
Stan na 9 sierpnia 2022 

Senat_wniesione projekty ustaw jeszcze bez nr druku 

1. 

2022-

08-

05  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług 

 

EW-020-985/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Ryszard Świlski 

Dotyczy propozycji objęcia 

gazu płynnego (LPG), innego 

niż przeznaczony do napędu 

silników spalinowych, oleju 

opałowego oraz pelletu 

obniżoną stawką podatku VAT 

0%, analogicznie jak to ma 

miejsce w przypadku gazy 

ziemnego  

05-08-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

05-08-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE  

 

2. 

2022-

07-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych 

oraz niektórych innych 

ustaw 

 

EW-020-966/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Stanisław Gawłowski 

Dotyczy zmiany 

dotychczasowej procedury 

lokalizacyjnej elektrowni 

wiatrowych w oparciu o 

miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którą 

rada gminy (na wniosek 

zainteresowanego inwestora) 

podejmowałaby uchwałę w 

sprawie lokalizacji turbiny 

wiatrowej, z zachowaniem 

zasady minimalnej odległości 

500 metrów w linii prostej od 

budynku mieszkalnego albo 

budynku o funkcji mieszkalnej, 

w skład której wchodzi funkcja 

mieszkalna 

22-07-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

22-07-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

02-08-2022 

skierowany do 

konsultacji (PG, KIG, 

KRA, KRPIIB, RDS i 

RMiŚP)  

 

3. 

2022-

07-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 

 

EW-020-920/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Ewa Matecka 

Dotyczy zniesienia ograniczeń 

wyłączających kolegialność w 

składach orzekających w 

sprawach cywilnych, które 

zostały wprowadzone w 

związku z panującą epidemią 

COVID-19 oraz wprowadzenia 

niezbędnych zmian w 

przepisach prawnych, które 

przywrócą ławników do 

składów orzekających w sądach 

powszechnych w sprawach 

cywilnych 

22-07-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

22-07-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE  

 

4. 

2022-

06-

10  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

Krajowej Radzie 

Sądownictwa, ustawy o 

Sądzie Najwyższym oraz 

niektórych innych ustaw 

Dotyczy dostosowania 

przepisów prawa krajowego w 

zakresie obowiązku 

zapewnienia każdemu prawa do 

niezawisłego i bezstronnego 

sądu, do wymogów 

10-06-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

10-06-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 
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EW-020-72/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Gabriela Morawska-

Stanecka 

wynikających z prawa Unii 

Europejskiej 

prawem UE; 

23-06-2022 

skierowany do 

konsultacji (RDS)  

5. 

2022-

05-

20  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

 

EW-020-878/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Magdalena Kochan 

Dotyczy przywrócenia prawa 

podatnika będącego osobą 

samotnie wychowującą dziecko 

albo dzieci do wspólnego 

opodatkowania się z tym 

dzieckiem albo z tymi dziećmi 

20-05-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

20-05-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

26-05-2022 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

NBP, KRDP, KRBR, 

RDS, RMiŚP, KIG, 

Lewiatan, BCC-ZP, 

ZRP, PRP, ZPiP, FPP, 

FZZ, OPZZ i 

NSZZ"S"); 

26-05-2022 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych  

 

6. 

2022-

05-

20  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o Służbie 

Więziennej oraz 

niektórych innych ustaw 

 

EW-020-829/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Aleksander Pociej 

Dotyczy umożliwienia 

zaskarżenia, a także wzruszenia 

decyzji stwierdzającej 

wygaśnięcie stosunku 

służbowego funkcjonariusza 

Służby Więziennej z powodu 

nieobecności w służbie przez 3 

miesiące w następstwie 

tymczasowego aresztowania. W 

rezultacie były funkcjonariusz 

będzie mógł ponownie ubiegać 

się o nawiązanie stosunku 

służbowego oraz o świadczenie 

pieniężne za okres 

pozostawania poza służbą. 

Proponowane przesłanki 

przywrócenia do służby w SW, 

ABW, AW, CBA, SKW i 

SWW zostaną uregulowane w 

sposób spójny 

20-05-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

20-05-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

26-05-2022 

skierowany do 

konsultacji (NSZZ 

FiPW)  

 

7. 

2022-

05-

20  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania karnego 

oraz ustawy - Prawo o 

adwokaturze 

Dotyczy wprowadzenia 

przepisu, który będzie 

statuował obowiązek wezwania 

- przed rozpoczęciem 

przeszukania pomieszczenia 

20-05-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

20-05-2022 

skierowany do opinii 
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EW-020-817/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Aleksander Pociej 

lub miejsca zamkniętego 

należącego do adwokata albo 

radcy prawnego, albo będącego 

w jego posiadaniu - dziekana 

właściwej okręgowej rady 

adwokackiej albo dziekana 

właściwej rady okręgowej izby 

radców prawnych, w celu 

dopuszczenia go lub 

dopuszczenia wezwanego przez 

niego odpowiednio adwokata 

albo radcy prawnego, do 

udziału w tej czynności oraz 

wprowadzenia wyłącznej 

kompetencji sądu w zakresie 

stosowania wobec adwokatów 

oraz radców prawnych środka 

zapobiegawczego w postaci 

zawieszenia w wykonywaniu 

zawodu oraz przedłużenia 

stosowania tego środka - także 

w postępowaniu 

przygotowawczym 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

25-05-2022 

skierowany do 

konsultacji (RDS i 

PZPP)  

8. 

2022-

04-

28  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

zasadach zarządzania 

mieniem państwowym 

 

EW-020-865/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Bogdan Borusewicz 

Dotyczy wprowadzenia 

przepisów mających na celu 

ochronę i zabezpieczenie 

spółek należących do Skarbu 

Państwa mających istotne 

znaczenie dla gospodarki 

państwa 

28-04-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

28-04-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

06-05-2022 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

RDS, NBP, ZRP, PRP, 

FPP, FZZ, OPZZ i 

NSZZ"S")  

 

9. 

2022-

04-

13  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie niektórych ustaw 

podatkowych w związku z 

działaniami wojennymi 

prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy 

 

EW-020-839/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Krzysztof 

Kwiatkowski 

Dotyczy wprowadzenia zmian 

m.in. w podatkach PIT oraz 

CIT (w odniesieniu m. in. do 

obywateli Ukrainy i Białorusi), 

które zakładają ustanowienie 

epizodycznych regulacji 

podatkowych mających 

przeciwdziałać skutkom agresji 

zbrojnej Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę 

13-04-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

13-04-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

19-04-2022 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

NBP, NRA, KRRP, 

KRBR, KIG, ZBP, 

KZBS, FZZ, OPZZ, 

NSZZ"S", BCC-ZP, 

Lewiatan, ZPiP, ZRP, 

FPP, PRP, FK, FuK, 
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RDS, RMiŚP, ZUS i 

RNZUS); 

19-04-2022 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych  

10. 

2022-

04-

13  

Senacki projekt ustawy o 

niekaraniu ochotników 

broniących wolności i 

niepodległości Ukrainy 

 

EW-020-837/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Krzysztof 

Kwiatkowski 

Dotyczy ustanowienia abolicji 

w odniesieniu do popełnienia 

czynów obecnie zabronionych, 

związanych ze wstąpieniem i 

służbą przez obywateli polskich 

w obcych siłach zbrojnych; 

przewidziane w projekcie 

ustawy sytuacje odnoszą się do 

służby w Siłach Zbrojnych 

Ukrainy w związku z Agresją 

Federacji Rosyjskiej 

13-04-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

13-04-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

19-04-2022 

skierowany do 

konsultacji (RDS)  

 

11. 

2022-

03-

25  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium 

tego państwa 

 

EW-020-852/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Stanisław Gawłowski 

Dotyczy przeznaczenia na 

potrzeby uchodźców z Ukrainy 

ośrodków wypoczynkowych, 

ośrodków szkoleniowo-

konferencyjnych i obiektów 

świadczących usługi 

hotelarskie, którymi zarządzają 

i gospodarują organy władzy 

publicznej oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, a 

także ośrodki i obiekty należące 

do spółek z udziałem Skarbu 

Państwa bądź spółek 

komunalnych 

25-03-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

25-03-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

30-03-2022 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

NRA, KRRP, RDS i 

PGRP); 

30-03-2022 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych  

 

12. 

2022-

03-

25  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o lasach 

 

EW-020-787/22 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Danuta Jazłowiecka 

Dotyczy wprowadzenia prawa 

do zaskarżenia planu 

urządzenia lasu na drodze 

postępowania sądowo-

administracyjnego; przyznania 

legitymizacji do wniesienia 

skargi na zatwierdzenie planu 

urządzenia lasu albo 

zatwierdzenie uproszczonego 

planu urządzenia lasu nie tylko 

podmiotom uprawnionym wg 

przepisów ogólnych, ale także 

organizacjom ekologicznym 

pod warunkiem prowadzenia 

przez nie działalności 

statutowej zakresie ochrony 

środowiska lub ochrony 

przyrody przez minimum 

25-03-2022 

skierowany do opinii 

BL; 

25-03-2022 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

30-03-2022 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

RDS i PROP); 

30-03-2022 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych  
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dwanaście miesięcy przed 

dniem wniesienia skargi 

13. 

2021-

12-

17  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks 

wyborczy 

 

EW-020-655/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Robert Mamątow 

Dotyczy realizacji postulatu 

zawartego w petycji wniesionej 

przez Helsińską Fundację Praw 

Człowieka polegającego na 

przyznania osobom 

ubezwłasnowolnionym 

częściowo czynnego prawa 

wyborczego w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego 

17-12-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

17-12-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

28-12-2021 

skierowany do 

konsultacji (PRdsON)  

 

14. 

2021-

11-

30  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach 

energii oraz ustawy - 

Prawo energetyczne 

 

EW-020-736/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Stanisław Gawłowski 

Dotyczy wprowadzenia 

definicji nowych podmiotów, 

które mogą funkcjonować na 

rynku energetycznym oraz 

określenia zasad działania 

wprowadzonego systemu 

polegającego na dokonywaniu 

rozliczenia ilości energii 

elektrycznej wprowadzonej do 

siedzi elektroenergetycznej i 

ilości energii elektrycznej 

pobranej z tej sieci w celu jej 

zużycia na potrzeby własne 

przez elektroprosumenta w 

stosunku ilościowym 1:1 

30-11-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

30-11-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

03-12-2021 

skierowany do 

konsultacji (PG, NRA, 

KIG, RDS, RMiŚP i 

KRRP)  

 

15. 

2021-

08-

06  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki 

zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

EW-020-536(2)/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Krzysztof 

Kwiatkowski 

Dotyczy rozszerzenia zakresu 

osób uprawnionych do 

bezpłatnego zaopatrzenia w 

leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyroby 

medyczne o 

świadczeniobiorców, którzy 

ukończyli 70. rok życia, 

jednakże legitymują się 

wiekiem niższym niż 75. rok 

życia. 

09-08-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

09-08-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

16-08-2021 

skierowany do 

konsultacji (PG i 

RDS)  

 

16. 

2021-

07-

26  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach 

energii 

 

EW-020-500(2)/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Joanna Sekuła 

Dotyczy zniesienia 

ograniczenia działalności 

gospodarczej spółdzielni w 

branży energetycznej do 

obszarów wiejskich miejsko-

wiejskich 

26-07-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

26-07-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

30-07-2021 

skierowany do 

konsultacji (PG, KIG, 

RMiŚP i RDS); 
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11-08-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

uzupełnienie 

uzasadnienia (art. 34 

ust. 2a regulaminu 

Sejmu)  

17. 

2021-

06-

21  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o Polskim 

Bonie Turystycznym 

 

EW-020-518/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Marek Borowski 

Dotyczy rozszerzenia kręgu 

uprawnionych do 

otrzymywania świadczenia w 

formie Polskiego Bonu 

Turystycznego o grupę 

emerytów i rencistów 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

01-07-2021 

skierowany do 

konsultacji (UODO); 

05-07-2021 

skierowany do opinii 

UOKiK (na podstawie 

art. 12 w związku z 

art. 16a ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w 

sprawach dotyczących 

pomocy publicznej); 

05-08-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

wypełnienie 

formularza 

notyfikacyjnego; 

14-10-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

wypełnienie 

formularza 

notyfikacyjnego 

((ponownie))  

 

18. 

2021-

06-

21  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych 

 

EW-020-480/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Krzysztof 

Kwiatkowski 

Dotyczy założenia, że 

niespełnienie wymogu 

odległości zabudowań 

mieszkalnych od elektrowni 

wiatrowej nie może stanowić 

przesłanki odmowy wydania 

decyzji w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy albo 

pozwolenia na budowę, o ile 

odległość ta jest równa lub 

większa od pięciokrotności 

wysokości tej elektrowni 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

29-06-2021 

skierowany do 

konsultacji (PG, NRA 

i RDS); 

30-06-2021 

skierowany do opinii 
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organizacji 

samorządowych  

19. 

2021-

06-

21  

Senacki projekt ustawy o 

chorobach zawodowych 

wywołanych COVID-19 u 

osób wykonujących 

zawody w systemie 

ochrony zdrowia 

 

EW-020-479(2)/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Beata Małecka-

Libera 

Dotyczy zgodnie z 

uzasadnieniem - uproszczenia 

postępowania w sprawie 

stwierdzania chorób 

zawodowych wywołanych 

COVID-19 u osób 

wykonujących zawody 

medyczne oraz zrównanie 

wysokości niektórych 

świadczeń przysługujących 

osobom wykonującym zawody 

medyczne z tytułu chorób 

zawodowych wywołanych 

COVID-19, niezależnie od 

formy wykonywania zawodu 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

30-06-2021 

skierowany do 

konsultacji (Lewiatan, 

BCC-ZP, ZRP, PRP, 

ZPiP, PIP, PG, RDS, 

RNZUS i RMiŚP)  

 

20. 

2021-

06-

21  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o dotacji 

przeznaczonej dla 

niektórych podmiotów 

 

EW-020-466(2)/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Zygmunt Frankiewicz 

Dotyczy umożliwienia 

udzielenia dotacji z budżetu 

państwa Stowarzyszeniu 

Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej - podmiotowi 

zarządzającemu zakładem 

górniczym - Zabytkowa 

Kopalnia Srebra i Sztolnia 

"Czarnego Pstrąga" w 

Tarnowskich Górach, z 

przeznaczeniem na utrzymanie, 

zabezpieczenie i ratowanie 

zabytkowych części tego 

zakładu 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

21-06-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

01-07-2021 

skierowany do 

konsultacji (SN, NBP, 

KRRP, NRA, KRBR, 

RDS, KIG, BCC-ZP, 

Lewiatan, ZPiP, ZRP, 

PRP, FZZ, NSZZ"S" i 

OPZZ); 

30-06-2021 

skierowany do opinii 

UOKiK (na podstawie 

art. 12 w związku z 

art. 16a ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w 

sprawach dotyczących 

pomocy publicznej)  

 

21. 

2021-

05-

14  

Senacki projekt ustawy o 

zrekompensowaniu 

gminom dochodów 

utraconych w 2018 r. w 

związku ze zmianą 

opodatkowania budowli 

wchodzących w skład 

elektrowni wiatrowych 

 

EW-020-457/21 

Dotyczy zrekompensowania 

gminom dochodów utraconych 

w 2018 r. w związku ze zmianą 

opodatkowania budowli 

wchodzących w skład 

elektrowni wiatrowych w celu 

uniknięcia przez Skarb Państwa 

odpowiedzialności 

odszkodowawczej; określenia 

zasady, trybu i terminu 

14-05-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

14-05-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

19-05-2021 

skierowany do 

konsultacji (PG i 
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przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Wadim Tyszkiewicz 

obliczenia i wypłaty stosownej 

rekompensaty 

RDS)  

22. 

2021-

03-

26  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw 

 

EW-020-418/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Stanisław Gawłowski 

Dotyczy zapewnienia 

finansowania ochrony 

powietrza środkami 

publicznymi (coroczna kwota 

przeznaczana na ochronę 

powietrza obliczana będzie w 

ujęciu procentowym i nie 

będzie mogła być niższa niż 

0,5% PKB z roku 

poprzedniego); utworzenia 

państwowego funduszu 

celowego Fundusz Ochrony 

Powietrza 

29-03-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

29-03-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

08-04-2021 

skierowany do 

konsultacji (SN, NBP, 

PG, PGRP, KdsPP, 

KRDP i RDS); 

14-04-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

uzupełnienie 

uzasadnienia (art. 34 

ust. 2 pkt 4 i 6 

regulaminu Sejmu)  

 

23. 

2021-

02-

23  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

pracowniczych planach 

kapitałowych oraz ustawy 

o szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 

 

EW-020-414/21 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Adam Szejnfeld 

Dotyczy zgodnie z 

uzasadnieniem - umożliwienia 

wdrożenia pracowniczych 

planów kapitałowych (PPK) w 

etapach II, III i IV w 

późniejszym terminie; 

jednoznacznego przesądzenia w 

przepisach, że beneficjentem 

wsparcia udzielanego 

mikroprzedsiębiorcom, w tym 

wsparcia finansowego, jest 

również przedsiębiorca 

niezatrudniający pracowników 

w ramach stosunku pracy 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

26-02-2021 

skierowany do 

konsultacji (NBP, 

RNZUS, KRDP i 

KRBR); 

03-03-2021 

skierowany do opinii 

UOKiK; 

25-03-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

wypełnienie 

formularza 

notyfikacyjnego  

 

24. 

2021-

02-

23  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania karnego 

 

EW-020-301/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Magdalena Kochan 

Dotyczy wprowadzenia 

możliwości uzyskania od 

Skarbu Państwa 

odszkodowania lub 

zadośćuczynienia za 

niewątpliwe niesłuszne 

przedstawienie zarzutów lub 

oskarżenie, która to możliwość 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

25-02-2021 
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w aktualnym stanie prawnym 

jest wyłączona 

skierowany do 

konsultacji (RDS)  

25. 

2021-

02-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o uznaniu 

za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób 

represjonowanych za 

działalność na rzecz 

niepodległego bytu 

Państwa Polskiego 

 

EW-020-232(2)/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Kazimierz Michał 

Ujazdowski 

Dotyczy modyfikacji 

przesłanek uprawniających do 

ubiegania się o odszkodowanie 

za poniesioną szkodę lub 

zadośćuczynienie za doznaną 

krzywdę w taki sposób, aby 

odszkodowanie lub 

zadośćuczynienie 

przysługiwało również w 

przypadku, gdy osoba 

represjonowana przez 

radzieckie organy ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości lub 

organy pozasądowe, mieszka 

poza obecnym terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zmarła poza tym terytorium 

22-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

22-02-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

24-02-2021 

skierowany do 

konsultacji (RDS i 

KRS)  

 

26. 

2021-

02-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska 

 

EW-020-353/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Stanisław Gawłowski 

Dotyczy zmian w zakresie 

powoływania członków rad 

nadzorczych i zarządów 

wojewódzkich funduszy 

ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, celem 

przyznania samorządom 

kompetencji do kształtowania 

składów tych organów oraz 

wewnętrznego ustroju 

wojewódzkich funduszy 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

25-02-2021 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

UODO, PROP i RDS); 

25-02-2021 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych  

 

27. 

2021-

02-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o osobach 

deportowanych do pracy 

przymusowej oraz 

osadzonych w obozach 

pracy przez III Rzeszę i 

Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 

 

EW-020-263/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Robert Mamątow 

Dotyczy zwiększenia kwoty 

świadczenia pieniężnego 

przysługującego osobom 

deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonych 

w obozach pracy przez III 

Rzeszę i ZSRR o 50% za każdy 

miesiąc trwania pracy 

przymusowej w stosunku do 

dotychczasowej kwoty 

świadczenia przysługującego 

tym osobom 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

26-02-2021 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

RDS, RNZUS i 

RUSRoln)  

 

28. 

2021-

02-

22  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

państwowej kompensacie 

przysługującej ofiarom 

Dotyczy m.in.: przyspieszenia 

postępowań w zakresie 

przyznawania kompensat, 

poprzez określenie 

23-02-2021 

skierowany do opinii 

BL; 

23-02-2021 
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niektórych czynów 

zabronionych oraz 

niektórych innych ustaw 

 

EW-020-128(2)/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Krzysztof 

Kwiatkowski 

maksymalnych terminów 

rozpoznawania takich spraw 

przez sądy orzekające w tych 

sprawach w sądach 

orzekających w pierwszej i 

drugiej instancji; 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

30-06-2021 

skierowany do 

konsultacji (RDS); 

30-06-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców o 

uzupełnienie 

uzasadnienia (art. 34 

ust. 2 pkt 6 regulaminu 

Sejmu)  

29. 

2020-

12-

03  

Senacki projekt ustawy o 

zmianie ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 

 

EW-020-338/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

sen. Adam Szejnfeld 

Dotyczy rozszerzenia katalogu 

narzędzi wsparcia 

przewidzianych w ustawie o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych 

04-12-2020 

skierowany do opinii 

BL; 

04-12-2020 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

11-12-2020 

skierowany do 

konsultacji (SN, PG, 

FZZ, OPZZ, 

NSZZ"S", Lewiatan, 

BCC-ZP, ZRP, PRP, 

ZPiP, RNZUS, NBP, 

KRBR i PIP); 

11-12-2020 

skierowany do opinii 

organizacji 

samorządowych; 

16-12-2020 

skierowany do opinii 

UOKiK (pomoc 

publiczna); 

20-01-2021 zwrócono 

się do przedstawiciela 

wnioskodawców 

(opinia Prezesa 

UOKiK - prośba o 

uzupełnienie 

formularza 

notyfikacyjnego)  

 

30. 

2020-

12-

03  

Senacki projekt ustawy o 

uchyleniu ustawy o 

Radzie Mediów 

Narodowych 

 

EW-020-198/20 

 

przedstawiciel wnioskod.: 

Dotyczy zniesienia Rady 

Mediów Narodowych i 

przywrócenia konstytucyjnych 

kompetencji Krajowej Radzie 

Radiofonii i Telewizji oraz 

wygaszenia funkcji członków 

rad nadzorczych i zarządów 

jednostek publicznej radiofonii 

04-12-2020 

skierowany do opinii 

BL; 

04-12-2020 

skierowany do opinii 

BAS - zgodność z 

prawem UE; 

11-12-2020 
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sen. Barbara Zdrojewska i telewizji powołanych przed 

dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy i 

powołania przez KRRiT w ich 

miejsce nowych członków 

skierowany do 

konsultacji (SN, 

KRRP, NRA i RDS)  

 


