersję projektu, odległą od treści zawartych w inicja-
tywie ustawodawczej27. Poprawka musi jednakże mieścić się w granicach za-
łożeń leżących u podstaw inicjatywy ustawodawczej, a proponowane w niej 
zmiany mogą jedynie uszczegóławiać, ewentualnie uogólniać regulację uję-
tą w projekcie. W tym względzie wykroczenie poza granice przedmiotowe 

25 Zob. W. Czapla, Drugie czytanie projektu ustawy w Regulaminie Sejmu i praktyce par-
lamentarnej (II – V kadencja), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 294.

26 Orzeczenie z dnia 9 stycznia 1996 r. (K. 18/95), OTK ZU 1996 Nr 1, poz. 1.
27 Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. (sygn. K. 25/98), OTK ZU 1999 Nr 2, poz. 23.
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projektowanej materii oznacza naruszenie Konstytucji28. Z punktu widze-
nia ochrony materialnej integralności rządowych projektów ustaw szczegól-
nie istotne jest stanowisko Trybunału wyrażone wprost względem poprawek 
poselskich, negujące możliwość obudowywania projektu ustawy w toku po-
stępowania legislacyjnego rozwiązaniami niezwiązanymi z materią ustawy, 
określoną ramami przedmiotowymi projektu29.

Poglądy Trybunału dotyczące formalnych i materialnych granic korzy-
stania z  prawa do poprawek w  toku parlamentarnego postępowania usta-
wodawczego miały wpływ na kierunki zmian dokonanych w tym zakresie 
w Regulaminie Sejmu w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Ich general-
nym założeniem stało się stopniowe ograniczanie możliwości zgłaszania po-
prawek do projektowanych rozwiązań prawnych w miarę „przechodzenia” 
projektu przez kolejne fazy postępowania ustawodawczego.

Nowelizacja Regulaminu przeprowadzona w lutym 2002 r. poszła niejako 
w dwóch kierunkach w kwestii procedur parlamentarnych dotyczących po-
prawek do projektów ustaw zgłaszanych w drugim czytaniu.

Z jednej strony zaostrzyła wymogi związane z poprawnym wnoszeniem 
poprawek w tej fazie postępowania, obligując wnioskodawców nie tylko do 
spełnienia wymogów formalnych, określonych w dotychczasowym brzmie-
niu Regulaminu, ale również do wskazania wynikających z treści i kierunku 
poprawek konsekwencji dla tekstu projektu (art. 44 ust. 2)30.

Z drugiej strony, w związku z wprowadzeniem instytucji „poprawionego 
sprawozdania”, o sporządzeniu którego przez komisję właściwą może zdecy-
dować Prezydium Sejmu w oparciu o przebieg debaty nad projektem i zgło-
szone w jej toku poprawki i wnioski, prolongacie uległ termin na zgłaszanie 
poprawek przez posłów. Mogą być one proponowane także w ramach „dru-
giego czytania bis” przeprowadzanego po przedstawieniu Izbie „poprawio-
nego sprawozdania”.

28 Tak, m.in. w wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r. (K. 3/98) oraz w cytowanym już orze-
czeniu w sprawie o sygn.: K. 37/03.

29 Zob. L.  Garlicki, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w  2004 roku, „Przegląd 
Sądowy” 2005, nr 7–8, s. 225.

30 Na ten temat zob. M. Kudej, Zmiany w Regulaminie Sejmu uchwalone na początku IV 
kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5, s. 66.
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W  wyniku wskazanych powyżej zmian regulaminowych prawna kon-
strukcja poselskiej poprawki do projektu ustawy w  fazie drugiego czytania 
znacznie upodobniła się do inicjatywy ustawodawczej. W warstwie formal-
no-prawnej podobieństwo to dotyczy minimalnej liczby podpisów poselskich 
wymaganej dla skutecznego wniesienia poprawki. W warstwie materialnej po-
prawka przypomina inicjatywę, gdy chodzi o wymóg wskazania konsekwencji 
wynikających z poprawki dla treści projektu, który w istocie obliguje inicjato-
rów poprawki do opatrzenia jej merytorycznym uzasadnieniem31.

Problem traktowania poprawek jako swoistego substytutu inicjatywy 
ustawodawczej oczywiście nie dotyczy wyłącznie polskiej praktyki parla-
mentarnej, ale występuje w wielu współczesnych państwach demokratycz-
nych, gdzie miewa bardzo zróżnicowane podłoże32.

W polskiej praktyce ostatnich lat zjawisko to stanowi poważną bolącz-
kę procesu ustawodawczego, piętnowaną przede wszystkim przez Trybunał 
Konstytucyjny, zarówno w formie orzeczeń, jak i wystąpień jego reprezen-
tantów na forum parlamentu33. W pewnej mierze wynika to z okoliczności 
proceduralnych. Mimo jednoznacznego w  tym względzie stanowiska Try-
bunału Konstytucyjnego Regulamin Sejmu nie ogranicza w sposób wyraź-
ny przedmiotowego zakresu poprawek wnoszonych przez posłów w trakcie 
drugiego czytania projektu ustawy. Stąd niektóre poprawki mogą mieć cha-
rakter zupełnie nowy, to znaczy dotyczyć kwestii, które nie pojawiły się pod-
czas pierwszego czytania ani w toku prac komisyjnych, ani tym bardziej ple-
narnych.

31 W tym zakresie zmiany dokonały się niejako wbrew polskiej tradycji akcentowanej 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a przeciwstawiającej kolektywnemu charak-
terowi inicjatywy ustawodawczej indywidualny charakter prawa do zgłaszania poprawek 
(np. w sprawie K 3/98).

32 Np. we Francji przyczyny „przemycania” nowych propozycji legislacyjnych pod po-
stacią poprawek deputowanych do rozpatrywanych projektów ustaw kojarzone są z formal-
nym ograniczeniem możliwości wykonywania przez nich właściwej inicjatywy ustawodaw-
czej – tak, np. L. Garlicki, Francuska Rada Konstytucyjna a poprawki do projektów ustaw, [w:] 
W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, 
Katowice 1999, s. 282–283.

33 Zob. np. wystąpienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w lipcu 2005 r., 
opublikowane w „Rzeczpospolitej” z dnia 28 lipca 2005 r. pod tytułem Siedem grzechów Sej-
mu (s. C1).
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Dla Rady Ministrów, promującej projekt ustawy w  Sejmie, najwięk-
szy problem stanowią tzw. „dzikie” poprawki zgłaszane przez posłów bez 
uprzedniej konsultacji z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, zatem nie-
poddane wstępnej weryfikacji merytorycznej i  formalnej. Oprócz tego, że 
często stoją one w sprzeczności z kierunkiem regulacji projektowanej przez 
rząd, dodatkowo niosą również znaczne ryzyko zaburzenia spójności całej 
ustawy, zarówno w odniesieniu do wewnętrznej logiki tekstu, jak i wzglę-
dem logiki systemowej.

Na tak zaawansowanym etapie postępowania sejmowego, jaki stanowi 
drugie czytanie projektu ustawy, Rada Ministrów w znikomym stopniu dys-
ponuje środkami zapobieżenia szkodliwym – z punktu widzenia pierwot-
nego celu projektu – inicjatywom poselskim. Przede wszystkim względem 
tych poprawek, które nie były uprzednio zgłoszone komisji, rząd może zwró-
cić się do marszałka Sejmu z sugestią skorzystania z konstytucyjnego pra-
wa do odmowy poddania ich pod głosowanie. W obecnym stanie prawnym 
sugestia ta może mieć wyłącznie charakter nieformalny, gdyż Konstytucja 
z 1997 r. nie wymienia Rady Ministrów jako potencjalnego wnioskodawcy 
w tym zakresie34.

Art. 50 ust. 3 Regulaminu Sejmu precyzuje to uprawnienie przewodni-
czącego Izby, wskazując, że w tym zakresie działa on z własnej inicjatywy, 
zaś podstawą jego decyzji jest nie tyle brak uprzedniego zgłoszenia poprawki 
właściwej, co niezachowanie przez zgłaszającego formy pisemnej. Konstruk-
cja sejmowego postępowania ustawodawczego przesądza o tym, że marsza-
łek może skorzystać z tego uprawnienia tylko wówczas, gdy Sejm postanowił 
przystąpić do trzeciego czytania niezwłocznie po zakończeniu drugiego, bez 
ponownego przesyłania projektu ustawy do właściwej komisji35. W stosunku 
do poprawek zgłoszonych komisji bądź skierowanych do niej po debacie ple-

34 Stanowi to regres uprawnień rządu wobec stanu obowiązującego na gruncie Małej 
Konstytucji z 1992 r., gdzie w kwestii odmowy poddania pod głosowanie poprawki uprzed-
nio nie przedłożonej komisji art. 15 ust. 3 zd. 2 przyznawał Radzie Ministrów prawo do zło-
żenia formalnego wniosku do marszałka Sejmu.

35 Na temat tej kompetencji marszałka Sejmu zob. m.in. krytyczne opinie M. Kudeja, 
wskazujące, że choć środek ten może skutecznie przeciwdziałać świadomej obstrukcji par-
lamentarnej, to jednak w istocie narusza on zasadę równego traktowania wszystkich popra-
wek – zob. Instytucje polskiego..., s. 73 oraz Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 
1998, s. 49.
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narnej rząd może jedynie poprzez swych przedstawicieli nakłaniać do nega-
tywnego ustosunkowania się do nich członków właściwej komisji sejmowej, 
uzupełniającej projekt po drugim czytaniu. Może też ewentualnie apelować 
do samych autorów poprawek o ich wycofanie do czasu rozpoczęcia trzecie-
go czytania bądź mobilizować sprzyjającą Radzie Ministrów większość sej-
mową do odrzucenia tych propozycji w trzecim czytaniu.

W razie nieskuteczności wskazanych wyżej środków perswazyjnych Rada 
Ministrów może jeszcze zakładać możliwość usunięcia ich z tekstu ustawy 
w trybie poprawek senackich, o ile w tej Izbie rząd dysponuje poparciem sto-
sownej i odpowiednio zdyscyplinowanej większości deputowanych.

IV.

W porównaniu ze zwykłym postępowaniem ustawodawczym rozpatrywa-
nie rządowych projektów ustaw budżetowych objętych wyłączną inicjatywą 
Rady Ministrów wiąże się z ograniczeniem materialnego zakresu dopusz-
czalnych poprawek poselskich zgłaszanych w toku czytań sejmowych.

Kierując się dyrektywą ochrony budżetu i finansów publicznych w ob-
szarze budżetowej procedury legislacyjnej, ustawodawca konstytucyjny za-
programował pewne regulacje o  specyficznym  – względem zwykłego po-
stępowania  – charakterze. Mają one na celu zdyscyplinowanie zarówno 
parlamentu, jako formalnego kreatora ustawy budżetowej, jak i  Rady Mi-
nistrów, jako jej wyłącznego inicjatora i  promotora w  postępowaniu usta-
wodawczym. Istotnie zredukował przy tym zakres ingerencji izb w materię 
ustawy, np. poprzez wyłączenie możliwości zwiększenia poziomu deficytu 
budżetowego ponad zaplanowany przez Radę Ministrów w projekcie.

W rezultacie na etapie poszczególnych czytań projektu Sejm ma ograni-
czone możliwości kształtowania treści ustawy budżetowej, choć jego udział 
nie ogranicza się wyłącznie do prostej akceptacji bądź odrzucenia rządowe-
go przedłożenia.

Procedura określona normami regulaminowymi wykazuje tendencję do 
stopniowego ograniczania wpływu Izby na treść ustawy budżetowej na po-
szczególnych etapach postępowania. Przede wszystkim Komisja Finansów 
Publicznych odgrywająca wiodąca rolę w opracowywaniu projektu w spra-
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wozdaniu przygotowanym pomiędzy pierwszym a  drugim czytaniem nie 
może przedstawić zupełnie nowej wersji projektu, jak również wezwać Rady 
Ministrów do gruntownego przepracowania przedłożonego projektu. Po-
szczególne komisje sejmowe rozpatrujące projekt w ramach pierwszego czy-
tania wnosić mogą o  przyjęcie projektu w  brzmieniu przedłożenia bądź 
przyjęcie tylko części projektu. Najczęściej stanowiska przedkładane przez 
ich przedstawicieli na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych ukierun-
kowane są na zwiększanie środków budżetowych na określone dziedziny ży-
cia. Związany jest z tym postulat przesunięcia środków budżetowych z jed-
nej podziałki klasyfikacji budżetowej do innej36.

W  zakresie kształtowania treści ustawy budżetowej formalną grani-
cę dla parlamentu wytycza norma art. 220 ust. 1 Konstytucji, zawierająca 
wspomniany już zakaz ustalania przez Sejm większego deficytu budżeto-
wego niż przewidziany w  projekcie ustawy budżetowej37. Zarówno zwięk-
szenie deficytu w stosunku do poziomu zawartego w projekcie, jak również 
przyjęcie w ustawie budżetowej formuły jego finansowania poprzez zaciąga-
nie zobowiązań w banku centralnym, skutkuje niekonstytucyjnością usta-
wy budżetowej. Jak trafnie wskazuje M. Zubik, zakaz ten nie wiązałby Sejmu 
wyłącznie wówczas, gdyby Rada Ministrów nie określiła poziomu deficytu 
w przedłożonym przez siebie projekcie38.

W ramach projektowanego deficytu Sejm może dość swobodnie mody-
fikować poszczególne klasyfikacje budżetowe, zarówno w obszarze plano-
wanych przez Radę Ministrów wydatków, jak i prognozowanych dochodów, 
w ten jednakże sposób, że poprawkom zwiększającym wydatki muszą towa-
rzyszyć propozycje odpowiednio zwiększające dochody budżetu39. Skutkiem 

36 Prawidłowość tę potwierdza między innymi praktyka postępowania z  projektem 
ustawy budżetowej na rok 2010, do którego w pierwszym czytaniu komisje złożyły blisko 
80 poprawek, głównie polegających na przesunięciu wydatków budżetowych w ramach po-
szczególnych pozycji.

37 Na temat istoty deficytu budżetowego zob. m.in. T. Dębowska-Romanowska, Cechy 
ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, z. 5, 
s. 18.

38 M. Zubik, Problem deficytu budżetowego w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, 
z. 6, s. 17.

39 W doktrynie wskazuje się przy tym na niebezpieczeństwo wnoszenia przez posłów 
poprawek realnie zwiększających wydatki, ale fikcyjnie zwiększających dochody wyłącznie 
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tego każda poprawka do projektu ustawy budżetowej poddawana jest wery-
fikacji pod kątem jej konsekwencji prawno-finansowych w postaci ewentu-
alnego przekroczenia poziomu deficytu ujętego w rządowym przedłożeniu. 
Dla jej inicjatora oznacza to powinność wskazania źródeł pokrycia dodatko-
wych wydatków budżetowych, o ile wprowadzenie w życie poprawki miało 
by taki skutek wywołać.

Brak wskazania owych źródeł finansowania nie stanowi formalnej prze-
szkody dla zgłoszenia poprawki. Wydaje się jednak, że powinien stanowić 
wyraźną sugestię dla Sejmu, wystarczającą do podjęcia przez Izbę decyzji 
o  jej odrzuceniu40. Wymóg szczegółowej weryfikacji każdej poprawki pod 
kątem ewentualnych dodatkowych obciążeń budżetowych dla opozycji par-
lamentarnej stanowi również asumpt do wykorzystywania instytucji popra-
wek dla celów obstrukcyjnych w postaci zgłaszania jak największej ich licz-
by celem opóźniania procesu legislacyjnego41.

W  praktyce parlament ma możliwość stymulowania treści rządowych 
propozycji budżetowych zanim jeszcze Rada Ministrów wykona inicjatywę 
ustawodawczą. Czyni to za pomocą ustaw uchwalanych w okresie poprze-
dzającym zakończenie prac planistycznych nad budżetem na kolejny rok, 

po to, by formalnie „legalizować” dodatkowe obciążenia budżetowe  – zob. M.  Zubik, Bu-
dżet państwa w  polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001, s.  202. Takim praktykom 
sprzyja specyfika regulacji dotyczącej dochodów. W dużej mierze oparta jest ona bowiem 
na prognozach wpływów budżetowych. Samo prognozowanie nie gwarantuje zaś ich osią-
gnięcia. O aktualności tego problemu świadczy chociażby praktyka postępowania sejmowe-
go w związku z ustawą budżetową na rok 2011, w toku którego posłowie zgłosili ponad 100 
poprawek do projektu tej ustawy, z których zaledwie 1/5 uzyskała pozytywną rekomendację 
Rady Ministrów – zob. P. Skwirowski, Pieniądze z powietrza, czyli budżetowe połajanki w Sej-
mie – „Gazeta Wyborcza” z dnia 15 grudnia 2010 r.

40 Dodatkowo poprawki do projektu ustawy budżetowej badane są pod kątem ewen-
tualnej sprzeczności z  innymi konstytucyjnymi zasadami odnoszącymi się do ustawy bu-
dżetowej, mianowicie roczności ustawy, wyłączności w  określaniu dochodów i  wydatków 
państwa, całościowego ujmowania dochodów i wydatków w ustawie budżetowej.

41 Dowodzi tego zwłaszcza praktyka ostatnich lat. W VII kadencji Sejmu do projektu 
ustawy budżetowej na rok 2012 (druk Nr 44) zgłoszono 346 poprawek, natomiast do projek-
tu na rok 2013 (druk Nr 755) – 283. Dla celów obstrukcyjnych opozycja może również wyko-
rzystywać poselską inicjatywę ustawodawczą – zob. S. Pawłowski, Obstrukcja parlamentarna 
jako forma walki politycznej opozycji, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4, s. 67 oraz R. Mróz, In-
strumenty prawne obstrukcji parlamentarnej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3, 
s. 192.
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a skutkujących zwiększeniem wydatków lub ograniczeniem dochodów pań-
stwa. Zmusza to ministra finansów do uwzględniania w  projekcie ustawy 
budżetowej również i tych skutków finansowych, które wynikają z wejścia 
w życie takich ustaw.

Ograniczenia możliwości modyfikowania treści projektu ustawy budżeto-
wej na etapie parlamentarnej drogi ustawodawczej wynikają również z zaka-
zu treściowego „obładowywania” ustawy budżetowej, to znaczy zamieszcza-
nia w niej postanowień niezwiązanych z ustalaniem wydatków i dochodów 
państwa na dany rok budżetowy42. Od strony podmiotowej zakaz ten odno-
si się nie tylko do ustawodawcy „właściwego” w postaci Sejmu i Senatu, ale 
dotyczy również Rady Ministrów jako projektodawcy ustawy budżetowej.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego utrwalonego w tym 
względzie jeszcze w okresie obowiązywania Małej Konstytucji z 1992 r. włą-
czanie do ustawy budżetowej przepisów normujących materie niezwiąza-
ne z  budżetem narusza konstytucyjny tryb dojścia do skutku ustawy bu-
dżetowej. Nie można bowiem stosować szczególnego trybu przewidzianego 
dla ustawy budżetowej w celu uchwalania lub nowelizowania innych ustaw, 
dla których normy konstytucyjne przewidują tryb odmienny43. Sposobem 
na obejście zakazu „obładowywania” ustawy budżetowej jest uchwalanie – 
równolegle z nią – tzw. ustaw okołobudżetowych lub towarzyszących. Nawet 
jeśli powodują one rzeczywiste zwiększenie deficytu budżetowego w stosun-
ku do poziomu przyjętego w ustawie budżetowej w ślad za przedłożeniem 
rządowym, to nie podlegają zakwestionowaniu pod względem zgodności 
z art. 220 Konstytucji44.

W przeciwieństwie do posłów Rada Ministrów może wnosić do projek-
tu ustawy budżetowej poprawki (autopoprawki) modyfikujące wysokość de-
ficytu budżetowego pierwotnie zaplanowaną w  projekcie45. Dopuszczenie 

42 Por. T. Augustyniak-Górna, Ustawa budżetowa, ustawa o prowizorium budżetowym, 
[w:] Budżet Państwa. Seminarium dla nowo wybranych Posłów VI kadencja, Warszawa 2007, 
s. 16.

43 Tak Trybunał Konstytucyjny w  orzeczeniu z  dnia 10 stycznia 1995  r. (sygn. akt 
K.16/93).

44 Por. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 220, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005, s. 11–12.

45 Por. W.  Sokolewicz, Postępowanie ustawodawcze w  zakresie ustawy budżetowej. Kil-
ka uwag de lege lata i wniosków de lege ferenda, [w:] Tryb ustawodawczy a  jakość prawa, red. 
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tej możliwości na etapie postępowania sejmowego stanowi bezpośrednią 
konsekwencję przyznania rządowi wyłącznej kompetencji do ostatecznego 
określania wysokości deficytu46. W praktyce formuła ta miewa zastosowa-
nie wówczas, gdy nowy gabinet, sformowany po wyborach parlamentarnych, 
z  braku możliwości przygotowania własnego projektu ustawy budżetowej 
w terminie do dnia 30 września popiera projekt wniesiony przez poprzed-
nią Radę Ministrów. Zazwyczaj dokonuje przy tym niewielkich korekt jego 
pierwotnej treści.

Wniesienie autopoprawki do projektu ustawy budżetowej, niezależnie 
od zakresu modyfikacji, jaką wywołuje to w obrębie dotychczasowej wersji 
projektu, nie wpływa na bieg terminu czteromiesięcznego, w którym parla-
ment powinien uchwalić ustawę budżetową i przekazać ją do podpisu pre-
zydentowi Rzeczypospolitej. Podobnie jak w przypadku autopoprawek zgła-
szanych w toku zwykłego postępowania ustawodawczego, propozycje zmian 
ujęte w tej postaci nie mogą skutkować nową inicjatywą ustawodawczą. Nie 
mogą też zmierzać do „obładowania” projektu treścią normatywną, pozosta-
jącą bez związku z jej pierwotnie określonym celem. Autopoprawki zmierza-
jące do zmiany poziomu deficytu budżetowego wymagają uprzedniego za-
opiniowania przez zainteresowane podmioty pozarządowe, analogicznie jak 
w przypadku opracowywania pierwotnej wersji projektu ustawy budżetowej.

W razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 219 ust. 4 Konstytu-
cji wszelkie rządowe autopoprawki i poprawki do projektu ustawy budżeto-
wej, ewentualnie ustawy o prowizorium, tracą znaczenie prawne niezależnie 
od tego, w której fazie postępowania sejmowego zostały dołączone do jego 
pierwotnej wersji.

Parlamentarne postępowanie w sprawie nowelizacji ustawy budżetowej 
w warstwie proceduralnej nie odbiega od trybu uchwalania ustawy budżeto-
wej, jednakże charakteryzuje się zdecydowanie szybszym tempem prac niż 
ma to miejsce w  przypadku większości innych projektów. Ze względu na 
korekcyjny charakter tej inicjatywy, zmierzającej w  istocie do dostosowa-
nia zaplanowanej polityki finansowej do zmieniających się w  trakcie roku 
budżetowego realiów ekonomicznych, parlament mocno ogranicza swą in-

J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 145–146.
46 Por. K. Kubuj, Zgłaszanie poprawek do projektu ustawy budżetowej, „Zeszyty Praw-

nicze” 2007, nr 3, s. 14.
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gerencję w materię projektu ustawy nowelizującej, sprowadzając ją wyłącz-
nie do zmian niezbędnych w zakresie oczekiwanym przez projektodawcę47.

V.

W obecnym kształcie szczegółowa regulacja postępowania sejmowego nor-
mowana jest przepisami Regulaminu, którego zakres – w oparciu o zasadę 
autonomii parlamentu – swobodnie kształtują sami posłowie. Z tego wzglę-
du najbardziej newralgiczny etap procesu prawotwórczego narażony jest na 
częste modyfikacje, będące w  dużej mierze następstwem instrumentalne-
go traktowania procedury sejmowej przez posłów48. Poprzez zmiany regu-
lacji w zakresie komisyjnych bądź plenarnych prac nad ustawą kolejne więk-
szości sejmowe próbują zwiększyć efektywność podejmowanych przez siebie 
decyzji prawodawczych, nierzadko ograniczając wpływ opozycji w tym ob-
szarze49. Postanowienia regulaminowe przyznają Izbie daleko idące możli-
wości ingerowania w  treść projektów. W praktyce procesu ustawodawcze-

47 W VI kadencji Sejmu nowelizacja ustawy budżetowej miała miejsce tylko raz, w lipcu 
2009  r., i  wówczas postępowanie ustawodawcze w  ramach trzech czytań projektu ustawy 
przeprowadzone zostało w ciągu 4 dni. W dotychczasowym okresie funkcjonowania Sejmu 
VII kadencji znowelizowano ustawę budżetową na rok 2013 (przełom sierpnia i września). 
W tym przypadku prace Sejmu nad ustawą trwały 16 dni.

48 Jak słusznie zauważa M. Zubik, wielokrotne nowelizacje dotychczasowego Regula-
minu Sejmu nie zracjonalizowały prac parlamentarnych w  stopniu porównywalnym z  do-
świadczeniem państw zachodniej Europy, natomiast niewątpliwie pogłębiły stan eklektycz-
ności tej regulacji – zob. Zmiany Regulaminu Sejmu w latach 2007–2009, „Przegląd Sejmowy” 
2009, nr 3, s. 121–123. Jak dotąd niepowodzeniem kończyły się inicjatywy zmierzające do 
przyjęcia nowej całościowej regulacji w tym zakresie, wywodzące się zarówno z samej Izby, 
jak i inspirowane przez niezależnych ekspertów. Szczególnym wyrazem tych inicjatyw sta-
ły się trzy całościowe projekty nowego Regulaminu Sejmu, opracowane odpowiednio przez 
M. Kudeja, W. Sokolewicza oraz zespół Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, opubli-
kowane w dokumencie pt. Projekty regulaminu Sejmu RP, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2001. 
Na ten temat zob. także P. Kędziora, Podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza, 
[w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Ma-
linowski, Warszawa 2009, s. 131–132.

49 Obraz ten nie ulega istotnym jakościowo zmianom mimo upływu kolejnych kadencji 
parlamentu, o czym świadczy aktualność uwag, czynionych w tym względzie przez M. Ku-
deja w pierwszej połowie 2002 r. – zob. Zmiany w..., s. 55.
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go zazwyczaj ujemnie odbija się to na ostatecznym kształcie przyjmowanej 
przez parlament regulacji50.

Dostrzegalna potrzeba wzmocnienia instytucjonalnego wpływu Rady 
Ministrów na sejmowy proces ustawodawczy skłania do refleksji nad moż-
liwymi sposobami bardziej precyzyjnego określenia granic poselskiej inge-
rencji w treść rządowych propozycji legislacyjnych celem ochrony ich inte-
gralności. Cel ten determinowany jest przede wszystkim niekwestionowaną 
potrzebą zapewnienia rządowi realnych możliwości realizowania założonej 
polityki tworzenia prawa, co z kolei bezpośrednio przekłada się na racjonal-
ne i efektywne prowadzenie polityki państwa.

Dotychczasowe próby ograniczenia „żywiołowego” charakteru sejmowej 
legislacji, zwłaszcza na etapie drugiego czytania projektu ustawy m.in. w po-
staci zastąpienia indywidualnej inicjatywy poselskiej inicjatywą grupową, 
nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów.

W  tych okolicznościach pożądana jest dalsza modyfikacja procedury 
kształtującej poselskiego prawa do inicjowania poprawek do projektów na 
etapie poszczególnych czytań sejmowych. Zmiany w tym obszarze regula-
cji powinny postępować zdecydowanie głębiej niż dotychczas, gdyż aktual-
na procedura zgłaszania poprawek sprzyja naruszaniu materialnej i aksjolo-
gicznej integralności projektów, co znajduje także potwierdzenie w bogatej 
praktyce parlamentarnej.

Być może, wzorem rozwiązań przyjmowanych w  większości współ-
czesnych demokracji, parlamentarny proces ustawodawczy powinien być 
w szerszym zakresie poddany regulacji konstytucyjnej, co zapewniłoby mu 
niewątpliwie większą stabilność. Wartym rozważenia jest również pomysł 
powrotu do koncepcji wprowadzenia do polskiego systemu źródeł prawa 
ustawy organicznej, która mogłaby objąć regulacją całe postępowanie usta-
wodawcze51.

50 Tym samym, jak wskazuje C. Kosikowski, poprzez identyfikację projektu z wolą or-
ganu stanowiącego dochodzi do jego „zawłaszczenia” przez Sejm, tak jak gdyby to posłowie 
byli jego inicjatorami – zob. Legislacja finansowa. Tworzenie projektów ustaw i aktów wyko-
nawczych oraz kontrola ich konstytucyjności, Warszawa 1998, s. 37.

51 Na ten temat zob. również E. Gdulewicz, O ustawie organicznej, [w:] Instytucje pra-
wa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Marii 
Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 541.
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