USTAWA
Z dnia ……. 2020
O zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 1. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się nowy rozdział
ROZDZIAŁ …
Bezpośrednie sprawowanie władzy
Art. … W Rzeczpospolitej Polskiej obywatele sprawują władzę zwierzchnią i nadzór nad
organami publicznymi z wykorzystaniem narzędzi bezpośredniego sprawowania władzy.
Decyzje podjęte przez naród bezpośrednio mają pierwszeństwo przed decyzjami podjętymi
przez organy publiczne.
Art. … 1. Inicjatywa obywatelska – zobowiązuje organy państwowe do poddania ustawy pod
głosowanie w referendum ogólnokrajowym na wniosek 300 000 obywateli uprawnionych do
głosowania, złożony w terminie 18 miesięcy od daty zarejestrowania inicjatywy. W trakcie
trwania inicjatywy, treść projektu ustawy nie może zmienić się co do materii, jedynie w
kwestiach formalnych. Referendum przeprowadza się w terminie 100 dni od daty
zatwierdzenia wniosku. Wniosek zatwierdza Państwowa Komisja Wyborcza stwierdzając jego
ważność w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Szczegółowe zasady i tryb inicjatywy
obywatelskiej określa ustawa.
2. Projekt zmiany Konstytucji wymaga wniosku 500 000 obywateli uprawnionych do
głosowania.
Art. … Weto obywatelskie – zobowiązuje ograny państwowe do wstrzymania wejścia w życie
uchwalonej ustawy na wniosek 200 000 obywateli uprawnionych do głosowania. Rozpoczęcie
zbierania podpisów rejestruje się nie wcześniej niż w dniu opublikowania ustawy w dzienniku
ustaw. Wniosek składa się najpóźniej 100 dni od daty opublikowania ustawy w dzienniku
ustaw. Po złożeniu wniosku, wprowadzenie ustawy w życie zostaje zawieszone do czasu
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, w którym obywatele w drodze głosowania
decydują o odrzuceniu bądź przyjęciu ustawy. Referendum przeprowadza się w terminie 100
dni od daty zatwierdzenia wniosku. Wniosek zatwierdza Państwowa Komisja Wyborcza
stwierdzając jego ważność w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku
odrzucenia ustawy w referendum, projekt nie może być w przyszłości rozpatrywany przez
Parlament, jedynie w drodze inicjatywy obywatelskiej. Szczegółowe zasady i tryb weta
obywatelskiego określa ustawa.
Art. … Inicjatywy ani weta obywatelskiego nie stosuje się do ustawy budżetowej.

Projekt autorstwa: Inicjatywa Społeczna „Twój Kraj – Twoja Sprawa”.
Wejdź na www.twojkraj.pl i dowiedz się więcej.

ROZDZIAŁ I
Rzeczpospolita

2) Art. 10:
a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Władzę sprawują bezpośrednio obywatele uprawnieni do głosowania, lub za
pośrednictwem organów publiczny sprawujących w ich imieniu:
•
•
•

władzę ustawodawczą - Sejm i Senat,
władzę wykonawczą - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów,
władzę sądowniczą - sądy i trybunały.

3) Art. 11:
a. po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. Zabrania się finansowania partii politycznych, ani żadnych ich działań, w tym
kampanii wyborczych, ze środków publicznych, zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio.”

ROZDZIAŁ I
Źródło prawa
4) Art. 90:
a. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w art.
89 ust. 1, jest uchwalana w referendum ogólnokrajowym.
a. ust. 3 i ust. 4 uchyla się.

ROZDZIAŁ IV
Ordynacja wyborcza
5) Art. 96, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybory do Sejmu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.”
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Posłowie i senatorowie
6) Po art. 106 dodaje się art. 107 o brzmieniu:
„Art. 107. Poseł i senator, w czasie trwania kadencji, mogą zostać odwołani przez obywateli.
Odwołanie dokonuje się na drodze referendum lokalnego w okręgu wyborczym, z którego
dany poseł lub senator został wybrany. Administracja publiczna ma obowiązek przeprowadzić
takie referendum na wniosek 10% uprawnionych do głosowania w danym okręgu
wyborczym. Na zebranie wymaganych podpisów, wnioskodawca ma 3 miesiące, licząc od
dnia rozpoczęcia zbiórki. Szczegółowe zasady odwoływania posłów i senatorów określa
ustawa.”

Organizacja i działanie
7) Art. 118:
a. Ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów przysługuje prawo
inicjatywy ustawodawczej.”
b. Ust. 2 uchyla się

Referendum
8) Art. 125:
a. ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, o których mowa w art. 89 ust. 1,
organy państwowe mają obowiązek przeprowadzić referendum ogólnokrajowe.”
„2. Na wniosek 300 000 obywateli uprawnionych do głosowania, oraz w sytuacjach, o których
mowa w art. …, organy państwowe mają obowiązek przeprowadzić referendum
ogólnokrajowe.
„3. Wynik referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w ust.1 i ust. 2, jest wiążący,
niezależnie od frekwencji. Wynik rozstrzyga się zwykłą większością głosów.”
„4. Referendum ogólnokrajowe o charakterze niewiążącym ma prawo zarządzić Sejm
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.”
b. Istniejące ust. 4 i 5 otrzymują cyfry odpowiednio 5 i 6.
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Zmiana konstytucji
9) Art. 235 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 500 000 obywateli,
1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.”
„2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu w
referendum ogólnokrajowym.”
„3. Po uchwaleniu ustawy w referendum ogólnokrajowym, Marszałek Sejmu przedstawia
Prezydentowi Rzeczpospolitej ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje
ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.”
a. Istniejące zapisy art. 235 uchyla się.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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