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Procedura ustawodawcza – wybór orzecznictwa 

 

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. K. 37/2003 

LexPolonica nr 366139 

Monitor Prawniczy 2004/8 str. 342 

OTK ZU 2004/3A poz. 21 

 

(…) Konstytucja w art. 118 ust. 1 i 2 określa wyczerpująco katalog podmiotów uprawnionych 

do wykonania inicjatywy ustawodawczej, wymagając ponadto (w ust. 3), aby każdy z nich, 

przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawił także skutki finansowe jej wykonania. 

Realizacja inicjatywy ustawodawczej polega na przedłożeniu tekstu projektowanej ustawy w 

takiej postaci, aby nadawał się on do uchwalenia bez konieczności dokonywania w nim 

jakichkolwiek zmian. Wnoszony do Sejmu przez uprawniony podmiot projekt ustawy winien 

więc przede wszystkim odpowiadać tradycyjnie przyjętym w Polsce zasadom redagowania 

ustaw (np. w zakresie systematyki, sposobu numeracji poszczególnych części projektu). 

Wynikającemu z Konstytucji uprawnieniu do inicjatywy ustawodawczej odpowiada ciążąca 

na Sejmie powinność rozpatrzenia wniesionego projektu. Co prawda Konstytucja nie 

wyznacza Sejmowi żadnych terminów, ale w świetle art. 119 w związku z art. 118 

Konstytucji nie można przyjąć, jakoby Sejm miał tylko prawo do rozpatrzenia złożonego 

projektu, tzn. mógł go rozpatrzyć albo pozostawić bez rozpoznania. Użyta w art. 119 ust. 1 

Konstytucji formuła „rozpatruje projekt ustawy” oznacza, że Sejm powinien ustosunkować 

się do każdego złożonego prawidłowo projektu ustawy. Powinność Sejmu nie idzie tak 

daleko, by musiał on rozpatrywać odrębnie każdy z przepisów zawartych w projekcie, 

niemniej jednak skorzystanie przez uprawniony podmiot z inicjatywy ustawodawczej nie jest 

tylko impulsem uruchamiającym działania Sejmu, których efektem miałoby być wydanie 

ustawy o dowolnie określonej przez Sejm treści. Konstytucja z 1997 r. dokonała znacznego 

sformalizowania postępowania ustawodawczego i nie znosząc uprawnienia Sejmu do 

swobodnego - choć uwarunkowanego wymogiem zgodności z Konstytucją i umowami 

międzynarodowymi - kształtowania treści ustaw, ograniczyła to uprawnienie przez 

odpowiednie regulacje proceduralne (…). 

Wyodrębnienie w Konstytucji prawa do przedłożenia w Sejmie projektu ustawy (art. 118 

Konstytucji) oraz prawa do wnoszenia poprawek do projektu (art. 119 ust. 2 Konstytucji) 
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musi prowadzić do wniosku, że prawa te mają odrębną treść i różne zakresy przedmiotowe 

(…). 

Skoro (…)tylko inicjatywa ustawodawcza jest instytucją o charakterze całościowym, która 

spełnia funkcję inicjującą, a zarazem programową dla całego procesu legislacyjnego 

dotyczącego konkretnej ustawy, to wnoszone do projektu w toku prac parlamentarnych 

poprawki mają z założenia charakter „punktowy” i zakładają pozostawienie bez zmian tych 

części projektu ustawy, których nie dotyczą. Inaczej mówiąc, w sensie technicznym poprawki 

nie mają samodzielnego charakteru, ale z założenia mają charakter fragmentaryczny. Stąd też 

za naruszenie art. 119 ust. 2 w zw. z art. 118 ust. 1 i 2 uznać należałoby zgłoszenie poprawki, 

która przewidywałaby wykreślenie treści wszystkich dotychczasowych przepisów i 

wprowadzenie na to miejsce zupełnie nowych przepisów, tak że w istocie byłby to nowy, 

odmienny treściowo projekt ustawy (…). 

 

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. K. 3/98 

LexPolonica nr 331488 

Jurysta 1998/9 str. 7 

OTK ZU 1998/4 poz. 52 

 

(…) Art. 118 i art. 119 ust. 2 i 3 Konstytucji dokonują rozróżnienia tych procedur w oparciu o 

dwa podstawowe kryteria: podmiotów uprawnionych do ich wykorzystywania oraz etapu 

procedury sejmowej, na którym są one wykorzystywane (…). Choć nigdy nie zostało to 

przesądzone jednoznacznie w tekstach konstytucyjnych - to polskie prawo parlamentarne 

zawsze uznawało charakter kolektywny prawa inicjatywy ustawodawczej, a charakter 

indywidualny - prawu zgłaszania poprawek (…). 

 

3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r. K. 25/98 

LexPolonica nr 343146 

Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 1999/10 poz. 120 

OTK ZU 1999/2 poz. 23 

Państwo i Prawo 1999/6 str. 102 

 

(…) Istotą „inicjatywy ustawodawczej” jest to, że jej wniesienie uruchamia postępowanie w 

celu rozpatrzenia projektu, a więc treści proponowane w inicjatywie muszą być poddane 

pełnej procedurze parlamentarnej zanim dojdzie do ich uchwalenia. Istotą „poprawki” jest zaś 
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to, że wnoszona jest ona w trakcie prac nad projektem ustawy bądź nad uchwaloną już 

ustawą; nigdy więc treści proponowane w poprawce nie są poddane pełnej procedurze 

rozpatrzenia. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia ogólnych zasad funkcjonowania 

parlamentu. Istotą prac parlamentarnych jest wieloetapowość - każda decyzja ustawodawcza, 

zanim dojdzie do skutku, musi przebyć szereg kolejnych etapów postępowania. Chodzi o 

zapewnienie wystarczającego czasu dla refleksji i przemyśleń, tak aby ostatecznie 

przyjmowany tekst stanowił wynik jego rozważenia przez różne gremia parlamentarne w 

określonych prawem odstępach czasu (…). 

 

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 1993 r. K. 5/93 

LexPolonica nr 312449 

OTK 1993/II poz. 39 

 

(…) W przeciwieństwie do wniesionego w trybie inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy, 

poprawki Senatu mają wyraźnie ograniczony zakres. Mogą one mieć charakter zarówno 

formalno-legislacyjny jak i merytoryczny; dotyczyć jednak muszą wprost materii, która była 

przedmiotem regulacji w tym tekście, który został przekazany Senatowi. Przy czym jedynym 

wyznacznikiem zachowania przez Senat formy poprawki nie może być sam tytuł ustawy, czy 

też ogólnie określony jej cel (…). 

 

5. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 1997 r. K. 25/97 

LexPolonica nr 328428 

Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 1997/11 poz. 113 

OTK ZU 1997/3-4 poz. 35 

Prokuratura i Prawo - dodatek 1998/1 poz. 58 

 

(…)Udział Senatu w postępowaniu ustawodawczym jest jednak nieobligatoryjny, gdyż w 

myśl art. 17 ust. 2 zdanie drugie, jeżeli Senat w określonym terminie nie podejmie uchwały w 

przedmiocie ustawy uchwalonej przez Sejm, uważa się ją za przyjętą z mocy normy 

konstytucyjnej. Natomiast do przyjęcia poprawek proponowanych przez Senat potrzebne jest 

zawsze ich rozpatrzenie przez Sejm, którego finałem jest głosowanie posłów nad 

poszczególnymi poprawkami (…).A zatem, chociaż na Sejmie spoczywa konstytucyjny 

obowiązek rozpatrzenia prawidłowo uchwalonych poprawek Senatu, nie można przyjąć, że w 

razie uchylenia się Sejmu od tego obowiązku, poprawki te zostały automatycznie przyjęte z 
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mocy normy konstytucyjnej. Oznacza to natomiast, że został pominięty obligatoryjny etap 

procesu ustawodawczego. Przedstawiona w takiej sytuacji przez Marszałka Sejmu ustawa w 

wersji uchwalonej przez Sejm Prezydentowi do podpisu jest dotknięta istotną wadą 

proceduralną - nie jest ustawą przyjętą przez obie izby parlamentu (…). 

 

6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 1999 r. K. 25/98 

LexPolonica nr 343146 

Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 1999/10 poz. 120 

OTK ZU 1999/2 poz. 23 

Państwo i Prawo 1999/6 str. 102 

 

(…) Jeżeli poprawka dotyczy kwestii, które nie były objęte przedmiotem uregulowania 

zawartego w ustawie uchwalonej przez Sejm, to wykracza ona poza ramy tej ustawy i stanowi 

ukrytą formę inicjatywy ustawodawczej (…). 

 

7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. K. 11/02 

LEX nr 54903 

OTK-A 2002/4/43, Dz.U.2002/84/765 

 

Nawiązując w pierwszej kolejności do wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego odnośnie 

instytucji prawnej poprawek, przytoczyć można następujące ustalenia zawarte w podjętych 

dotychczas orzeczeniach:  

- poprawka jest propozycją wtórną w stosunku do inicjatywy ustawodawczej, zaś prawo 

przedkładania poprawek nie może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy 

ustawodawczej (wyrok TK z 24 czerwca 1998 r., K. 3/98, OTK ZU nr 4/1998, s. 339);  

- instytucję poprawki należy widzieć na tle poszczególnych stadiów procesu 

ustawodawczego, w tym zwłaszcza poszczególnych czytań projektu ustawy (art. 119 

Konstytucji), które stanowią rękojmię tego, że pojawiające się w toku prac parlamentarnych 

nowości normatywne staną się przedmiotem wnikliwej analizy (powołany wyrok K. 3/98, s. 

339); 

- uwzględnić należy rozróżnienie pomiędzy "głębokością" a "szerokością" poprawki, zgodnie 

z którym "głębokość" poprawki dotyczy materii zawartej w projekcie ustawy albo w 

uchwalonej już ustawie, zaś "szerokość" poprawek pozwala określić granice przedmiotowe 

regulowanej materii. Należy się przy tym kierować ogólną zasadą, że im bardziej 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a119&full=1
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zaawansowany jest proces ustawodawczy, tym mniejsza swoboda w określaniu granic 

poprawek, zwłaszcza w aspekcie ich "szerokości" (powołane wyroki: K. 25/98, s. 139 i K. 

3/98, s. 338);  

- określenie dopuszczalnej granicy "głębokości" i "szerokości" poprawek winno być 

każdorazowo rozpatrywane na tle materii, której dotyczą;  

- prawo wnoszenia poprawek podlega ograniczeniom tak na etapie prac w Sejmie, kiedy 

poprawki wnoszą posłowie, jak i na etapie prac w Senacie, gdy poprawki wnoszone są przez 

Senat; 

- odrębność poprawek wnoszonych przez Senat jest pochodną nierównorzędności Sejmu i 

Senatu w procesie ustawodawczym i szczególnej, decydującej w nim roli Sejmu; 

- poprawki dotyczyć mogą wyłącznie materii, która była przedmiotem ustawy przekazanej 

Senatowi, w związku z czym Senat nie jest uprawniony do zastępowania treści ustawy treścią 

zupełnie inną, ponieważ ta może być wyłącznie przedmiotem nowej inicjatywy 

ustawodawczej. W przeciwnym razie poprawkę uznać należałoby za obejście 

konstytucyjnych przepisów o inicjatywie ustawodawczej (wyrok z 23 lutego 1999 r., K. 

25/98, OTK ZU nr 2/1999, s. 139); 

- ograniczony zakres poprawek w odniesieniu do Senatu wynika także stąd, iż poprawki 

realizowane przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji są wnoszone na końcowym etapie 

postępowania ustawodawczego, czego szczególnym wyrazem jest to, że Senat wnosi 

poprawki nie do projektu ustawy, ale do już uchwalonej ustawy (powołany wyrok K. 25/98, s. 

140); 

- senackie poprawki w granicach materii objętej ustawą mogą przewidywać rozwiązania 

alternatywne (przeciwstawne w stosunku do treści przyjętej przez Sejm). W sytuacji jednak 

uchwalania przez Senat poprawek do ustawy nowelizującej alternatywność wyklucza 

modyfikowanie materii zawartej w ustawie nowelizowanej, której wyraźnie nie normuje 

ustawa nowelizująca. Obejmowanie "przy okazji" zmiany ustawy nowelizowanej poprawkami 

uchwalanymi w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji materii nie wyrażonych wprost w treści 

ustawy nowelizującej stanowi obejście art. 118 ust. 1, art. 119 i art. 121 Konstytucji; 

- art. 7 Konstytucji wyklucza domniemywanie kompetencji organów konstytucyjnych, a 

zatem przekroczenie przez Senat granic poprawek wnoszonych w trybie art. 121 ust. 2 

Konstytucji nie może być sanowane przez fakt ich nieodrzucenia przez Sejm w trybie art. 121 

ust. 3 Konstytucji. Konstytucyjnie uregulowane zasady trybu ustawodawczego, jako 

proceduralne gwarancje stanowionego prawa w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 

Konstytucji), nie mieszczą się w zakresie autonomii Sejmu i Senatu nie mogą stanowić 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a121&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a118&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a2&full=1
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podstawy dla ustawodawczej "drogi na skróty", albowiem stanowią "ważną gwarancję dla 

społeczeństwa w demokratycznym państwie prawnym (...) stanowienia prawa ze szczególną 

rozwagą, przy istnieniu i przestrzeganiu instytucjonalnych warunków wszechstronnego 

rozważenia zgłaszanych propozycji legislacyjnych, zanim staną się one obowiązującym 

prawem" (por. wyrok TK z 9 stycznia 1996 r., K. 18/95, OTK ZU nr 1/1996, s. 16). 

 

8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. K 37/03 

LEX nr 107953 

OTK-A 2004/3/21, M.P.2004/15/247 

 

(…) W trakcie rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu wobec określonej ustawy 

wykluczone jest wnoszenie jakichkolwiek poprawek (art. 121 ust. 3 Konstytucji). Nie ma 

takiej możliwości również w trakcie rozpatrywania wniosku Prezydenta o ponowne 

rozpatrzenie ustawy (art. 122 ust. 5 Konstytucji). Jedynie w sytuacji, gdy Prezydent zwróci 

Sejmowi ustawę, której niektóre przepisy zostały przez Trybunał Konstytucyjny uznane za 

niezgodne z Konstytucją, Konstytucja nie wyklucza takiej możliwości. Jest ona jednak 

ograniczona tylko do takich zmian, które mają na celu usunięcie stwierdzonej niezgodności 

(art. 122 ust. 4 zd. 2 in fine Konstytucji). 

 

9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. K 4/99 

LEX nr 39237 

OTK 1999/7/165, Dz.U.1999/106/1215 

 

(…) Ogłoszenie ustawy następuje przez publikację jej tekstu w Dzienniku Ustaw, nie 

wystarcza więc inny sposób podania treści ustawy do wiadomości publicznej (…). Konieczne 

jest nie tylko wydanie danego numeru Dziennika Ustaw, ale także jego udostępnienie, a więc 

przynajmniej skierowanie go do rozpowszechniania. Z punktu widzenia art. 88 konstytucji nie 

ma natomiast znaczenia to, czy adresaci aktu normatywnego skorzystali z możliwości 

zapoznania się z tekstem ogłoszonego we właściwy sposób aktu normatywnego. 

 

10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1996 r. K 3/98 

LEX nr 33153 

OTK 1998/4/52, M.P.1998/22/331 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a121u3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a122u5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a122u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.21397:part=a88&full=1
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Samo sformułowanie przepisu przez ustawodawcę nie daje podstaw do uznania jego 

niezgodności z konstytucją. Dopiero gdyby w praktyce stosowania tego przepisu miało 

okazać się, że zyskał on treść i skutki naruszające zasadę niezawisłości sędziowskiej lub 

jakikolwiek inny przepis konstytucyjny, otworzy się możliwość zakwestionowania tego 

przepisu w procedurze kontroli następczej (wniosku, pytania prawnego lub skargi 

konstytucyjnej). Inne podejście prowadziłoby do nadmiernego wzrostu rygoryzmu ocen 

dokonywanych w trybie kontroli prewencyjnej (orzeczenie z 17 lipca 1996 r. K. 8/96, OTK 

ZU Nr 4/1996, s.273). 

 

11. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 1991 r. K 14/90 

LEX nr 25381 

OTK 1991/1/12 

 

Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że - inaczej niż w przypadku wniosków uprawnionych 

podmiotów zgłaszanych w trybie art. 19 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, których 

cofnięcie nie wiąże Trybunału Konstytucyjnego - Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo 

cofnąć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy 

jeszcze nie podpisanej i nie ogłoszonej i że cofnięcie to zamyka możliwość rozpatrzenia 

wniosku przez Trybunał Konstytucyjny. 

 

12. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 1995 r. K 3/95 

LEX nr 25534 

OTK 1995/1/5 

 

Można jednak uznać, że decyzja Wnioskodawcy o cofnięciu wniosku oznacza, iż po 

ponownym rozważeniu sprawy nie widzi on już podstaw do uznania tego unormowania za 

sprzeczne z konstytucją. Należy bowiem przyjąć, że - w świetle art. 28 ust. 2 Małej 

Konstytucji - Prezydent nie może podpisać ustawy, którą uważa za sprzeczną z konstytucją, 

bez uprzedniego wyczerpania procedur z art. 18 ust. 4 Małej Konstytucji. 

 

13. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1995 r. K 19/95 

LEX nr 25564 

OTK 1995/3/16 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.14656:part=a19&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.12549&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.17732:part=a28&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.17732:part=a18&full=1
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Trybunał Konstytucyjny, dokonując prewencyjnej kontroli (…) jest ograniczony zakresem 

zaskarżenia sformułowanym we wniosku. Wątpliwości Wnioskodawcy podniesione 

wyłącznie w uzasadnieniu nie mogą zatem zostać objęte kognicją Trybunału i dlatego muszą 

one pozostać poza zakresem merytorycznych rozważań Trybunału Konstytucyjnego. 

 


