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Inicjatywy ustawodawcze Senatu 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 26) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 20 grudnia 2011 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), 

stwierdzającego niezgodność przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wnioskodawcy proponowali dodanie w art. 2 ust. 1 zdania drugiego, które daje prawo 

członkom wspólnoty samorządowej zajęcia stanowiska w referendum w istotnych sprawach 

dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a nie 

zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 493) i na 30. posiedzeniu w dniu 

14 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy 

o samorządzie gminnym. Senat na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 153). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 grudnia 2011 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08), stwierdzającego 

niezgodność art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie ograniczenia czasowego (tylko za ostatnie 3 lata kalendarzowe), dotyczącego 

możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop i czas wolny od 

służby. 

Projektodawcy zaproponowali dokonanie zmian poprzez usunięcie tych zapisów z ustawy 

oraz dokonanie analogicznych zmian w przepisach dotyczących żołnierzy, strażaków oraz 

funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 lutego 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 7. 

posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 387) i na 50. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 27 września 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 17 pażdziernika 2013 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1351). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 38) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 

2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 22 marca 2011 r. (sygn. akt 

SK 13/08), stwierdzającego niezgodność art. 4 ust. 1 dekretu o należnościach świadków, 

biegłych i stron w postępowaniu sądowym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie nierównego traktowania osób wezwanych w charakterze świadka przez sąd (lub 

inny organ), dotyczącego zwrotu kosztów podróży poniesionych z tytułu stawiennictwa przed 

sądem. 

Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych 

świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 7. posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 270) i na 18. posiedzeniu w dniu 

13 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw. Senat na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził do 

ustawy poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na 20. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 

2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (druk nr 39) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 

2012 r. 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. (sygn. akt K 45/02), stwierdzającego 

niezgodność ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przepisów, które umożliwiały szefom 

ABW i AW (po likwidacji UOP) wypowiadanie funkcjonariuszom stosunków służbowych. 

Zwolnieni w ten sposób funkcjonariusze nie mogli mieć wliczonego okresu 

„niekonstytucyjnego zwolnienia” do lat służby. 

Projektodawcy proponują, aby ww. okres był traktowany jako okres służby w agencji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 8 marca i 24 kwietnia 2012 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 676) został skierowany w dniu 28 sierpnia 

2012 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii 

Komisji do Spraw Służb Specjalnych.  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 41) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 18 października 2011 r. (sygn. akt 

SK 39/09), stwierdzającego niezgodność art. 632 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania 

karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim w razie umorzenia 

postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego uniemożliwiała zasądzenie na rzecz 

pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału w tym postępowaniu 

adwokata bądź radcy prawnego, ustanowionego w charakterze pełnomocnika.  

Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie rozwiązania, aby w sprawach 

rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym, sąd miał możliwość zasądzenia kosztów nie 

tylko od oskarżonego, ale także od Skarbu Państwa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 289) i na 16. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 15 czerwca uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat 

na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która 

została przyjęta na 18. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 886). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 42) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 18 listopada 2010 r. (sygn. akt 

P 29/09), stwierdzającego niezgodność norm prawnych art. 218 § 1 ustawy – Kodeks karny 

i art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisami prawa 

międzynarodowego (Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r., i Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 

1966 r.), przez to, że przepisy te dopuszczały wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam 

czyn, odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo i dodatkową opłatę. Zaskarżone 

przepisy naruszały zasadę demokratycznego państwa prawa.  

Projektodawcy zaproponowali usunięcie z systemu prawnego możliwości wymierzania 

opłaty dodatkowej osobom, które nie opłaciły składek ZUS albo opłaciły je w zaniżonej 

wysokości. Osoby te będą podlegały karaniu za przestępstwo lub za wykroczenie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. 

posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 288) i na 14. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 10 maja 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy 
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o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 611). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo 

bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych (druk nr 43) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 stycznia 

2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn. akt P 7/09), 

dotyczącego przepisu art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz z dnia z 11 lipca 2011 r. 

(sygn. akt. P 1/10), dotyczącego przepisu art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

Projekt ustawy miał na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów 

funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych w ogóle (czyli nie 

tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 14 i 27 marca oraz 22 maja 2012 r. 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 14. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 

2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach 

inwestycyjnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 605) i na 38. posiedzeniu w dniu 

19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy 

o funduszach inwestycyjnych. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził 

do ustawy poprawki, które zostały odrzucone na 41. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 maja 

2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 777). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (druk nr 44) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 stycznia 

2012 r. 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. (sygn. akt S 4/10), 

stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku możliwości 

zarządzenia przez sąd kontroli operacyjnej.  

Projekt ma na celu wyeliminowanie uchybień dotyczących możliwości zarządzenia przez 

sąd kontroli operacyjnej. Projektodawcy proponują przyjęcie w ustawie o ABW i AW 

rozwiązania podobnego do tego, które zastosowano w ustawie o Policji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 8 marca, 24 kwietnia i 29 maja 

2012 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 633) został skierowany w dniu 27 lipca 2012 r. 

do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia 

opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 47) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09), 

stwierdzającego, że art. 32 ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest niezgodny z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ograniczania jawności postępowania sądowo-

administracyjnego w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia przez IPN wglądu do 

dokumentów znajdujących się w zasobach IPN. 

Projektodawcy proponują uchylenie zakwestionowanych przepisów ustawy.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 321) został skierowany w dniu 18 kwietnia 

2012 r. do I czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 48) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt Kp 1/09), 

stwierdzającego niezgodność ustawy o organizacji rynku rybnego: art. 23 ust. 1 – w zakresie 

w jakim upoważniała ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia „innego 

miejsca pierwszej sprzedaży” gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony 

lub wzmożonego nadzoru; oraz art. 23 ust. 3 pkt 2 – w zakresie dotyczącym określenia przez 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza 

„centrami pierwszej sprzedaży”, miejsc pierwszej sprzedaży, z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projektodawcy proponowali nadanie nowego brzmienia art. 23 ust. 1, który stanowił, iż 

w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego 

nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, 

a nie jak do tej pory również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra 

ds. rybołówstwa. Projekt nie zmieniał stanu prawnego, ponieważ zmieniane przepisy, a ściślej 

normy z nich wywodzone, miały już treść wyrażoną w projekcie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 325) i na 15. posiedzeniu w dniu 

25 maja 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Senat na 14. 

posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 789).  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 49) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o izbach lekarskich z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wyłącza prawo lekarza ukaranego przez 

Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji karą nagany do wniesienia odwołania do sądu. 

Projektodawcy zaproponowali, aby środek prawny w postaci kasacji wnoszonej do Sądu 

Najwyższego zastąpić środkiem prawnym wnoszonym do sądu apelacyjnego, rozpatrywanym 

w trybie przewidzianym dla apelacji oraz usunięcie regulacji ograniczających możliwość 

wnoszenia odwołań od niektórych orzeczeń organów dyscyplinarnych zawartych w ustawach, 

dotyczących kilku innych zawodów medycznych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 28 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 

10. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 520) i na 38. posiedzeniu w dniu 

19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych 

innych ustaw. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki do 

ustawy, które zostały odrzucone przez Sejm na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r. 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 779). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy 

(druk nr 56) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), 

stwierdzającego niezgodność ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że uzależnia reżim prawny wyborów od 

terminu ich zarządzenia. 

Projekt ustawy miał na celu utrzymanie stosowania dotychczasowych przepisów do 

wyborów uzupełniających samorządowych w trakcie kadencji, w których wszedł w życie 

Kodeks wyborczy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 29 maja 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 

wyborczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 603) i na 23. posiedzeniu w dniu 

12 października 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Kodeks wyborczy. Senat na 20. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 1399). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 57) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt SK 9/08), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, 

w jakim pomija art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości jako 

podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, do której stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 6 działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami – z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nowelizacja ustawy umożliwiła stosowanie przepisów przewidujących możliwość żądania 

zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona 

zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – również w sytuacji, gdy wywłaszczenie 

nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania 

nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych 

i wykorzystywanych w jakimś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej 

nieruchomości. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 9 maja 2012 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 13. posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 496) i na 25. posiedzeniu w dniu 

9 listopada 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat 

na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1429). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 58) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. (sygn. akt P 34/08) 

i z dnia 21 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 10/05), stwierdzających niezgodność przepisów 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioskodawcy proponowali uchylenie przepisu umożliwiającego spółdzielniom 

mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, 

nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie (ex lege), o ile nieruchomości te 

posiadały nieuregulowany stan prawny. Projektodawcy proponowali również 

wyeliminowanie z sytemu prawnego przepisów, które uprzywilejowują spółdzielnie 

w stosunku do ich wierzycieli, w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali 

spółdzielczych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się dniu 25 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 442) i na 19. posiedzeniu w dniu 

27 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senat 

na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 989). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk nr 59) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 

2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. (sygn. akt P 31/09), 

stwierdzającego niezgodność przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przesłanki 

stałego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projektodawcy proponowali uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli 

polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, bez konieczności 

spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej (tzw. domicylu). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 569) i na 38. posiedzeniu w dniu 

19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 786).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy 

 – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 60) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r.  

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2001 r. (sygn. akt K 10/08), 

stwierdzającego niezgodność przepisu art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt ustawy ma na celu ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o uchylenie 

sędziemu immunitetu wyłącznie do kwestii braków formalnych. Problem ewentualnej 

bezzasadności (w tym i tej kwalifikowanej – bezzasadności oczywistej) takiego wniosku 

będzie badany przez właściwy sąd dyscyplinarny. Ponadto projektodawcy proponują 

usunięcie pustego odesłania zawartego w art. 80 § 2d ww. ustawy. Dla zachowania spójności 

systemu prawa projektodawcy proponują analogiczną zmianę (dotyczącą przesłanki 

oczywistej bezzasadności) w ustawie – Prawo o ustroju sądów wojskowych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 

10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 560) odbyło się w dniu 21 lutego 

2013 r. na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. Komisja wnioskuje odrzucić projekt ustawy.  

 



aktualizacja: 11 listopada 2015 r. 

 112 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 63) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 27 lutego 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. (sygn. akt P 2/03) oraz z dnia 

1 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 41/07), stwierdzających niezgodność norm prawnych 

dekodowanych z art. 46 ust. 1 oraz niektórych przepisów rozdziału 5 ustawy – Prawo prasowe 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie definiując pojęć 

sprostowania oraz odpowiedzi, zakazuje pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania 

w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane. 

Projektodawcy proponowali rezygnację z rozróżnienia pojęć „sprostowania” 

i „odpowiedzi” i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania rozumianego jako 

oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym, 

zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 maja 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 12. posiedzeniu 

w dniu 24 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – 

Prawo prasowe. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 463) i na 19. posiedzeniu w dniu 

27 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo prasowe. Senat na 

17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część 

została przyjęta przez Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1136). 

 

Projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli 

ustrojów totalitarnych (druk nr 71) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka 

Praworządności i Petycji w dniu 2 marca 2012 r. 

Z petycją w sprawie uchwalenia ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych 

patronów ulic i placów zwróciła się Rada Miasta Jastrzębie Zdrój.  

Projekt ustawy przewiduje, że akty, w części nadającej drodze, ulicy, mostowi, placowi 

albo innemu obiektowi nazwę propagującą symbole nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub 

innego totalitarnego ustroju, są z mocy prawa nieważne. 

Projekt ustawy zakłada zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym 

obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów. Ów zakaz będzie dotyczył 

wszystkich obiektów, również prywatnych. Organem sprawującym pieczę nad 

przestrzeganiem ustawy ma być wojewoda. Od jego decyzji będzie przysługiwała skarga do 

sądu administracyjnego. Ustawa przewiduje, że akty, w części nadającej drodze, ulicy, 

mostowi, placowi albo innemu obiektowi nazwę propagującą symbole nazizmu, faszyzmu, 

komunizmu lub innego totalitarnego ustroju, są z mocy prawa nieważne. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

w dniach 9 i 10 maja 2012 r. oraz 19 marca 2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji 

i na 35. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1651) odbyło się w dniu 

5 listopada 2014 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji Kultury 

i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i projekt 

został skierowany do podkomisji celem rozpatrzenia wspólnie z projektem ustawy z druku nr 

283. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (druk nr 94) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 12 kwietnia 2012 r. 

Projektodawcy zaproponowali opłacanie przez szkoły wyższe składki na ubezpieczenie 

zdrowotne studentom nieposiadającym obywatelstwa państwa członkowskiego UE 

i uczestnikom studiów doktoranckich oraz absolwentom odbywającym obowiązkowy staż, 

a także osobom odbywającym kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do 

podjęcia nauki w języku polskim – nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za 

osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji, ale także wtedy, 

gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Osoby te zostały uprawnione do identycznych świadczeń 

jakie przysługują studentom posiadającym obywatelstwo polskie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 4 lipca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 762) i na 43. posiedzeniu w dniu 

13 czerwca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Senat na 36. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013 r. 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 879). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 107) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 30 kwietnia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09), 

stwierdzającego niezgodność przepisu art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; wyroku 

z dnia 23 marca 2006 r. (K 4/06), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 6 pkt 6 ustawy 

o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych 

właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioskodawcy proponowali uregulowanie kwestii opłaty, bez zmiany jej wysokości, za 

udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie, 

a nie – jak dotychczas – w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 5 lipca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 641) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 640) i na 23. 

posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii 
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i telewizji. Senat na 19. posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 1209). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (druk nr 108) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 30 kwietnia 2012 r.  

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie, w jakim wyłącza nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli 

uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Projektodawcy zaproponowali przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnienia do 

ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, identycznego z uprawnieniami, 

jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych w dniach 25 lipca, 7 listopada 2012 r. oraz 8 stycznia 2013 r. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – 

Karta Nauczyciela.  

Sejm rozpatrzył senacki projektu ustawy (druk sejmowy nr 1293) i na 51. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 11 października 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela. Senat na 42. posiedzeniu w dniu 29 października 2013 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1421). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (druk nr 120) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w dniu 5 listopada 2012 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P-8-

02/11, skierowanej do Marszałka Senatu przez Związek Represjonowanych Politycznie 

Żołnierzy Górników, Okręgowy Zarząd z siedzibą w Tarnobrzegu oraz osobę prywatną. 

Projekt przewidywał przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki oraz 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tzw. żołnierzom górnikom (czyli 

byłym żołnierzom, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli 

przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach 

pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 lipca, 17 października oraz 

27 listopada 2012 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 23. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1101) i na 99. posiedzeniu 

w dniu 11 września 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat na 82. posiedzeniu w dniu 

1 października 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1692). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 134) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 4 czerwca 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. (sygn. Akt K 33/08), 

stwierdzającego niezgodność normy wywodzonej z art. 180 § 1 ustawy – Kodeks 

postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim dotyczy 

zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej przez to, że nie określa 

przesłanek owego zwolnienia. 

Projekt ustawy zmierzał do objęcia tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką 

zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, 

lekarskiej oraz dziennikarskiej. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy spowodowały, że 

zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej jest możliwe jedynie 

z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, przy braku innych środków dowodowych na 

daną okoliczność. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1012) i na 39. posiedzeniu 

w dniu 10 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 34. posiedzeniu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 765).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 135) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 4 czerwca 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt P 19/10), 

stwierdzającego niezgodność normy wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim przepis ten określał termin 

złożenia do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku 

o przyznanie uprawnień z tytułu określonego w art. 2 pkt 7 tej ustawy.  

Projektodawcy zaproponowali wyeliminowanie z ustawy przesłanki formalnej w postaci 

dochowania terminu złożenia wniosku w przypadku wydawania decyzji potwierdzającej 

działalność uważaną za kombatancką bądź za równorzędną z działalnością kombatancką. To 

rozwiązanie pozwoliło na rozpatrywanie wniosków wyłącznie pod kątem spełniania przez 

wnioskodawcę przesłanek pozytywnych oraz braku po jego stronie przesłanek negatywnych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 24 lipca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
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do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 677) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

(druk sejmowy nr 1099) i rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1417) i na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 

2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych 

ustaw. Senat na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. wniósł poprawki, które zostały 

przyjęte na 63. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 496). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 138) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 czerwca 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustaw: Prawo o adwokaturze; o radcach prawnych; 

o samorządzie pielęgniarek i położnych; o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych; o rzecznikach patentowych; o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresach, w jakim zawierały sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowny wpis” 

i w jakim zawierały sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii”. Ponadto przepisy ustawy o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów pomijały zasady zatarcia 

wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby. Przepis art. 24 ust. 

7 ustawy o rzecznikach patentowych został zakwestionowany w całości. 

Projekt zmierza do wyraźnego wskazania terminu, po upływie którego będą podlegać 

zatarciu najsurowsze kary dyscyplinarne, jakie mogą ponosić osoby wykonujące tzw. wolne 

zawody tj.: adwokaci, radcowie prawni, lekarze weterynarii, farmaceuci, architekci, 

inżynierowie budownictwa, urbaniści, rzecznicy patentowi, psychologowie, diagności 

laboratoryjni, lekarze oraz prawnicy zagraniczni. Wnioskodawcy proponują, aby ukarani 

dyscyplinarnie przedstawiciele tych zawodów uzyskali prawo ubiegania się o ponowny wpis 

na właściwą listę po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo o adwokaturze oraz 

niektórych innych ustaw. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1247) wpłynął do Sejmu w dniu 5 października 

2012 r.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 162) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 lipca 2012 r. 

Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie zmian, które umożliwiły szczególne 

traktowanie podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności, przy udzielaniu 

zamówień publicznych. Proponowane zmiany wprowadziły do ustawy – Prawo zamówień 

publicznych nowe wyłączenie przedmiotowe z reżimu zamówień publicznych. Propozycja 
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polegała na dodaniu w art. 4 nowego pkt 14, w myśl którego przepisów ustawy nie będzie się 

stosowało do zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości albo jednostki 

organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy 

prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia związane są 

z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności. Zaproponowana nowelizacja opierała się na 

przesłance zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz na konieczności przestrzegania 

określonych w ustawie limitów związanych z wysokością złożonego zamówienia.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 października 2012 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisji Gospodarki Narodowej Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 

18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1082) i na 46. posiedzeniu 

w dniu 26 lipca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Senat na 23. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1047). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (druk nr 188) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

2 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt K 12/11), 

stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie, w jakim 

upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości 

opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień lub innej placówce utworzonej lub 

wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w jednostce Policji.  

Projekt ustawy zmierzał do określenia w upoważnieniu ustawowym wytycznych 

dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. W projekcie zaproponowano, 

aby opłata ta nie mogła być wyższa niż 350 zł i zapewniała pokrycie całkowitych kosztów 

pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności 

placówki. Wysokość opłaty będą ustalały samorządy. Dodatkowo w projekcie proponowano 

usunięcie wzmianki o opłatach za doprowadzenie, ponieważ samo upoważnienie jej nie 

przewidywało. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 07 listopada 2012 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada 

2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 978) i na 31. posiedzeniu w dniu 

4 stycznia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Senat na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął 

ustawę bez poprawek. W dniu 31 stycznia 2013 r. Prezydent skierował ustawę do Trybunału 

Konstytucyjnego. Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł 

częściową niezgodność ustawy z konstytucją (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563).  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 189) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 2 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 1999 r. (P 12/10), stwierdzającego 

niezgodność przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 

w jakim nie przewidywała odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu 

podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, 

dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego 

miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono 

poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu.  

Celem projektu ustawy było zastosowanie do wszystkich grup ubezpieczonych 

niebędących pracownikami, podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. 

W myśl projektu w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego 

miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, 

stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie „przepracowanych” dni 

miesiąca. Dotychczas tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty zmniejszona 

proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 28 listopada 2012 r. oraz 16 stycznia 2013 r. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1186) i na 44. posiedzeniu 

w dniu 21 czerwca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat na 37. posiedzeniu 

w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 996). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 190) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 2 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), 

stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie 

o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym 

przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa 

państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, 

powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających 

z umowy najmu lokalu. 

Projekt ustawy zmierza do nowego uregulowania kwestii świadczeń finansowych, od 

których spełnienia uzależnione jest przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności 

tzw. lokali zakładowych na dotychczasowych ich najemców. Do tej pory, w przypadku 
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mieszkań zakładowych przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe nieodpłatnie, 

przeniesienie ich własności na najemcę uzależnione było wyłącznie od spłaty ewentualnego 

zadłużenia z tytułu umowy najmu. W projekcie ustawy zaproponowano nałożenie na 

najemców mieszkań zakładowych również obowiązku pokrycia w odpowiedniej części tzw. 

nakładów koniecznych oraz nakładów inwestycyjnych, które wpłynęły na zwiększenie 

wartości danego lokalu. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniach się 5 i 18 grudnia 2012 r. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1065) w dniu 29 stycznia 2013 r. został 

skierowany do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw 

z zakresu prawa spółdzielczego. 24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne 

w sprawie projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 191) wniesiony przez 

Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 3 października 2012 r. 

Podstawowym celem projektu było ustawowe określenie maksymalnej stawki opłaty 

interchange tj. należności pobieranej przez bank, który wydał kartę, od agenta 

rozliczeniowego, przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej. Ponadto 

projekt zakładał wyeliminowanie mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku 

usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach zapłaty za pomocą kart płatniczych (rynku 

kartowym). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 7 i 8 listopada 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 23. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1214) wspólnie z poselskimi 

czterema projektami ustaw: o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki sejmowe nr 966, 

1013, 1213) oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych 

instrumentach płatniczych (druk sejmowy nr 1212) i na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 

2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Senat na 39. posiedzeniu 

w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1271). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 192) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

3 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11), 

stwierdzającego niezgodność art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezgodności 

z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Projekt ustawy zmierza do uregulowania problematyki wzruszalności decyzji Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i odnosi się w szczególności do procedury pozwalającej na 

wznowienie postępowania. W myśl projektu do wznowienia postępowania w sprawach 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
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rozstrzygniętych decyzjami ZUS będzie mogło dojść w sytuacji, gdy dowody, na podstawie 

których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okażą się fałszywe, dana decyzja 

wydana została w wyniku przestępstwa albo gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe 

okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane 

organowi. Projekt wprowadza również terminy ograniczające dopuszczalność wzruszania 

decyzji ostatecznych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji 

Ustawodawczej w dniach 28 listopada 2012 r. i 16 stycznia 2013 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1187) odbyło się w dniu 10 lipca 

2013 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw 

Wewnętrznych i projekt został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 210) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 8 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2011 r. (sygn. akt P 59/11), 

stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy 

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 

w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w wysokości proporcjonalnej do okresu 

przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego 

faktycznie 6 miesięcy. 

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości wliczania okresu urlopu 

macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego tzw. „trzynastki” przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości 

proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego 

roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2012 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1029) odbyło się 24 stycznia 

2013 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji. W sprawozdaniu komisja wnosi 

o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk nr 218) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w dniu 17 października 2012 r. 

Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w petycji (P8-09/12), skierowanej do 

Marszałka Senatu przez Stanisława Sz. Zakładał on wprowadzenie zmian do ustawy 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie przepisów 

dotyczących tzw. okresów składkowych i nieskładkowych. Wnioskodawcy zaproponowali, 

aby okresy niewykonywania pracy w latach 1956-1989, na skutek doznawania represji 

politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych przy obliczaniu prawa do 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W poprzednim stanie 

prawnym okresy niewykonywania pracy spowodowane represjami politycznymi należały do 

okresów nieskładkowych i były zaliczane w wymiarze nie większym niż 5 lat. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 16 stycznia i 20 lutego 

2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 29. posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1270) i na 54. posiedzeniu 

w dniu 22 listopada 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat na 45. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013, poz. 1734). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 219) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 18 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 

42/09), stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy – Prawo prasowe z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie naruszenia gwarancji konstytucyjnych, związanych 

z wolnością wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz 

warunkami dopuszczalności ewentualnych ograniczeń wymienionych swobód, a dotyczących 

czasopism drukowanych.  

Za niedopełnienie wymogu rejestracji czasopisma i za wydawanie niezarejestrowanego 

dziennika projektodawcy zaproponowali zmianę sankcji karnej na sankcję grzywny orzekaną 

według przepisów Kodeksu wykroczeń. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

w dniu 5 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 24. posiedzeniu w dniu 

20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo prasowe. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1128) wspólnie z komisyjnym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk sejmowy nr 674) i na 39. 

posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo prasowe. 

Senat na 34. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 771). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 220) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 października 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt P 11/10), 

stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 32 ustawy – Prawo 

upadłościowe i naprawcze, w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami 
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z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów 

sądowych, w szczególności zaś od opłaty sądowej wynoszącej 1000 zł.  

Projekt ustawy ma na celu zastosowanie w stosunku do dłużnika będącego uczestnikiem 

postępowania upadłościowego przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych. Dłużnicy 

zyskają dzięki temu legitymację do występowania o zwolnienie od kosztów sądowych, zaś 

uwzględnienie ich wniosków będzie uzależnione od tego, czy należycie wykażą, iż nie są 

w stanie ich ponieść – czy to w całości, czy też ewentualnie w określonej części.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

w dniu 12 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 24. posiedzeniu w dniu 

20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. W dniu 22 stycznia 2013 r. Sejm zwrócił się do 

przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(druk nr 222) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 października 2012 r. 

Z uwagi na trudności związane m.in. ze zgromadzeniem środków finansowych, 

projektowaniem zmian, oraz uzyskaniem zgód sanitarnych, przeciwpożarowych 

i konserwatorskich projektodawcy wydłużyli o 24 miesiące termin na dostosowanie się 

niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych wymogów określonych 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 20. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 893) i na 28. posiedzeniu w dniu 

7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Senat na 23. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1519).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (druk nr 226) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 24 października 2012 r. 

Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie właściwości rzeczowej Straży Granicznej 

poprzez ustanowienie prawa tej formacji do wykrywania, rozpoznawania, zapobiegania 

i ścigania przestępstw handlu ludźmi, oddania innej osoby w stan niewolnictwa, uprawiania 

handlu niewolnikami, a także utrzymywania osoby w stanie niewolnictwa. Projekt stanowi 

realizację postulatu zawartego w petycji P-8-06/12, skierowanej do Marszałka Senatu przez 

Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, funkcjonujący przy Katedrze Kryminologii i Polityki 

Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy o Straży Granicznej, poprzez dopisanie 

ww. przestępstw do katalogu zawartego w ustawie.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001519
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sprawozdanie komisji i na 28. posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1250) w dniu 9 kwietnia 2013 r. został 

skierowany do I czytania do Komisji Spraw Wewnętrznych.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo celne 

(druk nr 241) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 listopada 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania 

karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, 

o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu 

wskazanego w art. 70 § 1 ustawy. Przepis ten był niezgodny z zasadą ochrony zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji. 

Projekt wprowadza przepis, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego, 

wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” powoduje zawieszenie terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany 

o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 19 lutego oraz 5 marca 2013 r. na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 30. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 

2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1324) i na 46. posiedzeniu 

w dniu 26 lipca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy  

– Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Senat na 38. posiedzeniu w dniu 

9 sierpnia 2013 r. wprowadził do ustawy poprawkę, którą Sejm przyjął na 47. posiedzeniu 

w dniu 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1149).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 242) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 listopada 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie pobierania od dłużnika opłaty w każdym 

wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego. 

Projekt wprowadził możliwość zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych przez 

komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy 

wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był 

w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę 
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w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1190) i na 51. posiedzeniu 

w dniu 11 października 2013 r. uchwalił ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Senat 

na 42. posiedzeniu w dniu 29 października 2013 r. wprowadził do ustawy poprawkę, która 

została przyjęta przez Sejm na 53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1513). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 256) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 listopada 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. (sygn. akt P 15/12), 

stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku istnienia ochrony wierzyciela, 

którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na części ułamkowej nieruchomości, 

w sytuacji gdy następnie dochodzi do zniesienia współwłasności.  

Uchwalenie proponowanej regulacji spowodowało, że wierzyciel ma dodatkową ochronę: 

na nieruchomości powstałej w wyniki podziału, której właścicielem stał się dłużnik 

hipoteczny, nadal ciążyć będzie hipoteka. Hipoteka na nowej nieruchomości należącej do 

dłużnika obejmuje też ewentualne roszczenie o dopłatę, a na – również ewentualnym – 

roszczeniu o spłatę powstaje ustawowe prawo zastawu. Zarazem dłużnik nie może zrzec się 

dopłaty lub spłaty.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 28. posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1218) i na 41. posiedzeniu 

w dniu 24 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 

Senat na 35. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 830). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 

267) wniesiony przez Komisję Środowiska oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej w dniu 12 grudnia 2012 r. 

Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom 

racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Po 

wprowadzeniu tych zmian gminy mają możliwość: finansowania przez gminy z opłat 

pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości 

w pojemniki, i worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie ich 

w należytym stanie; wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru 

gmin; wybrania przez radę gminy jednej z metod ustalania opłaty dla nieruchomości 

o charakterze mieszanym. Proponowane zmiany ułatwią gminom egzekucję należności 

pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez nadanie 

wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnień organu egzekucyjnego. 
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Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu - tzw. "szybka 

ścieżka" (z pominięciem pierwszego czytania). Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się w 

dniu 12 grudnia 2012 r. i na posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 23. 

posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1000) na 32. posiedzeniu w dniu 

25 stycznia 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Senat na 26. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 228).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 278) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 grudnia 2012 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r. (sygn. akt P 8/12), 

stwierdzającego niezgodność ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że w wypadku procesu sądowego o ustanowienie prawa 

odrębnej własności lokalu obciąża się pozwaną spółdzielnię mieszkaniową kosztami procesu 

niezależnie od wyniku ewentualnego sporu. Spółdzielnia obowiązana jest pokryć koszty 

postępowania sądowego (a stosownie do później przyjętego brzmienia – koszty sądowe oraz 

koszty zastępstwa procesowego) zarówno wtedy, gdy:  

1. Sąd uwzględnił żądanie pozwu, wydając zastępcze oświadczenie woli o wyodrębnieniu 

lokalu,  

2. Powództwo zostało oddalone z uwagi na to, że ustanowienie prawa odrębnej własności 

lokalu nie było możliwe – czy to z przyczyn leżących wyłącznie po stronie powoda 

(zalegającego, np. z opłatami eksploatacyjnymi lub zapłatą wkładu budowlanego), czy 

też wobec przedłużających się postępowań związanych z uregulowaniem tytułu 

prawnego do gruntu, niezbędnym podziałem (względnie połączeniem) nieruchomości, 

uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym lub – 

weryfikacją legalności uchwał zarządu spółdzielni,  

3. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na zawarcie przez strony ugody sądowej albo 

wobec cofnięcia pozwu w związku z zaspokojeniem roszczenia. 

Wnioskodawcy proponują, aby osoba występująca z powództwem nie musiała ponosić 

w trakcie procesu wydatków sądowych, np. kosztów wnioskowanej opinii biegłego, i by 

wydatki te w jej zastępstwie ponosił tymczasowo Skarb Państwa, a następnie – by 

w rozstrzygnięciu końcowym sąd decydował o tym, kto powinien pokryć należne koszty 

sądowe. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 lutego 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 29. posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1353) w dniu 14 maja 2013 r. został skierowany 

do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa 

spółdzielczego. 24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów 

ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.  
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Projekt ustawy o petycjach (druk nr 285) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

9 stycznia 2013 r. 

Projekt ustawy o petycjach stanowił realizację postulatów i uwag organizacji społecznych 

kierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Projekt ustawy miał na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego 

do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 63 

obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. 

Przedstawiony projekt ustawy określił podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę 

złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących 

petycji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniach 19 marca, 

7 sierpnia, 8 października (na posiedzeniu tym zostało przeprowadzone wysłuchanie 

publiczne), 24 października, 7 i 13 listopada 2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji 

i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o petycjach. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2135) i na 71. posiedzeniu 

w dniu 11 lipca 2014 r. uchwalił ustawę o petycjach. Senat na 60. posiedzeniu w dniu 

7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 286) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 10 stycznia 2013 r. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt K 14/12), stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks 

wyborczy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że zamyka drogę sądową 

dochodzenia naruszonego konstytucyjnego prawa wybieralności do Sejmu i do Senatu. 

Projektodawcy proponują by we wszystkich czterech rodzajach postanowień organów 

wyborczych (o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, 

odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy 

kandydata oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy) przysługiwało najpierw odwołanie do 

organu wyborczego wyższego stopnia (z wyjątkiem sytuacji, gdy organem wydającym 

postanowienie w pierwszej instancji jest PKW), a następnie skarga do sądu.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1350) odbyło się na 

44. posiedzeniu Sejmu w dniu 21 czerwca 2013 r. i projekt został skierowany do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn 

oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 299) wniesiony przez 

Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 7 lutego 2013 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 

2012 r. sygn. akt. P 36/10, w którym TK stwierdził niekonstytucyjność pominięcia 
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ustawodawczego, polegającego na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę w ustawie o zmianie 

ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy od czynności cywilnoprawnych 

w związku z ustawą o podatku od spadków i darowizn, ulgi podatkowej osoby zaliczanej do 

III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą 

na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.  

Celem projektu ustawy było przyznanie ulgi podatkowej osobom zaliczanym do III grupy 

podatkowej, które do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na 

podstawie umowy zawartej przed organem gminy. Dla tych podatników, wobec których 

ustalono już zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, projekt ustawy wprowadził 

możliwość wznowienia postępowania. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów 

Publicznych i Komisji Ustawodawczej w dniu 24 kwietnia 2013 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 34. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków 

i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1645) i na 54. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 22 listopada 2013 r. uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy 

o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Senat na 45. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 19). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 300) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2013 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 

2012 r. (sygn. akt SK 20/11), stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nie przewiduje 

zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające wniosek pełnomocnika 

ustanowionego z urzędu o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej, udzielonej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. 

Projekt wprowadził możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia wydane w przedmiocie 

zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zarówno do sądu 

pierwszej, jak i drugiej instancji. Jednocześnie w przypadku orzeczeń sądu drugiej instancji, 

co do których jak dotąd nie dopuszczano możliwości wniesienia zażalenia, projekt określił 

tryb oraz sąd właściwy do jego rozpoznania. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 

r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1379) i na 60. posiedzeniu 

w dniu 7 lutego 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Senat na 50. posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 435). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 301) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2013 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: 

1) wyroku z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt SK 3/12),  

2) wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 25/11), 

3) wyroku z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 37/11), 

stwierdzających niezgodność ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2012 r. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 263 § 7 

k.p.k. w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego 

aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie. 

W sprawie K 25/11 Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 73 § 3 k.p.k. przez to, że 

przepis ten nie wskazuje przesłanek, których zaistnienie uprawnia prokuratora do zastrzeżenia 

kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą. Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2012 r. 

Trybunał stwierdził, że art. 245 § 1 k.p.k. jest niezgodny z Konstytucją, przez to, że nie 

wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie 

zatrzymanego z adwokatem.  

W przedstawionym projekcie określono jednoznacznie przesłanki, jakie mogą prowadzić 

do przedłużenia tymczasowego aresztowania podejrzanego, w stosunku do którego zapadł 

pierwszy wyrok w sprawie. Ponadto projekt doprecyzował przesłanki, które mogą prowadzić 

do ograniczenia prawa podejrzanego tymczasowo aresztowanego do poufnego kontaktu 

z obrońcą oraz do kontroli jego korespondencji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 

2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1349) i na 47. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego. Senat na 39. posiedzeniu w dniu 20 września 2013 r. wprowadził do 

ustawy poprawkę, którą Sejm przyjął na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1282). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 319) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 21 marca 2013 r. 

Projekt ustawy miał na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej 

produkcji i sprzedaży w niewielkim zakresie przetworzonych produktów rolnych (np. 

pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery). 

Dla osiągnięcia celu ustawy zaproponowano zmianę ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej w taki sposób, aby produkcja i sprzedaż przetworzonej przez rolników żywności 

została wyłączona z zakresu pojęcia działalności gospodarczej. Aby prowadzić taką 

produkcję i sprzedaż trzeba spełnić następujące warunki: oferta sprzedaży przetworzonych 

produktów musi być kierowana do konsumentów; przetwarzanie musi być dokonywane 

osobiście lub przez domowników rolnika, z wyłączeniem podwykonawców i pracowników, 
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i z wyłączeniem linii produkcyjnych i technologii; produkcja ma być dokonywana z własnych 

surowców; działalność ma mieć charakter uboczny. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu 

20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1640) i na 90. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat na 73. posiedzeniu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 699).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 320) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 25 marca 2013 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11), 

stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo łowieckie z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej, w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, 

podstawowych reguł postępowania dyscyplinarnego i odwołania się do sądu powszechnego.  

Projekt ustawy zmierza do uregulowania w ustawie dwuinstancyjności dyscyplinarnego 

sądownictwa łowieckiego, uproszczenia systemu kar przewidzianych dotychczas przez statut 

oraz wprowadzenia możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń 

dyscyplinarnych skutkujących zawieszeniem albo pozbawieniem członkostwa w PZŁ lub 

w kole łowieckim, a także zawieszeniem albo pozbawieniem prawa do polowania. 

W projekcie ustawy zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju kary 

dyscyplinarnej – kary pieniężnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 maja 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 34. posiedzeniu w dniu 

6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie.  

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1534) odbyło się w dniu 

10 października 2013 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa. Komisja wnosi o odrzucenie projektu ustawy.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druk 

nr 351) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 3 maja 2013 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. akt SK 11/12), 

stwierdzającego niezgodność ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim uzależnia prawo do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP od 

zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Projekt ustawy wprowadził, w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania na 

byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 1939 r., przesłankę miejsca 

zamieszkania na tych terenach, której spełnianie będzie oceniane z uwzględnieniem 

przepisów obowiązujących w powyższej dacie (tj. przepisów dopuszczających posiadanie 

kilku miejsc zamieszkania). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 3 i 11 lipca 2013 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 38. posiedzeniu w dniu 

9 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1685) i na 56. posiedzeniu 

w dniu 12 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 195). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 

oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 400) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. (P 14/11), stwierdzającego 

niezgodność ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest 

wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie 

wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub 

wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn 

niezależnych od organu emerytalnego. 

Ustawodawcy proponują wznowienie wypłaty świadczenia funkcjonariusza służb 

mundurowych oraz emerytowanego żołnierza zawodowego, którego wypłacanie zawieszono 

z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. Ma ono obejmować – tak jak w przypadku 

„zwykłych” emerytów – nie tylko okres od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek 

o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę. 

Dotychczas w takich sytuacjach emeryci „mundurowi” oraz emerytowani żołnierze zawodowi 

nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1847) odbyło się w dniu 20 marca 

2014 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wnosi o odrzucenie 

projektu ustawy. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 401) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 4 lipca 2013 r. 

Projekt ustawy miał na celu wprowadzenie zmiany polegającej na tym, że tylko rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium RP z państw 

trzecich powinny zostać poddane kontroli fitosanitarnej, będą wprowadzane przez 

wyznaczone punkty wwozu (lotnisko, port, stacja transportu kolejowego, właściwy urząd 

celny). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.  

Wobec wątpliwości, co do zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej, Senat 

w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Poprawka umożliwi wprowadzanie na 

terytorium RP, poza punktami wwozu, roślin, które nie wymagają zaopatrzenia w dokumenty, 

których tożsamość jest możliwa do ustalenia, oraz które nie są podejrzane o porażenie. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2217) i na 67. posiedzeniu 

w dniu 9 maja 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie roślin. Senat na 54. 

posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która została 

przyjęta na 69. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 907) 

 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 408) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

11 lipca 2013 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12), 

stwierdzającego niezgodność ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim 

znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., 

bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. 

Projektodawcy dali możliwość złożenia przez emeryta wniosku o wypłatę świadczeń, wraz 

z odsetkami, za cały okres, w którym były one zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego 

przepisu. W wypadku uzyskania już przez emeryta część lub całość zawieszonych świadczeń, 

nie będzie on mógł dochodzić tych świadczeń na podstawie wprowadzonej zmiany w ustawie.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął 



aktualizacja: 11 listopada 2015 r. 

 132 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1844) wspólnie z rządowym 

projektem ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu 

w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 1907) 

i na 57. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie 

emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. 

do dnia 21 listopada 2012 r. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 169).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 410) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 lipca 2013 r. 

Przedstawiony projekt ustawy zakładał wsparcie w latach 2013-2015 budżetu miasta 

stołecznego Warszawy środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji 

w wysokości 200 milionów zł rocznie. Projektodawcy zaproponowali, aby środki te zostały 

przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 

26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

przeszły na własność państwa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 września 2013 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1799) na 53. posiedzeniu w dniu 

8 listopada 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Senat 

na 44. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1643). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 424) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 sierpnia 2013 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych miała na 

celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 

2013 r. (sygn. akt K 27/12), stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo o ustroju sądów 

wojskowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku wytycznych przy 

tworzeniu i znoszeniu sądów wojskowych oraz określaniu ich siedzib i obszarów 

właściwości. 

Projekt ustawy uzupełnił zapisy ustawy o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi minister 

obrony narodowej winien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub 

zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib sądów i obszarów ich 

właściwości. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym 

posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 

Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu 

w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych. 
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Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1846) i na 56. posiedzeniu 

w dniu 12 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

wojskowych. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 188).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 

425) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 sierpnia 2013 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt SK 30/09), stwierdzającego 

niezgodność ustawy o kosztach sądowych w sprawach z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej, ponieważ w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewidywano 

zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego, uwzględnionej z innego 

powodu niż oczywiste naruszenie prawa. 

Projekt ustawy miał na celu usunięcie z ustawy przepisu, który uzależnia zwrot opłaty od 

skargi w postępowaniu wszczętym z urzędu od stwierdzenia przez sąd uwzględniający skargę 

oczywistego naruszenia prawa (kwalifikowanego naruszenia prawa). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 1 października 2013 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 41. posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1899) i na 61. posiedzeniu 

w dniu 21 lutego 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych. Senat na 51. posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 528).  

 

Projekt ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób 

represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 449) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 20 września 2013 r. 

Projekt miała na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej 

i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 

4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem 

przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji 

lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie 

świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.  

Projekt zakładał, że świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłacane będą 

niezależnie od odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych na podstawie ustawy o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz niezależnie od zadośćuczynienia przyznanego na 

podstawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych 

w latach 1956-1989. Projektodawcy proponowali objęcie świadczeniami działaczy opozycji 

demokratycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, a także wdów 

i wdowców po tych osobach. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 7 listopada 2013 r. oraz 9 i 17 stycznia 

2014 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 
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rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2137) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana 

Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956–1989 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2342) i na 89. posiedzeniu w dniu 

20 marca 2015 r. uchwalił ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych. Senat na 73. posiedzeniu w dniu 16 

kwietnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 693). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 450) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 20 września 2013 r. 

Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie tymczasowego rozwiązania, które będzie 

stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny 

sposób, a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Celem projektu 

było przede wszystkim oswojenie się sędziów i uczestników postępowań z faktem 

rejestrowania całości rozprawy przez urządzenie nagrywające. Natomiast w dalszej 

perspektywie czasowej, również po wdrożeniu systemu informatyzacji postępowań 

przygotowawczych prowadzonych przez inne organy (prokuraturę, Policję i in.), celowe 

będzie włączenie postępowania karnego do systemu protokołu elektronicznego. 

Wnioskodawcy zaproponowali, aby rejestrowanie przebiegu rozprawy było załącznikiem do 

protokołu pisemnego z rozprawy.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji się w dniach 24 października i 3 grudnia 

2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2266) i na 96. posiedzeniu 

w dniu 10 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1334).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 469) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 15 października 2013 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt U 3/11), stwierdzającego 

niezgodność § 104 regulaminu Sądu Najwyższego w zw. z § 1 uchwały Zgromadzenia 

Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego z art. 3 § 2 

ustawy o SN, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projektowana ustawa miała na celu wypełnienie luki konstrukcyjnej występującej 

w ustawie o Sądzie Najwyższym, w zakresie regulacji dotyczącej postępowania 

o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Projekt uregulował zagadnienia o charakterze 

proceduralnym, dotyczące postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia 

zapadłego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała 

orzecznictwu sądów polskich lub, w której w chwili orzekania droga sądowa była 

niedopuszczalna. Projekt jednoznacznie przesądził, aby w tym wypadku Sąd Najwyższy 
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odpowiednio stosował przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub przepisów o kasacji (w sprawach 

karnych). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 grudnia 2013 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2055) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2120) i na 69. 

posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie 

Najwyższym. Senat na 57. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1031). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 480) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 29 października 2013 r. 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. Akt P 11/12), stwierdzającego 

niezgodność art. 2 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu 

przebywania na terytorium RP.  

Zaproponowane zmiany (w stosunku do obywateli polskich) polegają na zastąpieniu ww. 

przesłanki wymogiem posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Ponadto zaproponowane 

zmiany obejmą swoim zakresem m.in. spełniających określone w ustawie kryteria 

cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz 

członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium 

RP. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2183) w dniu 4 marca 2014 r. został skierowany 

do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 481) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 29 października 2013 r. 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. (sygn. akt P 49/11) stwierdzającego 

niezgodność ustawy o ochronie przyrody z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone 

przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 17 grudnia 2013 r., 28 stycznia, 

19 lutego oraz 5 marca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska 

oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 52. 

posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. 
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2355) odbyło się w dniu 

5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa i projekt został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 

497) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

15 listopada 2013 r. 

Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w indywidualnej petycji (P8–04/13) 

skierowanej do Marszałka Senatu. Jak podniósł autor przedmiotowej petycji, wprowadzenie 

ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku zgłoszenia żądania wznowienia 

postępowania w związku z orzeczeniem o niekonstytucyjności podstawy prawnej wyroku lub 

postanowienia uzasadnione jest potrzebą zapewnienia efektywnej ochrony jednostki przed 

bezprawiem legislacyjnym. 

Celem projektu jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku ponoszenia kosztów 

sądowych tj. zwolnienie z opłat także skargi o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy 

przyczyną wznowienia jest orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną 

umową międzynarodową bądź też ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało 

wydane orzeczenie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 stycznia 

2014 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2207) odbyło się w dniu 

5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy (druk nr 509) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 27 listopada 

2013 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10), stwierdzającego 

niezgodność art. 75 § 1 ustawy – Kodeks karny, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 

w zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia 

wykonania kary, w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia 

wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne 

względy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 stycznia 

2014 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2267) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024) i rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 2393) i na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 stycznia 2015 r. uchwalił ustawę 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senat na 70. posiedzeniu 
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w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki, z których część została przyjęta na 87. 

posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 510) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 27 listopada 2013 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt U 5/12), dotyczącego 

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zdaniem 

Trybunału, regulacje prawne znalazły się w rozporządzeniu, bez podstawy prawnej zawartej 

w ustawie. 

Projekt przeniósł regulacje, dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych 

parametrów urządzeń radiologicznych z powyższego rozporządzenia do ustawy – Prawo 

atomowe, bez zmiany ich treści. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w dniu 28 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2248) i na 72. posiedzeniu 

w dniu 25 lipca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Senat na 60. 

posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1162). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (druk nr 512) wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki 

Społecznej w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Proponowana zmiana miała na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności 

pracodawcy dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd 

zagraniczny, porównywalnej do ochrony dla przedsiębiorcy, którego upadłość układową 

ogłosił sąd upadłościowy w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji upadłościowej na 

likwidacyjną.  

Projektodawcy proponowali uzupełnienie katalogu przesłanek niewypłacalności 

pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2152) i na 68. posiedzeniu 

w dniu 30 maja 2014 r. uchwalił ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy. Senat na 56. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 923). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

ustaw (druk nr 532) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 grudnia 2013 r. 

Projekt ma na celu wyeliminowanie dwóch braków funkcjonalnych w ustawie o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza zmiana 

wprowadza uprawnienie dla stron do zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie 

innej strony lub innego podmiotu do wydania materiału mogącego stanowić dowód 

w sprawie. Druga zmiana polega na dodaniu możliwości sporządzenia uzasadnienia wyroku 

ograniczonego jedynie do wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku i wymiaru kary. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 18 lutego 2014 r. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2249) odbyło się na 68. 

posiedzeniu Sejmu w dniu 30 maja 2014 r. i projekt został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 535) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

9 stycznia 2014 r. 

Projektodawcy zaproponowali zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz, 

w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego, likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto 

celem projektowanej zmiany było uproszczenie procedury naboru na aplikacje prowadzone 

przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz likwidacja stypendium dla aplikantów 

aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, którzy po złożeniu egzaminu wstępnego 

i zakwalifikowaniu do odbycia aplikacji, będą zatrudnieni na etatach aplikanckich w sądach 

powszechnych i jednostkach prokuratury. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 18 lutego oraz 18 marca 2014 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 52. posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 

2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2356) i na 87. posiedzeniu 

w dniu 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Senat na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca 

2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przejęte na 90. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 9 kwietnia 2015 r.
 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 694). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 565) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 19 lutego 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r. (sygn. akt SK 10/13), 

stwierdzającego niezgodność ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim pozbawiał 
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lekarza weterynarii, wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia, 

możliwości odwołania się do sądu od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej. 

Projektodawcy proponowali wprowadzenie prawa dla stron postępowania prowadzonego 

przed zawodowymi organami dyscyplinarnymi w zawodach medycznych do odwołania się od 

ich rozstrzygnięć do sądu powszechnego. Skutkiem ustawy będzie poddanie pod kognicję 

sądów okręgowych szerszego zakresu spraw, które mogą być zaskarżone w konsekwencji 

wydania orzeczenia przez zawodowe organy dyscyplinarne, działające w niektórych 

zawodach medycznych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm zwrócił się 

do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3226) odbyło się na 90. 

posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia. W dniu 

10 czerwca 2015 r. komisje przedstawiły sprawozdanie, w którym proponują odrzucenie 

projektu ustawy. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach 

prawnych (druk nr 566) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 lutego 

2014 r. 

Projektodawcy proponowali usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz 

radców prawnych m.in. przez nadanie rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu statusu 

organów oraz określenie ich zadań, usprawnienie doręczania korespondencji w toku 

postępowania dyscyplinarnego, wyartykułowanie zasady prawdy materialnej oraz zasady 

inkwizycyjności postępowania dyscyplinarnego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 kwietnia 2014 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 

2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2415) i na 75. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 26 września 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze 

oraz ustawy o radcach prawnych. Senat na 63. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r. 

wniósł poprawki, z których część została przyjęta na 79. posiedzeniu Sejmu w dniu 

7 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1778). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 576) wniesiony 

przez grupę senatorów w dniu 19 lutego 2014 r. 

Podstawowym celem projektowanej ustawy było poszerzenie kręgu osób odznaczonych 

Krzyżem Wolności i Solidarności. Wnioskodawcy wprowadzili zmianę statusu Krzyża 

Wolności i Solidarności oraz zmienili zasady jego nadawania. Zgodnie ze zmianami 



aktualizacja: 11 listopada 2015 r. 

 140 

przedstawionymi w projekcie ustawy jest to odznaczenie o charakterze pamiątkowym i może 

być nadawane wszystkim osobom spełniającym ustawowe kryteria, bez względu na fakt 

wcześniejszego otrzymania wyższych odznaczeń za działalność na rzecz opozycji wobec 

systemu komunistycznego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach 

i odznaczeniach. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2543) i na 77. posiedzeniu 

w dniu 10 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o orderach 

i odznaczeniach. Senat na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1664). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 

579) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 7 marca 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13), dotyczącego ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Projekt ustawy przewidywał, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą 

otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania 

wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych 

opartych na ustawie oraz z regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 

Rodziny i Polityki Społecznej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu 

w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2421) wspólnie z rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2603) na 75. posiedzeniu Sejmu w dniu 

26 września 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat na 63. posiedzeniu w dniu 23 października 

2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 580) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 7 marca 2014 r. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11), dotyczącego ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Projekt ustawy przewiduje, że osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, będzie korzystać ze skróconego wymiaru czasu 

pracy z mocy prawa. Ponadto, pracownik bądź jego pracodawca, może wystąpić 

o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Projekt ustawy wprowadza 
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także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza, zarówno przez pracownika, jak i przez 

pracodawcę. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Komisji 

Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2479) w dniu 10 czerwca 2014 r. został 

skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk 

nr 590) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

5 marca 2014 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej był postulatem zawartym w petycji Stowarzyszenia 

Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”. Projektowana nowelizacja uzupełniła katalog 

przesłanek, które pozwalają uznać określone osoby za represjonowane. Ponadto ustanawiała 

obiektywnie stwierdzalną podstawę wypłacania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób, 

które były zmuszone do odbywania służby wojskowej pod pozorem wykonywania obowiązku 

obrony. Ustawa wskazuje na szczególne miejsce represjonowania – wojskowe obozy 

specjalne. Zgodnie z intencją projektodawcy takie rozwiązanie ma na celu wskazanie 

przykładu pozwalającego usprawnić proces rozstrzygania w sprawach zawisłych już przed 

sądami. Nie służy natomiast wyróżnieniu wojskowych obozów specjalnych jako miejsc 

stosowania represji bardziej dotkliwych od represji występujących w innych okolicznościach. 

Nie zakłada również przyznania możliwości zwiększenia odszkodowań i zadośćuczynień dla 

osób represjonowanych w wojskowych obozach specjalnych.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 

Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 

22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2481) i na 96. posiedzeniu 

w dniu 9 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. Senat na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 118). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 596) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 21 marca 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12) dotyczącego 

ustawy – Ordynacja podatkowa.  

Projekt przewidywał, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem 

skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania 

niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym. Przed upływem 5-letniego terminu 
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przedawnienia (który będzie mógł być również na zasadach ogólnych zawieszany lub 

przerywany), organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także 

z przedmiotu hipoteki czy zastawu skarbowego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2605) wspólnie z prezydenckim 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 3018) i na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. uchwalił ustawę 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Senat na 80. 

posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część 

została przyjęta na 98. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1197).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk 

nr 597) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 marca 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12), stwierdzającego 

niezgodność ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Projekt przewidywał, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer 

identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są 

współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków 

będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego. Umożliwiło to małżonkom 

ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, na 

prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 kwietnia oraz 20 maja 2014 r. 

na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2542) i na 78. posiedzeniu 

w dniu 23 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności. Senat na 65. posiedzeniu w dniu 20 listopada wprowadził do ustawy 

poprawki, które zostały odrzucone przez Sejm na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1872). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (druk nr 599) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

26 marca 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 17/12), stwierdzającego 

niezgodność art. 87 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem projektu ustawy było przyjęcie zasady, że termin wyznaczony na wniesienie skargi 

kasacyjnej biegnie od dnia, w którym pełnomocnikowi wyznaczonemu w ramach instytucji 

prawa pomocy został doręczony odpis orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego 

wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdyby wniosek strony o ustanowienie profesjonalnego 

pełnomocnika nie został uwzględniony, wówczas termin do wniesienia skargi kasacyjnej 

biegłby dopiero od momentu doręczenia stronie postanowienia odmownego, z tym, że 

zaskarżenie tego postanowienia dodatkowo odsuwałoby w czasie początek biegu terminu do 

czasu doręczenia stronie kolejnego negatywnego rozstrzygnięcia sądu. Ponadto projekt 

reguluje sytuację strony, gdy pełnomocnik wyznaczony z urzędu odmówi sporządzenia skargi 

kasacyjnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2539) wspólnie z prezydenckim 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (druk sejmowy nr 1633) i na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. 

uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Senat na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których 

część została przyjęta na 90. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 658).
 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 614) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 11 kwietnia 2014 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych miała na 

celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 

2013 r. (sygn. akt K 31/12), stwierdzającego niezgodność ustawy z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: 1) w jakim nie określała skutków, jakie wywołuje dla 

ministra sprawiedliwości uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji negatywnie 

opiniująca sprawozdanie dyrektora sądu; 2) w jakim nie określała skutków wniosku prezesa 

sądu do ministra sprawiedliwości o odwołanie dyrektora sądu; 3) przez to, że nie 

przewidywała możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi 

na piśmie sporządzonej przez ministra sprawiedliwości; 4) przez to, że nie przewidywała 

możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia 

przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów, działających na 

obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi sądu zadań. 

Celem projektu ustawy było m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z zarządzaniem 

sądami powszechnymi przez dyrektorów sądów oraz uporządkowanie regulacji związanych 

z nadzorem ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów 

powszechnych. Projektodawcy proponowali, aby Krajowa Rada Sądownictwa była 
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niezależnym arbitrem w razie ewentualnego sporu między ministrem sprawiedliwości 

a organami władzy sądowniczej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2544) wspólnie z rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr 2680) i na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. 

uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw. Senat na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. wniósł poprawki, 

z których część została przyjęta na 87. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lutego 2015 r. W dniu 16 

marca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował ustawę do Trybunału 

Konstytucyjnego, który stwierdził częściową niezgodność z konstytucją.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

615) wniesiony przez Komisję Środowiska w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

Projekt ustawy przewidywał obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów 

inwestycyjnych, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem 

i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja i 5 czerwca 2014 r. Senat po 

przeprowadzeniu na 56. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska i Komisji 

Ustawodawczej. Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się 3 lipca 2014 r. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2769) i na 83. posiedzeniu 

w dniu 17 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw. Senat na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził do ustawy 

poprawki, z których część została przyjęta na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 stycznia 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 122).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 617) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 24 kwietnia 

2014 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw, miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt K 30/11), stwierdzającego 

niezgodność ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

w zakresie, w jakim nie przewiduje: zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia 
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obrońcy z urzędu; sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia 

obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k. 

Projektodawcy proponowali wprowadzenie możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć 

dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach 

o wykroczenia. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 20 i 29 maja 2014 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 56. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 

2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2540) i na 94. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 78. 

posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1186).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych (druk nr 627) wniesiony przez grupę senatorów dniu 

24 kwietnia 2014 r.  

Projektodawcy zaproponowali zmianę przepisów ustawy poprzez zniesienie obowiązku 

składania przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do 

korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w 28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3363) i na 97. posiedzeniu 

w dniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Senat 

na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1324). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 628) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 maja 2014 r. 

Projektodawcy zaproponowali nowelizację art. 191 § 1. k.k., który penalizuje zachowania, 

polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu 

zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W nowelizacji 

zaproponowano wykreślenie wyrazów „wobec osoby”, co spowodowało, że penalizacji 

podlegać będzie nie tylko przemoc bezpośrednia, ale także przemoc pośrednia, czyli 

wywieranie nacisku psychicznego na osobę poprzez oddziaływanie na jej otoczenie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 59. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2682) i na 97. posiedzeniu 

w dniu 24 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, 

która została przyjęta na 99. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1549).
 
 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 641) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 21 maja 2014 r. 

Celem projektu ustawy było rozszerzenie kręgu podmiotów, spośród których kuratorzy 

sądowi mają prawo ustanowienia obrońców wedle ich wyboru, w postępowaniu 

dyscyplinarnym, w związku z naruszeniem przez niego obowiązków służbowych. 

Projektodawcy proponowali, aby poza kuratorami zawodowymi w katalogu obrońców 

znaleźli się także adwokaci oraz radcowie prawni. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 2 lipca 2014 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 

2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o kuratorach sądowych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2686) i na 77. posiedzeniu 

w dniu 10 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. 

Senat na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1689). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 642) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 26 maja 2014 r. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) stwierdzającego niezgodność ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, 

w jakim upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia 

z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu 

w drodze przetargu. Projekt reguluje sposób ustalania wysokości wkładu oraz zwracanej 

wartości wkładu w przypadku, gdy lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu. 

Dotychczas kwestie te regulowały spółdzielnie w swoich statutach. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 lipca 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2665) w dniu 25 sierpnia 2014 r. został 

skierowany do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw 

z zakresu prawa spółdzielczego. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 651) wniesiony przez Komisję Rodziny 

i Polityki Społecznej w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Celem projektu ustawy było doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy 

o rehabilitacji. Projektowane zmiany polegały m.in na umożliwieniu umarzania, rozkładania 

na raty bądź odraczania terminu spłaty należności pieniężnych, dotyczących zwrotu pomocy 
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udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto osoby 

niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację 

składek pod warunkiem opłacenia tych składek przed dniem złożenia wniosku, za okres 

którego składki dotyczą. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2771) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(druk sejmowy nr 2610) i na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. uchwalił ustawę 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Senat na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 493). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 667) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 

r. (sygn. akt SK 33/12), stwierdzającego niezgodność art. 426 § 2 ustawy – Kodeks 

postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie 

przewidywała możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej 

przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd 

odwoławczy.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 6 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 61. posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2826) i na 94. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego. Senat na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1185).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 704) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 sierpnia 

2014 r. 

Celem projektu było poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy, usunięcie lub zmiana 

przepisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodanie 

unormowań, które podwyższyły maksymalną kwotę kompensaty, umożliwiły domaganie się 

zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużyły termin do składania wniosku 

o wypłatę kompensaty, wprowadziły prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod 

której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz zmieniły właściwość miejscową organu 
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orzekającego i organu pomocniczego oraz uprościły dochodzenie kompensat osobom 

poszkodowanym przestępstwem. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 września i 18 listopada 2014 r. 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 66. posiedzeniu w dniu 

4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projektu ustawy (druk sejmowy nr 3078) i na 98. posiedzeniu 

w dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o państwowej kompensacie 

przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat na 81. 

posiedzeniu w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1587). 

 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk 705) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 sierpnia 2014 r. 

Inicjatywa legislacyjna została podjęta na skutek petycji wniesionej przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Politechnik” ze Szczecina. Przedmiotem petycji 

był postulat ujednolicenia przepisów dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej 

własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Projekt ustawy 

zmierzał do wyeliminowania wątpliwości co do zakresu i zasad dokonywania przekształceń 

lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni 

mieszkaniowych, wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego tym podmiotom 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 

2009 r., czyli z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

Projektodawcy proponowali uchylenie art. 17 ust. 3 ustawy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 września i 8 października 

2014 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji 

i na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 

o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3091) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3229) i na 94. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach 

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Senat na 78. posiedzeniu w dniu 

10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1169). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 706) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 7 sierpnia 2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10), stwierdzającego 

niezgodność art. 115 § 7 ustawy – Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że nakazywał obecność funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego, podczas udzielania świadczenia zdrowotnego 

skazanemu w zamkniętym zakładzie karnym. 

Projekt znosi dotychczasową zasadę, zgodnie z którą, funkcjonariusz niewykonujący 

zawodu medycznego był obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu 

w zamkniętym zakładzie karnym. Propozycja Senatu określała jednak wyjątki, które nadal 

będą wymagać obecności funkcjonariusza. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych 

niebezpiecznemu skazanemu lub sytuacji, gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla 

zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 września 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 62. posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2872) i na 86. posiedzeniu 

w dniu 6 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Senat na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 431).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 739) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 października 2014 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14). 

Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych 

przez kuratorów ustanowionych przez sąd opiekuńczy, w tym m.in. małoletnich mających 

status pokrzywdzonych w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek 

z ich rodziców. Projekt określa osoby, które sąd może ustanowić kuratorem, reguluje kwestie 

związane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu 

postępowania i zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk nr 3105) odbyło się na 87. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 19 lutego 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

zmian w kodyfikacjach.  
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 740) wniesiony 

przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 

10 października 2014 r. 

Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów regulujących postępowanie z pojazdami 

usuniętymi z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym i nieodebranymi z parkingów strzeżonych przez ich właścicieli w ustawowo 

określonym terminie. Przedstawione propozycje dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku 

informowania starosty o usunięciu pojazdu oraz określają terminy na złożenie przez starostę 

wniosku o przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Określają również zasady ponoszenia przez 

właściciela kosztów przechowywania takiego pojazdu, oszacowania wartości, sprzedaży lub 

zniszczenia jak również odpowiedzialności finansowej powiatu w przypadku niedotrzymania 

przez starostę ustawowego terminu na złożenie wniosku o przepadek pojazdu na rzecz 

powiatu. Projekt realizuje wnioski de lege ferenda wynikające z kontroli Najwyższej Izby 

Kontroli. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. i 5 maja 2015 r. 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 76. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3657) w dniu 13 lipca 2015 r. został skierowany 

do I czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 742) wniesiony przez 

Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 21 października 2014 r. 

Projekt miał na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących 

instytucji gospodarki budżetowej. Wnioskodawcy proponowali, aby Minister Finansów został 

upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym określony zostanie zakres sprawozdania 

z działalności instytucji gospodarki budżetowej. Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano 

m.in. zdefiniowanie pojęcia „środków z poprzedniego okresu”, określono, iż do zadań 

dyrektora instytucji gospodarki budżetowej będzie należeć przygotowanie rocznego 

sprawozdania z działalności instytucji oraz sprecyzowano źródło pokrycia strat instytucji.  

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniach 15 stycznia i 25 lutego 2015 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3361) i na 94. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych. Senat 

na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1189). 

 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 743) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 października 

2014 r. 

Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego 

niezgodność art. 4 oraz art. 38 § 1 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
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z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim: pomijał prawo osoby, wobec 

której istniała uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do 

korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających; nie przewidywał na etapie czynności 

wyjaśniających, prawa dostępu do akt dla osoby, wobec której istniała uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. 

Projektodawcy proponują wprowadzenie możliwości ustanowienia obrońcy oraz prawa 

wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających w przypadku osoby, wobec której istnieje 

uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3103) i na 90. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 74. posiedzeniu w dniu 7 maja 2015 r. 

wprowadził do ustawy poprawkę, która została przyjęta na 92. posiedzeniu Sejmu w dniu 

15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 841).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 757) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 października 2014 r.  

Projektodawcy proponowali rozwiązanie polegające na rezygnacji z obowiązkowego 

ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do 

sposobu jej wykonywania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie 

ono zgodne z dobrem dziecka, sąd mając na względzie jego dobro powinien rozważyć 

pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 i 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3104) i na 93. posiedzeniu 

Sejmu w dniu 27 maja 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Senat na 76. posiedzeniu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część przyjęto na 95. 

posiedzeniu Sejmu w dniu 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1062).
 

 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 

769) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 listopada 2014 r.  

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S 4/14). 

Proponowane rozwiązanie zakładało zwrot połowy opłaty wniesionej przez pozwanego 

i ma znajdować zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ugoda została zawarta 

w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Gdyby zaś do ugody doszło już po poddaniu sporu 
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kognicji sądu drugiej instancji, czyli po wywiedzeniu apelacji, adekwatną normą prawną 

będzie wciąż norma wyrażona w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c u.k.s.c., na mocy której 

uprawnionym do uzyskania zwrotu połowy opłaty jest ten podmiot, który wniósł pismo 

wszczynające postępowanie w instancji, tj. w istocie rzeczy autor apelacji.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3194) i na 92. posiedzeniu 

w dniu 15 marca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych. Senat na 76. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 957). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 771) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 20 listopada 2014 r.  

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11), 

stwierdzającego niezgodność art. 180 w zw. z art. 178 i art. 176 ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 
w zakresie, w jakim przewidywała odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi 

kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę 

orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.  

Projekt ustawy zakładał, aby odrzucenie z powodu braków skargi kasacyjnej wniesionej 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym poprzedzone było wezwaniem do usunięcia owych 

braków w wyznaczonym przez sąd 7 dniowym terminie. Ponadto zaproponowano 

wprowadzenie podobnych regulacji w procedurze cywilnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3197) i na 96. posiedzeniu 

w dniu 9 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi. Senat na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1191). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (druk nr 772) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

27 listopada 2014 r. 

Projekt miał na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych 

dekretem warszawskim z 1945 r. przez m.in. umożliwienie Skarbowi Państwa i jednostkom 

samorządu terytorialnego nabywania praw i roszczeń w celu umożliwienia realizacji zadań 

ustawowych bądź statutowych. Forma aktu notarialnego umożliwi skuteczną realizację prawa 

pierwokupu. 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 15 stycznia i 4 lutego 2015 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3195) i na 95. posiedzeniu 

w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 
Senat na 78. posiedzeniu 

w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz.1062). 
 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk nr 785) wniesiony 

przez grupę senatorów w dniu 4 grudnia 2014 r. 

Podstawowym celem nowelizacji było uregulowanie problematyki rachunków 

nieaktywnych – tzw. „rachunków uśpionych”, określenie wpływu śmierci posiadacza 

rachunku bankowego na zawartą umowę rachunku bankowego, ułatwienie dostępu do 

informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom ich posiadacza, a w następstwie 

ograniczenie problemów następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania 

środków pieniężnych, a także wprowadzenie stosownych narzędzi prawnych w tym zakresie. 

W projekcie zaproponowano również uregulowanie problematyki zarządzania środkami 

pieniężnymi po zmarłych klientach banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych (SKOK).  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 15 stycznia i 25 lutego 2015 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 

72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3434) i na 99. posiedzeniu 

w dniu 11 września 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw.
 
Senat na 82. posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. wprowadził 

do ustawy poprawki, które zostały przyjęte na 102. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 października 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 853) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 18 marca 

2015 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej miał na celu realizację postulatu zawartego w petycji (P-8-

21/14) skierowanej do Senatu przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka.  

Projekt nowelizacji ustawy wprowadził nowe zwolnienie podmiotowe. Projektodawcy 

zaproponowali zwolnienie od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej 

nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na 

działalność gospodarczą oraz, że obejmuje jedynie nieruchomości znajdujące się na terenie 

gminy właściwej do poboru podatku. Potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadziła się do 

wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa 

publicznego, pobiera podatek od „siebie samej”, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego 

(właściciela nieruchomości). 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 

76. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3581) i na 97. posiedzeniu 

w dniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1283). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 

nr 854) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

18 marca 2015 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej ma na celu realizację skierowanej do Senatu petycji (P-8-

22/14) dotyczącej objęcia uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy 

o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych, w latach 

1949–1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach 

rud uranu oraz o żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do 

nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach 

węgla lub kamieniołomach. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej w dniu 11 czerwca 2015 r. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. Senat 

w dniu 10 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy 3748) w dniu 24 lipca 2015 r. został skierowany do 

I czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks 

wyborczy (druk nr 855) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 18 marca 2015 r. 

Projekt umożliwia nadanie statusu miasta na prawach powiatu miastu, które z dniem 

31 grudnia 1998 r. przestało być siedzibą wojewody i wobec którego, na wniosek rady 

miejskiej, odstąpiono wówczas od nadania praw powiatu. Jednocześnie projekt 

doprecyzowuje Kodeks wyborczy, wskazując jednoznacznie, że jeżeli z powiatu ziemskiego 

zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów 

wyborczych dla wyborów danej rady w celu przywrócenia albo nadania statusu miasta na 

prawach powiatu, to mandat radnego stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze 

wygasa z mocy prawa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja i 10 czerwca 2015 r. na 

posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 

Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 76. posiedzeniu w dniu 

12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.  
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3682) odbyło się na 99. 

posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk 

nr 894) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 

kwietnia 2015 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej ma na celu realizację postulatów zawartych 

w skierowanej do Marszałka Senatu petycji indywidualnej wniesionej w dniu 7 lipca 2014 r.  

Celem projektu ustawy jest przyznanie dzieciom matek, pozbawionych wolności na 

podstawie uznanych za nieważne orzeczeń wydanych w latach 1944-1956, urodzonych 

w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży 

przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od 

Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym osoby, które jako małoletnie były więzione 

wraz z matkami lub których matka przebywała w okresie ciąży w więzieniach, nie mogą 

dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za okres własnego pobytu w więzieniach 

i miejscach odosobnienia. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 lipca 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne 

orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 

bytu Państwa Polskiego.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3844) w dniu 31 sierpnia 2015 r. został 

skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
 
 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 967) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 25 czerwca 2015 r. 

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), stwierdzającego niezgodność 

wybranych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o Służbie Celnej z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Projekt ustawy zmierza do zmiany, uznanych za niezgodne z Konstytucją, przepisów 

regulujących kwestię prowadzenia oraz dokumentowania kontroli operacyjnej, realizowanej 

przez wyspecjalizowane organy (m.in. Policję i ABW). Projekt zakłada m.in.: dookreślenie 

katalogu sytuacji uzasadniających zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności 

operacyjno-rozpoznawczych; sprecyzowania zamkniętego rodzajowo katalogu środków 

i metod działania, za pomocą których władze publiczne mogą w sposób niejawny gromadzić 

informacje o jednostkach; przeniesienie z aktów wykonawczych do regulacji ustawowych 

kwestii dotyczących dokumentacji materiałów zgromadzonych podczas kontroli; 

precyzowania w ustawie maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej; uchylenie 

obowiązku przekazywania informacji dotyczących kontroli operacyjnej przez 
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przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

(zagregowaną informację na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych oraz wyników 

kontroli będzie corocznie przedstawiał Sejmowi i Senatowi Minister Sprawiedliwości).  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 79. posiedzeniu w dniu 24 

lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3765) odbyło się na 98. 

posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Spraw 

Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz 

Komisji Obrony Narodowej.  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(druk 1008) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

10 lipca 2015 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej realizuje postulat petycji P8-18/13 wniesionej przez 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy przyznania 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej nad osobą 

niepełnosprawną. 

Projekt ustawy wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez 

osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a które utraciły w/w świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą 

sprawowały opiekę. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 82 posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 


