Jak zgłosić obywatelski projekt ustawy?

Prawo
Przepisy regulujące wykonywanie inicjatywy obywatelskiej zawarte są w Konstytucji
RP (art. 118) oraz w ustawie z dnia 24 czerwca 1999r. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli (Dz.U.1999.62.688).

Etapy wnoszenia projektów
1. Zainicjowanie procesu- powstanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.
Komitet składa się z grupy co najmniej 15 obywateli polskich, mających prawo
wybierania do Sejmu i którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze
wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego
PESEL.
Komitet wskazuje w pisemnym oświadczeniu pierwszych 15 osób tworzących komitet
pełnomocnika i jego zastępcę.
Komitet posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą przyjęcia przez Marszałka
Sejmu:
-projektu ustawy
- zawiadomienia o powstaniu komitetu
-przekazania nazwy adresu i siedziby komitetu
-przekazania danych osobowych jego członków
-przekazania 1000 podpisów popierających projekt ustawy.
Marszałek Sejmu po sprawdzeniu czy zawiadomienie spełnia wymogi formalne wydaje
postanowienie o przyjęciu zawiadomienia.
2. Zbieranie podpisów pod projektem
Od momentu wydania postanowienia Marszałka Sejmu ogłoszonego w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim zbierane są podpisy pod ustawą (100 tys.).
Treść ustawy nie może w tym czasie ulec zmianie, musi być dostępna dla podpisujących.
Nie można wycofać swojego poparcia dla projektu.

3. Wniesienie projektu
Projekt powinien być wniesiony do Laski Marszałkowskiej w ciągu 3 miesięcy od wydania
postanowienia Marszałka Sejmu.
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy przeprowadza się w terminie 3 miesięcy
od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.
W pracach nad projektem ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej reprezentuje
przedstawiciel lub osoba uprawniona do jego zastępstwa. Przedstawiciel ma prawo brać
udział w pracach Sejmu i Senatu nad projektem ustawy.

„Przywileje” i ograniczenia

Prace legislacyjne nad projektami obywatelskimi w przypadku końca kadencji nie kończą się
(wyjątek od zasady dyskontynuacji prac parlamentu).
Inicjatywa obywatelska, nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych przez Konstytucję dla
innych podmiotów. Na przykład obywatele nie mogą inicjować projektów ustaw
zastrzeżonych dla właściwości Rady Ministrów. Do takich ustaw zaliczymy między innymi:
•
•

ustawę budżetową,
ustawę o udzieleniu gwarancji finansowych przez państwo.

