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UCH WAŁA
SEJ M U RZECZYP O SP O LITEJ P O LSK IEJ
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów lub naruszenia przez posła swoim
zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu, a w szczególności zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 175
ust. 2a lub 4, Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła,
w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące.”;

2)

w art. 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli pierwsze czytanie projektu jest przeprowadzane na posiedzeniu Sejmu, Prezydium Sejmu może
określić limit pytań, o których mowa w ust. 1, przysługujących posłom wchodzącym w skład poszczególnych klubów
i kół oraz posłom niezrzeszonym. Przy określaniu limitu pytań Prezydium Sejmu bierze pod uwagę liczebność klubu
lub koła.”;

3)

w art. 54 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Sejm rozpatruje sprawozdanie komisji, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Nad sprawozdaniem tym nie
przeprowadza się dyskusji, chyba że Sejm postanowi inaczej.”;

4)

w art. 175 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Marszałek Sejmu może stwierdzić, że poseł swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył powagę Sejmu.”;

5)

w art. 179 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wystąpienia w trakcie rozpatrywania punktu porządku dziennego, o ile przepisy Regulaminu Sejmu nie
stanowią inaczej, nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia.
1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 112–115 i art. 117.”;

6)

w art. 182 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Marszałek Sejmu może dopuścić przed głosowaniem do zadawania pytań. W przypadku dopuszczenia przez
Marszałka Sejmu do zadawania pytań przed głosowaniem prawo do zadania pytań przysługuje jednemu posłowi
z każdego klubu i koła.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2012 r. poz. 819, z 2013 r. poz. 62, z 2014 r. poz. 374
i 1079, z 2015 r. poz. 31, 550, 1130, 1136 i 1212, z 2016 r. poz. 349, 512, 616, 634 i 1178, z 2017 r. poz. 262 i 420 oraz z 2018 r.
poz. 146.
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w art. 184:
a)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. Wniosek formalny zgłasza się w trakcie obrad ustnie, chyba że Marszałek Sejmu zażąda zgłoszenia na
piśmie.
3b. Wniosek formalny nie może być zgłoszony, jeżeli wniosek z nim tożsamy został już odrzucony przez
Sejm. O tym, czy wniosek jest tożsamy z wnioskiem odrzuconym, rozstrzyga ostatecznie Marszałek Sejmu.
3c. Marszałek Sejmu odmawia poddania pod głosowanie wniosku formalnego, jeżeli uzna, że wniosek nie
spełnia wymogów wynikających z Regulaminu Sejmu.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wystąpienia poza porządkiem dziennym, w tym zgłoszenie wniosku formalnego, nie mogą trwać dłużej
niż 2 minuty, z wyjątkiem sprostowań, które nie mogą trwać dłużej niż 1 minutę.”.
Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

