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Stanowisko I Kongresu Socjaldemokracji Polskiej
ZMIANY W KONSTYTUCJI
1.

Socjaldemokracja Polska ocenia, że po 9-ciu latach od zaaprobowania w
ogólnonarodowym referendum polska Konstytucja dobrze służy obywatelom i
państwu. Generalnie trafnie wyznacza standardy demokratyczne, dzięki czemu
chroni społeczeństwo przed decyzjami władzy, wynikającymi z niekompetencji,
chciejstwa i prób nadużywania władzy.
2. Niektóre zapisane w Konstytucji prawa obywateli (np.prawo do sądu, prawa
socjalne) nie są realizowane w sposób zadowalający, lecz nie jest to winą ustawy
zasadniczej. Są kwestie, które wymagają poważnej debaty.
Socjaldemokracja Polska opowiada się za taką debatą, z udziałem polityków,
prawników i zainteresowanych środowisk. Konstytucji nie zmienia się na kolanie,
poza tym w tym parlamencie dla żadnej kontrowersyjnej zmiany nie ma
większości parlamentarnej. Mamy zatem nadzieję, że antydemokratyczny projekt
tzw. konstytucji IV-ej Rzeczypospolitej, przygotowany przez Prawo i
Sprawiedliwość, nigdy nie wejdzie pod obrady.
3. Socjaldemokracja Polska opowiada się natomiast za kilkoma pilnymi
zmianami, które ze względu na swą niekontrowersyjność powinny zgromadzić
większość konstytucyjną. Są to następujące kwestie:
• włączenie do Konstytucji przepisów o międzynarodowym nakazie
aresztowania;
• uregulowanie praw cudzoziemców w wyborach samorządowych;
• pozbawianie mandatu i możliwości kandydowania przestępców, skazanych
prawomocnie z oskarżenia publicznego, z winy umyślnej,
4. Uważamy także za celową korektę Konstytucji, niezbędną dla wprowadzenia
mieszanej ordynacji wyborczej (na wzór niemiecki). Wobec braku zgody na
ordynację większościową, opartą na okręgach jednomandatowych, ordynacja
mieszana byłaby rozwiązaniem kompromisowym. Korekta polegałaby na
odstąpieniu od stałej (460) liczby posłów i dopuszczeniu do niewielkich wahań tej
liczby, co jest niezbędne dla zapewnienia proporcjonalności wyborów.
5. Niezależnie od powyższych propozycji Socjaldemokracja Polska opowiada się
za:
• zniesieniem Senatu i zastąpieniem go konstytucyjnie umocowaną Radą
Legislacyjną, uczestniczącą i kontrolującą proces stanowienia prawa przez
Sejm;
• ustaleniem
wiosennego
terminu
wyborów
parlamentarnych
i
samorządowych;
• zniesieniem – dla ważności referendum – wymogu 50%-wej frekwencji;
• ograniczenie możliwości łączenia funkcji posła lub senatora ze
stanowiskiem rządowym wyłącznie do stanowiska ministra-członka Rady
Ministrów.

