PROJEKT

Ustawa
z dnia.…...…...2018 roku

O zmianie ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Art. 1
W ustawie z dnia 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016
r. poz. 1510 j.t.) Po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"art. 5b 1. Poseł lub senator z dniem ukończenia 65. roku życia przestaje wykonywać
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej ustawy, chyba że nie później niż na 6
miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży
oświadczenie o woli dalszego wykonywania mandatu posła lub senatora i przedstawi
zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
wykonywania mandatu, a Państwowa Komisja Wyborcza wyrazi zgodę na dalsze
wykonywanie przez posła lub senatora praw i obowiązków wynikających z niniejszej
ustawy.
2.
Poseł lub senator, który nie spełni wymogów z ustępu poprzedzającego nie
wykonuje praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy.
3. Państwowa Komisja Wyborcza może wyrazić zgodę na dalsze wykonywanie przez
posła lub senatora praw i obowiązków wynikających z niniejszej ustawy w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których
mowa w ust. 1. Niewyrażenie zgody w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
jest równoznaczne z utratą przez posła lub senatora praw i obowiązków wynikających
z niniejszej ustawy.
4. Zgoda, o której mowa w § 3, jest udzielana na okres 4 lat, nie więcej niż
dwukrotnie.”

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 37 dni od jej ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Wychodząc naprzeciw

powracającym co jakiś czas postulatom odmłodzenia

parlamentu, a tym samym otwarcia dostępu do sprawowania mandatu posła i senatora
dla obywateli spoza zakonserwowanego układu partyjnego, a także wzorując się na
przyjętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym
grupa posłów Kukiz ’15 proponuje nowelizację ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora. W naszej ocenie instytucja parlamentu
wymaga bowiem równie radykalnych reform, jak wymiar sprawiedliwości, posłowie
cieszą się jeszcze mniejszym zaufaniem społecznym niż sędziowie, a wskazywany
przez koalicję rządzącą problem braku dekomunizacji dotyczy w równej mierze
przedstawicieli władzy ustawodawczej, jak i sądowniczej. Wnioskodawcy liczą na
poparcie parlamentarnej większości dla niniejszego projektu, skoro bowiem
analogicznym do tutaj proponowanego działaniem przeprowadza ona reformę kadrową
sądownictwa, to bez wątpienia swoiste przeniesienie w „stan spoczynku” posłów i
senatorów przekraczających 65 rok życia również doskonale wpisuje się w koncepcje
reformatorskie rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Proponuje się dodanie do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art. 5b,
który podobnie jak poprzedzający go art. 5a miałby regulować pozbawienie w danych
okolicznościach posła i senatora wykonywania praw i obowiązków, których
szczegółowy katalog określony został w rozdziale trzecim przedmiotowej ustawy.
Zgodnie z projektowaną regulacją każdy poseł w momencie ukończenia 65 roku życia
traciłby uprawnienie do wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej
ustawy, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed
ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego wykonywania mandatu
posła lub senatora i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu
na stan zdrowia, do wykonywania mandatu, a Państwowa Komisja Wyborcza wyrazi
zgodę na dalsze wykonywanie przez posła lub senatora praw i obowiązków
wynikających z niniejszej ustawy. Jest to rozwiązanie analogiczne do przyjętego w
nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przepisu regulującego przenoszenie sędziów

Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Podobnie jak autorzy ustawy o Sądzie
Najwyższym uważamy, że wiek jest tu kryterium obiektywnym, zapobiegającym
dyskryminacji

poszczególnych

posłów.

Jednocześnie

unikając

nadmiernego

automatyzmu, należy pozostawić możliwość dalszego sprawowania mandatu dla
posłów i senatorów, którym mimo ukończenia wieku 65 lat stan zdrowia pozwala na
dalsze piastowanie swojej funkcji, a także którzy zostaną zaakceptowani decyzją
Państwowej Komisji Wyborczej. Jest to również rozwiązanie analogiczne do regulacji
przyjętych w ustawie o Sądzie Najwyższym, gdzie Prezydent RP może wyrazić zgodę
na dalsze pełnienie funkcji przez sędziego po 65 roku życia. Takie przedłużenie,
podobnie jak w ustawie o Sądzie Najwyższym, będzie mogło nastąpić jedynie
dwukrotnie, za każdym razem na 4 lata czyli na okres jednej kadencji Sejmu.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje żadnych skutków finansowych
dla budżetu państwa. Projektowana ustawa powinna przyczynić się do zwiększenia
jakości pracy parlamentu oraz odbudowy autorytetu organów władzy ustawodawczej.
Materia projektowanej ustawy nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 23 Zgodnie
z§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239,
poz.2039, z późn. zm.) projektowana ustawa nie podlega notyfikacji Komisji
Europejskiej. Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na działalność
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

