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INFORMACJA
Od początku kadencji Senatu odbyły się 53 posiedzenia (128 dni obrad*), które
w przeliczeniu na efektywny czas pracy** trwały 808 godzin i 15 minut. Stenogramy z tych
posiedzeń mają łącznie 8345 stron.
Najkrótszym dniem posiedzenia był drugi dzień 44. posiedzenia Senatu w dniu 29 czerwca
2017 r. Obrady trwały 29 minut.
Najkrótszym posiedzeniem było 4. posiedzenie, trwające jeden dzień (10 grudnia 2015 r.),
a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 9 minut.
Najdłuższym dniem posiedzenia był ostatni dzień 45. posiedzenia Senatu (21, 22 lipca
2017 r.). Obrady trwały 15 godzin i 55 minut.
W dniach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 i 22 lipca 2017 r. odbyło się 45. posiedzenie Senatu,
które było najdłuższym posiedzeniem IX kadencji. Łącznie przez sześć dni Senat obradował
64 godziny i 37 minut efektywnego czasu pracy.
Najpóźniej zakończyły się obrady 6. posiedzenia w dniu 24 grudnia 2015 r. – o godzinie
3:51.
Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 19 minut, a na jedno posiedzenie
przypadało średnio 15 godzin i 15 minut.
Na 53 posiedzenia 7 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 13,21% wszystkich
posiedzeń, 29 posiedzeń dwudniowych stanowiło 54,72% wszystkich posiedzeń. Odbyło się
także 12 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia sześciodniowe, co dało im odpowiednio
22,64% i 5,66% liczby wszystkich posiedzeń.
W IX kadencji Senat przeprowadził 2107 głosowań elektronicznych oraz 23 głosowania
tajne.

*

Dzień obrad. W lipcu 2017 r. uznano za konieczne ustanowienie definicji dnia obrad. Zdarzają się bowiem
przypadki, gdy Senat obraduje do późnych godzin nocnych i wówczas jego obrady obejmują dwa dni
kalendarzowe, ale liczymy to jako jeden dzień obrad. Jest to sytuacja tożsama z wersją roboczą sprawozdania
stenograficznego, gdzie istnieją przypadki, że jeden dzień obrad obejmuje dwa dni kalendarzowe.

**

Efektywny czas pracy – czas od rozpoczęcia obrad do ich zakończenia po odjęciu przerw.

