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Senatorowie,
kluby, zespoły

Senatorowie
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. w Senacie
VII kadencji zasiadło 100 senatorów: 60 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, 39 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oraz
1 senator zgłoszony przez własny komitet wyborczy.
Do Senatu VII kadencji wybrano 92 mężczyzn i 8 kobiet. W poprzednich kadencjach
w Izbie zasiadało od 6 do 24 kobiet.
Średnia wieku senatorów wynosiła ok. 51 lat. Poniżej 40 lat miało 14 senatorów, powyżej
70 lat – 1 senator. Najstarszym senatorem był Ryszard Janusz Bender, a najmłodszym
– Przemysław Jacek Błaszczyk.
Staż parlamentarny miało 56 osób: w tym w Senacie zasiadało w poprzednich kadencjach
44 senatorów, a posłami było 20. Senator Zbigniew Romaszewski sprawował swoją funkcję
przez wszystkie kadencje, a senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski przez pięć kadencji.
Na koniec kadencji w Senacie zasiadało 100 senatorów: 52 należących do Klubu
Senatorskiego Platforma Obywatelska, 37 należących do Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość, 2 należących do Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
1 należący do Klubu Polska Jest Najważniejsza, 3 należących do Koła Senackiego
"Obywatele do Senatu" oraz 5 niezrzeszonych. Średnia wieku senatorów wynosiła 56 lat
i 4 miesiące. Poniżej 40 lat miało 4 senatorów, a powyżej 70 lat – 4 senatorów.

Stanisław GOGACZ
Stanisław GORCZYCA
Ryszard GÓRECKI
Henryk GÓRSKI
Maciej GRUBSKI
Piotr GRUSZCZYŃSKI
Tadeusz Jerzy GRUSZKA
Andrzej GRZYB
Witold Lech IDCZAK
Stanisław IWAN
Kazimierz JAWORSKI
Stanisław JURCEWICZ
Piotr KALETA
Stanisław KARCZEWSKI
Leon KIERES
Kazimierz KLEINA
Maciej KLIMA
Paweł KLIMOWICZ
Ryszard KNOSALA
Stanisław KOGUT
Marek KONOPKA
Bronisław KORFANTY
Sławomir KOWALSKI
Norbert KRAJCZY
Waldemar KRASKA

Łukasz ABGAROWICZ
Małgorzata ADAMCZAK
Piotr Łukasz Juliusz ANDRZEJEWSKI
Dorota ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK
Mieczysław AUGUSTYN
Grzegorz BANAŚ
Ryszard Janusz BENDER
Józef BERGIER
Stanisław BISZTYGA
Przemysław Jacek BŁASZCZYK
Krystyna BOCHENEK *
Bogdan BORUSEWICZ
Barbara BORYS-DAMIĘCKA
Michał BOSZKO*
Jerzy CHRÓŚCIKOWSKI
Zbigniew Jan CICHOŃ
Lucjan CICHOSZ
Włodzimierz CIMOSZEWICZ
Grzegorz CZELEJ
Władysław DAJCZAK
Wiesław DOBKOWSKI
Jan DOBRZYŃSKI
Jarosław DUDA
Janina FETLIŃSKA *
Piotr GŁOWSKI*
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Jan RULEWSKI
Czesław RYSZKA
Sławomir SADOWSKI
Janusz SEPIOŁ
Władysław SIDOROWICZ
Tadeusz Wojciech SKORUPA
Wojciech SKURKIEWICZ
Eryk SMULEWICZ
Henryk STOKŁOSA*
Jacek SWAKOŃ
Zbigniew SZALENIEC
Andrzej SZEWIŃSKI
Grażyna Anna SZTARK
Marek TRZCIŃSKI
Piotr WACH
Kazimierz WIATR
Mariusz Sebastian WITCZAK
Edmund WITTBRODT
Grzegorz WOJCIECHOWSKI
Michał WOJTCZAK
Henryk Maciej WOŹNIAK
Jan WYROWIŃSKI
Alicja ZAJĄC*
Stanisław ZAJĄC *
Krzysztof Piotr ZAREMBA
Piotr ZIENTARSKI
Marek ZIÓŁKOWSKI

Krzysztof KWIATKOWSKI
Roman LUDWICZUK
Krzysztof MAJKOWSKI
Adam MASSALSKI
Andrzej Tadeusz MAZURKIEWICZ *
Zbigniew MERES
Tomasz MISIAK
Andrzej MISIOŁEK
Antoni MOTYCZKA
Rafał Klemens MUCHACKI
Ireneusz NIEWIAROWSKI
Michał OKŁA
Jan OLECH
Władysław ORTYL
Andrzej OWCZAREK
Maria PAŃCZYK-POZDZIEJ
Bohdan Józef PASZKOWSKI
Zbigniew Michał PAWŁOWICZ
Andrzej PERSON
Antoni PIECHNICZEK
Leszek PIECHOTA*
Krzysztof PIESIEWICZ
Stanisław PIOTROWICZ
Zdzisław PUPA
Janusz RACHOŃ
Marek ROCKI
Zbigniew ROMASZEWSKI
Jadwiga ROTNICKA

*

Patrz także: Zmiany w składzie osobowym Senatu s. 9.

8

Zmiany w składzie osobowym Senatu
Wygaśnięcie mandatów
Lp.

Nazwisko i imię

Data
wygaśnięcia
mandatu

Powód
wygaśnięcia
mandatu

Data
postanowienia
Marszałka
Senatu

Ogłoszono
w M.P.

1.

Andrzej Tadeusz
Mazurkiewicz

2008-03-21

zmarł
2008-03-21

2008-03-27

2008 r. Nr 28,
poz. 261

2.

Krystyna Bochenek

2010-04-10

zmarła
2010-04-10

2010-04-19

2010 r. Nr 25,
poz. 236

3.

Janina Fetlińska

2010-04-10

zmarła
2010-04-10

2010-04-19

2010 r. Nr 25,
poz. 237

4.

Stanisław Zając

2010-04-10

zmarł
2010-04-10

2010-04-23

2010 r. Nr 26,
poz. 244

2010-11-21

wybrany na
prezydenta
miasta
2010-11-21

2010-11-25

2010 r. Nr 91,
poz. 1053

5.

Piotr Głowski

Obsadzenie mandatów
Lp.

Nazwisko i imię

Data wyborów uzupełniających

Data złożenia ślubowania
nr posiedzenia

1.

Stanisław Zając

2008-06-22

2008-06-25
14.

2.

Michał Boszko

2010-06-20

2010-07-02
58.

3.

Leszek Piechota

2010-06-20

2010-07-02
58.

4.

Alicja Zając

2010-06-20

2010-07-02
58.

5.

Henryk Stokłosa

2011-02-06

2011-03-02
71.
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Udział senatorów w klubach parlamentarnych i senackich
Klub Senatorów Platforma Obywatelska
(powstał 6 listopada 2007 r.)
Klub Senatorów Platforma Obywatelska jest częścią Klubu Parlamentarnego Platforma
Obywatelska
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący:

Marek Rocki
Łukasz Abgarowicz
Roman Ludwiczuk (do 2010-12-02)
Mariusz Sebastian Witczak

Członkowie:
Michał Okła
Jan Olech (do 2011-08-19)
Andrzej Owczarek
Maria Pańczyk-Pozdziej
Zbigniew Michał Pawłowicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Leszek Piechota (od 2010-07-02)
Krzysztof Piesiewicz
Janusz Rachoń
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Janusz Sepioł
Władysław Sidorowicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoń (do 2011-01-18)
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark
Marek Trzciński (do 2011-09-05)
Piotr Wach
Edmund Wittbrodt
Michał Wojtczak
Henryk Maciej Woźniak
Jan Wyrowiński
Krzysztof Piotr Zaremba (do 2009-04-23)
Piotr Zientarski
Marek Ziółkowski

Małgorzata Adamczak
Mieczysław Augustyn
Józef Bergier
Stanisław Bisztyga
Krystyna Bochenek (do 2010-04-10)
Bogdan Borusewicz (od 2011-06-11)
Barbara Borys-Damięcka
Jarosław Duda
Piotr Głowski (do 2010-11-21)
Stanisław Gorczyca
Ryszard Górecki
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyński
Andrzej Grzyb
Stanisław Iwan
Stanisław Jurcewicz
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Paweł Klimowicz (do 2011-03-30)
Ryszard Knosala
Marek Konopka
Sławomir Kowalski
Krzysztof Kwiatkowski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak (do 2009-03-17)
Andrzej Misiołek
Antoni Motyczka
Rafał Klemens Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Michał Boszko (od 2010-07-06)
Norbert Krajczy (od 2011-03-01)
Klub Polska Jest Najważniejsza
Jacek Swakoń (od 2011-01-19)
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Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
(powstał 5 listopada 2007 r.)
Wiceprzewodniczący do spraw
senackich

Stanisław Zając (od 2008-06-25 do 2010-04-10)
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (do 2008-03-21)

Członkowie:
Stanisław Kogut
Bronisław Korfanty
Norbert Krajczy (do 2011-02-28)
Waldemar Kraska
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Władysław Ortyl
Bohdan Józef Paszkowski
Stanisław Piotrowicz
Zdzisław Pupa
Zbigniew Romaszewski (do 2010-02-15 i
od 2010-07-08))
Czesław Ryszka
Sławomir Sadowski
Tadeusz Wojciech Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Wiatr
Grzegorz Wojciechowski
Alicja Zając (od 2010-07-02)
Stanisław Zając (od 2008-06-23
do 2010-04-10)
Krzysztof Piotr Zaremba (od 2010-08-03)

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Grzegorz Banaś (do 2011-02-23)
Ryszard Janusz Bender
Przemysław Jacek Błaszczyk
Jerzy Chróścikowski
Zbigniew Jan Cichoń
Lucjan Cichosz (od 2010-07-08)
Grzegorz Czelej
Władysław Dajczak
Wiesław Dobkowski
Jan Dobrzyński
Janina Fetlińska (do 2010-04-10)
Stanisław Gogacz
Henryk Górski
Tadeusz Jerzy Gruszka
Witold Lech Idczak
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Stanisław Karczewski (reprezentant
Klubu PiS w Senacie)
Maciej Klima

Koło Senackie "Obywatele do Senatu"
(powstało 6 września 2011 r.)
Przewodniczący

Paweł Klimowicz

Tomasz Misiak
Marek Trzciński

Senatorowie niezrzeszeni
Grzegorz Banaś (od 2011-02-23)
Bogdan Borusewicz (do 2011-06-10)
Michał Boszko (od 2010-07-02
do 2010-07-06)
Lucjan Cichosz (do 2010-07-08)
Włodzimierz Cimoszewicz
Paweł Klimowicz (od 2011-03-30
do 2011-09-05)
Roman Ludwiczuk (od 2010-12-02)

Tomasz Misiak (od 2009-03-17
do 2011-09-05)
Jan Olech (od 2011-08-19)
Zbigniew Romaszewski (od 2010-02-15
do 2010-07-08)
Henryk Stokłosa
Krzysztof Piotr Zaremba (od 2009-04-23
do 2010-08-03)
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Udział senatorów w pracy zespołów senackich i parlamentarnych
(informacja przygotowana przez Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu)
Posłowie i senatorowie tworzą kluby i koła zorganizowane na zasadzie politycznej oraz
zespoły, zorganizowane na innych zasadach.
Zestawienie obrazuje udział senatorów w zespołach senackich (tj. działających tylko
w Izbie Wyższej) oraz w zespołach parlamentarnych – wspólnych, poselsko-senatorskich.
W zestawieniu podano również datę utworzenia zespołu oraz wskazano senatorów
– członków ich władz.
Zespoły parlamentarne i senackie kierowane przez senatorów odbyły w tej kadencji
ponad 100 posiedzeń.
I. ZESPOŁY SENACKIE
Senacki Zespół do Spraw Sportu

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

(utworzony 7 lutego 2008 r.)

(utworzony 6 sierpnia 2008 r.)

Małgorzata Adamczak
– wiceprzewodnicząca
Józef Bergier – członek prezydium
Stanisław Bisztyga
Przemysław Jacek Błaszczyk
Grzegorz Czelej
Władysław Dajczak
Tadeusz Jerzy Gruszka
Piotr Gruszczyński
Witold Lech Idczak
– wiceprzewodniczący
Stanisław Kogut
Marek Konopka
Sławomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk – sekretarz zespołu
Zbigniew Meres
Andrzej Misiołek
Ireneusz Niewiarowski
Bohdan Józef Paszkowski
Andrzej Person
Antoni Piechniczek – przewodniczący
Marek Rocki
Jan Rulewski
Tadeusz Wojciech Skorupa – członek
prezydium
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiński – wiceprzewodniczący
Kazimierz Wiatr

Mieczysław Augustyn
Stanisław Bisztyga
Władysław Dajczak
Stanisław Gorczyca
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Smulewicz
Marek Trzciński
Henryk Maciej Woźniak – przewodniczący
Senacki Zespół Górnictwa
(utworzony 27 marca 2008 r.)
Wiesław Dobkowski
Jan Dobrzyński
Tadeusz Jerzy Gruszka
– wiceprzewodniczący
Bronisław Korfanty
Sławomir Kowalski – wiceprzewodniczący
Zbigniew Meres
Andrzej Misiołek
Antoni Motyczka – przewodniczący
Grażyna Anna Sztark
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Senacki Zespół do Spraw Wychowania
Młodego Pokolenia

Senacki Zespół Strażaków

(utworzony 12 grudnia 2007 r.)

Małgorzata Adamczak
Mieczysław Augustyn – członek prezydium
Grzegorz Banaś
Józef Bergier
Stanisław Bisztyga
Jerzy Chróścikowski
– wiceprzewodniczący
Lucjan Cichosz
Stanisław Gorczyca
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyński
Andrzej Grzyb
Stanisław Jurcewicz
Marek Konopka
Sławomir Kowalski – skarbnik
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Zbigniew Meres – przewodniczący
Tomasz Misiak
Andrzej Misiołek
Antoni Motyczka
Rafał Klemens Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
– wiceprzewodniczący
Michał Okła
Andrzej Owczarek – sekretarz
Antoni Piechniczek
Zdzisław Pupa
Janusz Sepioł
Tadeusz Wojciech Skorupa – członek
prezydium
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark
Piotr Zientarski

(utworzony 20 grudnia 2007 r.)

Adam Massalski – wiceprzewodniczący
Andrzej Misiołek
Tadeusz Skorupa
Zbigniew Szaleniec – wiceprzewodniczący
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr – przewodniczący
Senacki Zespół Infrastruktury
(utworzony 6 lutego 2008 r.)
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Ryszard Janusz Bender
Wiesław Dobkowski
Stanisław Iwan
Stanisław Kogut – przewodniczący
Norbert Krajczy
Krzysztof Kwiatkowski
Tomasz Misiak
Andrzej Owczarek – wiceprzewodniczący
Jan Rulewski
Tadeusz Wojciech Skorupa
Grażyna Anna Sztark
Henryk Maciej Woźniak
Krzysztof Piotr Zaremba
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II. ZESPOŁY PARLAMENTARNE
W odniesieniu do zespołów parlamentarnych podajemy wyłącznie nazwiska senatorów
uczestniczących w ich pracach. Kompletne listy zespołów parlamentarnych (posłów
i senatorów) można odnaleźć na stronach www.sejm.gov.pl i www.senat.gov.pl

Parlamentarny Zespół Bezpieczeństwa
i Rozwoju Turystycznego Jury
Krakowsko-Częstochowskiej
i Obszarów Górskich

Kaszubski Zespół Parlamentarny
(utworzony 14 listopada 2007 r.)
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Kazimierz Kleina – przewodniczący
Grażyna Anna Sztark
Edmund Wittbrodt
Jan Wyrowiński

(utworzony 22 stycznia 2009 r.)
Stanisław Bisztyga
Parlamentarny Zespół „Blok dla
Lubelszczyzny”

Parlamentarna Grupa do Spraw
Autyzmu

(utworzony 31 marca 2008 r.)

(utworzona 10 stycznia 2008 r.)

Ryszard Janusz Bender
Jerzy Chróścikowski
Lucjan Cichosz
Grzegorz Czelej – przewodniczący
Stanisław Gogacz

Jarosław Duda
Paweł Klimowicz
Władysław Sidorowicz
– wiceprzewodniczący
Parlamentarna Grupa do Spraw
Rozwoju Komunikacji i Turystyki
Rowerowej

Parlamentarny Zespół do Spraw Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej

(utworzona 11 stycznia 2008 r.)

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Mieczysław Augustyn
Stanisław Gorczyca
Piotr Gruszczyński
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina
Marek Konopka
Ireneusz Niewiarowski
Zbigniew Michał Pawłowicz
Andrzej Person
Janusz Rachoń
Jadwiga Rotnicka – przewodnicząca
Henryk Maciej Woźniak
Marek Ziółkowski – wiceprzewodniczący

(utworzony 27 marca 2008 r.)

Stanisław Gorczyca
Tadeusz Wojciech Skorupa
Jacek Swakoń
Parlamentarna Grupa Kobiet
(utworzona 23 listopada 2007 r.)
Małgorzata Adamczak
Barbara Borys-Damięcka
Jadwiga Rotnicka
Grażyna Anna Sztark
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Parlamentarny Zespół do Spraw
Klimatyzmu i Zrównoważonego
Rozwoju

Parlamentarny Zespół do Spraw
Energetyki
(utworzony 28 listopada 2007 r.)

(utworzony 22 stycznia 2009 r.)

Jerzy Chróścikowski
Wiesław Dobkowski
Stanisław Iwan – wiceprzewodniczący
Kazimierz Kleina
Krzysztof Majkowski
– wiceprzewodniczący
Ireneusz Niewiarowski
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoń
Piotr Wach
Michał Wojtczak
Jan Wyrowiński

Stanisław Gorczyca – wiceprzewodniczący
Jadwiga Rotnicka
Michał Wojtczak
Parlamentarny Zespół do Spraw
Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Tradycji Łowieckich
(utworzony 1 lipca 2009 r.)
Łukasz Abgarowicz
Stanisław Bisztyga
Stanisław Gorczyca – przewodniczący
Maciej Grubski
Andrzej Grzyb
Marek Konopka – sekretarz
Michał Okła
Jan Olech
Jadwiga Rotnicka

Parlamentarny Zespół do Spraw
Gospodarki Morskiej
(utworzony 5 grudnia 2008 r.)
Kazimierz Kleina
Jan Olech
Grażyna Anna Sztark

Parlamentarny Zespół do Spraw
Młodzieży i Studentów „Następne
Pokolenie”

Parlamentarny Zespół do Spraw
Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami
Kraju

(utworzony 22 stycznia 2010 r.)

(utworzony 18 grudnia 2007 r.)

Edward Smulewicz

Kazimierz Jaworski
Adam Massalski – wiceprzewodniczący
Zbigniew Szaleniec
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr – przewodniczący

Parlamentarny Zespół do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
(utworzony 30 czerwca 2008 r.)
Małgorzata Adamczak
– wiceprzewodnicząca
Mieczysław Augustyn
Jarosław Duda
Stanisław Gogacz
Kazimierz Jaworski
Stanisław Karczewski
Stanisław Kogut
Rafał Klemens Muchacki
Władysław Sidorowicz

Parlamentarny Zespół do Spraw
Innowacyjności i Informatyzacji
(utworzony 6 lipca 2009 r.)
Ryszard Knosala – wiceprzewodniczący
Piotr Wach
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Parlamentarny Zespół do Spraw Osób
Starszych

Parlamentarny Zespół do Spraw
Wyścigów Konnych i Jeździectwa

(utworzony 25 czerwca 2008 r.)

(utworzony 22 maja 2008 r.)

Mieczysław Augustyn – przewodniczący
Krzysztof Kwiatkowski
Michał Okła
Władysław Sidorowicz
– wiceprzewodniczący
Marek Ziółkowski

Przemysław Jacek Błaszczyk
Jerzy Chróścikowski
Parlamentarny Zespół do Spraw
Zbadania Przyczyn Katastrofy
TU-154 M z 10 Kwietnia 2010 r.
(utworzony 8 sierpnia 2010)

Parlamentarny Zespół do Spraw
Powodziowych

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Grzegorz Banaś
Ryszard Janusz Bender
Przemysław Jacek Błaszczyk
Zbigniew Jan Cichoń
Władysław Dajczak
Wiesław Dobkowski
Jan Dobrzyński – członek prezydium
Stanisław Gogacz
Tadeusz Jerzy Gruszka
Witold Lech Idczak
Piotr Kaleta
Maciej Klima
Stanisław Kogut
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Majkowski
Władysław Ortyl
Bohdan Józef Paszkowski
Stanisław Piotrowicz –
wiceprzewodniczący
Zdzisław Pupa
Zbigniew Romaszewski
– wiceprzewodniczący
Czesław Ryszka
Sławomir Sadowski
Tadeusz Wojciech Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Wiatr
Alicja Zając

(utworzony 14 lipca 2011 r.)
Władysław Ortyl
Parlamentarny Zespół do Spraw
Przeciwdziałania Prześladowaniom i
Dyskryminacji Chrześcijan na świecie
(utworzony 24 lutego 2011 r.)
Kazimierz Jaworski
Parlamentarny Zespół do Spraw
Tradycji Niepodległościowych
(utworzony 14 listopada 2007 r.)
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Parlamentarny Zespół do Spraw
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
(utworzony 6 lutego 2008 r.)
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Mieczysław Augustyn
– wiceprzewodniczący
Bogdan Borusewicz – przewodniczący
Stanisław Gorczyca
Andrzej Grzyb
Stanisław Karczewski
Ireneusz Niewiarowski
Jan Rulewski
Władysław Sidorowicz
Eryk Smulewicz
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Parlamentarny Zespół na Rzecz
Ochrony Życia

Parlamentarny Zespół Karpacki
(utworzony 12 marca 2008 r.)

(utworzony 10 czerwca 2011 r.)

Stanisław Kogut
Paweł Klimowicz
Władysław Ortyl
Tadeusz Wojciech Skorupa

Zdzisław Pupa
Alicja Zając

Parlamentarny Zespół Kociewski

Parlamentarny Zespół „Mazury Cud
Natury”

(utworzony 7 lutego 2008 r.)

(utworzony 17 marca 2011 r.)

Bogdan Borusewicz
Andrzej Grzyb – przewodniczący
Kazimierz Kleina
Andrzej Person
Janusz Rachoń
Michał Wojtczak

Bogdan Borusewicz
Stanisław Gorczyca – przewodniczący
Ryszard Górecki
Marek Konopka
Sławomir Sadowski
Parlamentarny Zespół Profesorów
– „Klub Profesorów”

Parlamentarny Zespół Kultury
Regionalnej

(utworzony 2 kwietnia 2008 r.)

(utworzony 4 marca 2011 r.)

Ryszard Górecki
Leon Kieres
Janusz Rachoń
Jadwiga Rotnicka
Piotr Wach – przewodniczący
Edmund Wittbrodt

Maria Pańczyk-Poździej
Parlamentarny Zespół na Rzecz
Katolickiej Nauki Społecznej
(utworzony 16 października 2008 r.)

Parlamentarny Zespół
Przedsiębiorczości

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Grzegorz Banaś
Przemysław Jacek Błaszczyk
Jerzy Chróścikowski
Władysław Dajczak
Jan Dobrzyński
Stanisław Gogacz
Henryk Górski
Tadeusz Jerzy Gruszka
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Bronisław Korfanty
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Władysław Ortyl
Bohdan Józef Paszkowski
Zdzisław Pupa
Czesław Ryszka
Wojciech Skurkiewicz

(utworzony 9 stycznia 2008 r.)
Władysław Ortyl
Parlamentarny Zespół Przyjaciół
Zwierząt
(utworzony 13 lutego 2008 r.)
Stanisław Bisztyga
Stanisław Karczewski
Wojciech Skurkiewicz
Parlamentarny Zespół Samorządowy
(utworzony 9 stycznia 2008 r.)
Władysław Ortyl
Grzegorz Wojciechowski
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Parlamentarny Zespół Sportu
Akademickiego

Zespół Parlamentarzystów
Województwa Śląskiego

(utworzony 5 listopada 2009 r.)

(utworzony 8 lutego 2008 r.)

Marek Rocki – wiceprzewodniczący
Andrzej Szewiński

Tadeusz Jerzy Gruszka
Bronisław Korfanty
– wiceprzewodniczący
Sławomir Kowalski
– wiceprzewodniczący
Zbigniew Meres
Andrzej Misiołek – przewodniczący
Antoni Motyczka
Rafał Klemens Muchacki
Maria Pańczyk – Pozdziej
Antoni Piechniczek
Leszek Piechota
Czesław Ryszka
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiński

Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego
(utworzony 12 kwietnia 2011 r.)
Małgorzata Adamczak
Stanisław Jurewicz – sekretarz
Marek Konopka
Sławomir Kowalski
Roman Ludwiczak
Andrzej Person
Zbigniew Szaleniec – wiceprzewodniczący
Andrzej Szewiński
Grażyna Sztark

Zespół Parlamentarny Polska-RosjaGospodarka

Parlamentarny Zespół Szachowy
(utworzony 30 maja 2008 r.)

(utworzony 25 maja 2011 r.)

Małgorzata Adamczak – członek
prezydium
Grzegorz Czelej

Piotr Gruszczyński
Kazimierz Kleina
Marek Konopka
Jan Olech
Eryk Smulewicz- przewodniczący
Zbigniew Szaleniec

Parlamentarny Zespół „Wolna Kuba”
(utworzony 30 maja 2008 r.)
Zbigniew Romaszewski
Marek Ziółkowski
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Mała statystyka Senatu
Skróty nazewnictwa zastosowane w tabelach:
Klub Senatorów Platforma Obywatelska
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Klub Polska Jest Najważniejsza
Koło Senackie "Obywatele do Senatu"
senator niezależny

KS PO
KP PiS
KP PSL
K PJN
KS OdS
SN

Senatorowie wg wieku
Klub parlamentarny/
senatorski

Przedział wiekowy
Liczba
senatorów 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

Senat ogółem

100

4

18

42

31

5

KS PO

52

1

8

20

21

2

KP PiS

37

2

8

19

6

2

KP PSL

2

0

0

0

1

1

K PJN

1

0

1

0

0

0

KS OdS

3

1

1

1

0

0

SN

5

0

0

2

3

0

Senatorowie wg płci
Klub parlamentarny/
senatorski

Liczba
senatorów

Kobiety

Mężczyźni

Senat ogółem

100

7

93

KP PO

52

5

47

KP PiS

37

2

35

KP PSL

2

0

2

K PJN

1

0

1

KS OdS

3

0

3

SN

5

0

5

Senatorowie wg płci w poszczególnych kadencjach
Kadencja

Na początku kadencji

Na końcu kadencji

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

I

6

94

7

91

II

8

92

8

92

III

13

87

13

86

IV

12

88

12

86

V

23

77

24

76

VI

13

87

11

87

VII

8

92

7

93
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Senatorowie wg stażu senatorskiego

Bez stażu

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

5 kadencji

6 kadencji

Liczba
senatorów

Staż senatorski

Senat ogółem

100

58

35

2

1

1

1

2

KS PO

52

31

19

0

1

1

0

0

KP PiS

37

19

14

2

0

0

1

1

KP PSL

2

2

0

0

0

0

0

0

K PJN

1

1

0

0

0

0

0

0

KS OdS

3

2

1

0

0

0

0

0

SN

5

3

1

0

0

0

0

1

Klub parlamentarny/
senatorski

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

5 kadencji

Staż poselski
Bez stażu

Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu poselskiego

Senat ogółem

100

81

8

6

3

0

2

KS PO

52

40

5

3

3

0

1

KP PiS

37

32

2

3

0

0

0

KP PSL

2

2

0

0

0

0

0

K PJN

1

0

1

0

0

0

0

KS OdS

3

3

0

0

0

0

0

SN

5

4

0

0

0

0

1

Klub parlamentarny/
senatorski

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

5 kadencji

6 kadencji

Staż parlamentarny (senacki + poselski)
Bez stażu

Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu parlamentarnego

Senat ogółem

100

46

34

8

3

4

3

2

KS PO

52

23

18

5

2

3

1

0

KP PiS

37

17

13

3

1

1

1

1

KP PSL

2

2

0

0

0

0

0

0

K PJN

1

0

1

0

0

0

0

0

KS OdS

3

2

1

0

0

0

0

0

SN

5

2

1

0

0

0

1

1

Klub parlamentarny/
senatorski

22

Marszałek Senatu,
Prezydium Senatu,
sekretarze Senatu
i Konwent Seniorów

Marszałek Senatu, Prezydium Senatu
oraz sekretarze Senatu
Na pierwszym posiedzeniu Senatu VII kadencji w dniu 5 listopada 2007 r. funkcję
Marszałka Seniora pełnił senator Ryszard Janusz Bender. Senat na tym posiedzeniu wybrał
Marszałka, dwóch wicemarszałków oraz sekretarzy Senatu. Wicemarszałek Zbigniew
Romaszewski został wybrany na 2. posiedzeniu Senatu w dniu 28 listopada 2007 r.

Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz

Prezydium Senatu
Marszałek Senatu
Wicemarszałkowie Senatu:

Bogdan Borusewicz
Krystyna Bochenek (do 2010-04-10)
Zbigniew Romaszewski
Grażyna Anna Sztark (od 2010-11-17)
Marek Ziółkowski

Sekretarze Senatu
Małgorzata Adamczak
Dorota Arciszewska-Mielewczyk (do 2008-02-07)
Przemysław Jacek Błaszczyk
Władysław Dajczak (od 2010-07-08)
Stanisław Gorczyca
Tadeusz Jerzy Gruszka (od 2008-02-07)
Witold Lech Idczak (od 2008-02-07 do 2010-07-08)
Sławomir Kowalski (od 2010-11-25)
Waldemar Kraska
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (do 2008-02-07)
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark (do 2010-11-25)
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Liczbowe zestawienie posiedzeń i uchwał Prezydium Senatu

Numer
posiedzenia

Data
posiedzenia

Liczba
*
uchwał

Numer
posiedzenia

Data
posiedzenia

Liczba
*
uchwał

1

2007-11-09

1

32

2009-01-15

-

2

2007-11-20

-

33

2009-01-28

13

3

2007-11-27

1

34

2009-02-05

10

4

2007-11-28

10

35

2009-02-11

20

5

2007-12-06

-

36

2009-02-18

3

6

2007-12-20

1

37

2009-03-05

36

7

2007-12-28

1

38

2009-03-18
2009-03-19

90

Razem w 2007 r.

14

8

2008-01-16

8

39

2009-04-01

11

9

2008-01-23

-

40

2009-04-21

2

10

2008-02-07

-

41

2009-05-14

-

2008-02-19

-

42

2009-05-28

9

2008-02-21

7

43

2009-06-19

1

12

2008-02-26

11

44

2009-07-02

1

13

2008-03-05

-

45

2009-07-16

3

14

2008-03-18

1

46

2009-07-31

3

15

2008-03-28

13

47

2009-09-02

2

16

2008-04-11

14

48

2009-09-24

2

17

2008-04-24

12

49

2009-10-07

7

18

2008-05-08

25

50

2009-10-20

4

19

2008-05-15

13

51

2009-11-04

2

20

2008-06-04

-

52

2009-11-19

4

21

2008-06-25

18

53

2009-12-02

6

22

2008-07-10

11

54

2009-12-17

1

23

2008-07-24

5

Razem w 2009 r.

24

2008-08-06

3

55

2010-01-06

-

25

2008-08-16

4

56

2010-01-13

21

26

2008-09-25

12

57

2010-02-04

16

27

2008-10-15

1

58

2010-02-18

25

28

2008-10-30

3

59

45

29

2008-11-06

1

2010-03-10,
11

30

2008-11-20

9

60

2010-03-26

95

31

2008-12-18

4

61

2010-04-08

14

62

2010-04-29

3

11

Razem w 2008 r.

175

26

230

Numer
posiedzenia

Data
posiedzenia

Liczba
*
uchwał

Numer
posiedzenia

Data
posiedzenia

Liczba
*
uchwał

63

2010-05-12

1

79

2011-03-04

42

64

2010-05-26

4

80

2011-03-16

42

65

2010-07-02

1

66

2010-07-08

5

81

2011-03-30,
31

100

67

2010-07-22

2

82

2011-04-13

19

68

2010-08-12

-

83

2011-04-28

2

69

2010-10-13

5

84

2011-05-12

-

70

2010-10-21

5

85

2011-05-26

-

71

2010-10-26

-

86

2011-06-09

7

72

2010-11-03

3

87

2011-06-15

-

73

2010-11-17

2

88

2011-07-07

4

74

2010-11-23

1

89

2011-07-28

2

75

2010-12-15

3

90

2011-08-04

7

91

2011-08-05

1

92

2011-09-15

10

Razem w 2010 r.

*

251

76

2011-01-11

-

77

2011-01-26

11

Razem w 2011 r.

278

78

2011-02-09

31

Ogółem

948

Wśród 948 uchwał 935 dotyczy zlecania jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, a 13 dotyczy organizacji pracy Senatu.
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Konwent Seniorów
Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół
senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu. Konwent Seniorów
tworzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie – przedstawiciele klubów senackich
oraz przedstawiciele porozumień ustanawianych dla wspólnej reprezentacji w Konwencie,
a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów.

Konwent Seniorów
Marszałek Senatu

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałkowie Senatu:

Krystyna Bochenek (do 2010-04-10)
Zbigniew Romaszewski
Grażyna Anna Sztark (od 2010-11-17)
Marek Ziółkowski

Przedstawiciele:

Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Karczewski (od 2008-03-22 do 2008-06-24 i
po 2010-04-10)
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (do 2008-03-21)
Stanisław Zając (od 2008-06-25 do 2010-04-10)
Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej
Marek Rocki

Posiedzenia Konwentu Seniorów
Lp.

Rok

Liczba posiedzeń

1.

2007

5

2.

2008

24

3.

2009

23

4.

2010

25

5.

2011

17

Ogółem

94

28

Komisje Senatu

Komisje senackie
Senat na 1. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2007 r. powołał Komisję Regulaminową, Etyki
i Spraw Senatorskich oraz jej przewodniczącego. Pozostałe komisje senackie i ich składy
zostały powołane na 1. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2007 r., a ich przewodniczący w dniu
10 listopada 2007 r.
W dniu 4 marca 2008 r. uchwałą Komisji Gospodarki Narodowej powołano Podkomisję
„Przyjazne Państwo”.
Na 22. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. Senat dokonał zmian w Regulaminie
Senatu. Ustanowiono Komisję Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisję Środowiska.
Komisje: Praw Człowieka i Praworządności oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska stały się
odpowiednio komisjami: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2009 r., z tym że składy komisji zostały
wybrane na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 14 stycznia 2009 r., a nowi przewodniczący
komisji zostali powołani na tym samym posiedzeniu, w dniu 15 stycznia 2009 r.
W dniu 17 listopada 2010 r. uchwałą Komisji Ustawodawczej powołano Podkomisję do
zmian Konstytucji.
Liczba członków
komisji

Nazwa komisji
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

8

Komisja Gospodarki Narodowej

16

Podkomisja „Przyjazne Państwo”

3

Komisja Kultury i Środków Przekazu

11

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

8

Komisja Obrony Narodowej

16

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

8

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

8

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

8

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

17

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

11

Komisja Spraw Unii Europejskiej

19

Komisja Spraw Zagranicznych

8

Komisja Środowiska

15

Komisja Ustawodawcza

9

Podkomisja do zmian Konstytucji

5

Komisja Zdrowia

10

31

Skład osobowy komisji senackich
Senatorowie mają obowiązek pracować w jednej komisji stałej. Mogą być członkami nie
więcej niż 2 komisji stałych, a także brać udział w pracach innych komisji, lecz bez prawa
głosowania. Obowiązku pracy w komisjach nie stosuje się do członków Prezydium Senatu.
Na koniec kadencji 11 senatorów pracowało w jednej komisji, a 88 senatorów
w 2 komisjach.
Wiesław Dobkowski (do 2009-01-14)
Jan Dobrzyński
(do 2009-01-14, od 2009-04-02)
Piotr Gruszczyński (do 2009-01-14)
Tadeusz Jerzy Gruszka
Witold Lech Idczak (do 2010-11-04)
Stanisław Iwan
Stanisław Jurcewicz
Piotr Kaleta
(od 2008-10-16 do 2009-02-05)
Bronisław Korfanty (do 2009-02-05)
Krzysztof Majkowski
Tomasz Misiak(od 2011-04-28)
Antoni Motyczka
Władysław Ortyl
Andrzej Owczarek
Marek Rocki (do 2008-02-07)
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoń (do 2010-12-16)
Henryk Maciej Woźniak (do 2009-01-14)

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Przewodniczący
Kazimierz Kleina
Z-cy przewodniczącego:
Grzegorz Banaś (od 2009-03-03
do 2011-05-05, w komisji do 2011-05-26)
Grzegorz Czelej (od 2011-05-05,
w komisji od 2011-04-14)
Henryk Maciej Woźniak(od 2009-04-02)
Członkowie:
Wiesław Dobkowski
Jan Dobrzyński (do 2009-04-02)
Piotr Gruszczyński
Stanisław Karczewski
Antoni Motyczka (od 2009-04-02)
Marek Trzciński (do 2009-02-05)
Jan Wyrowiński (do 2009-03-18)
Marek Ziółkowski (od 2009-02-05)
Komisja Gospodarki Narodowej

Podkomisja „Przyjazne Państwo”

Przewodniczący:
Jan Wyrowiński
(od 2009-03-19, w komisji od 2009-03-18)
Tomasz Misiak
(do 2009-03-19, w komisji do 2009-03-19)

Przewodniczący
Kazimierz Kleina (do 2009-02-17)
Członkowie:
Stanisław Jurcewicz
Kazimierz Kleina
Tomasz Misiak (do 2009-03-19)
Eryk Smulewicz
Marek Trzciński (do 2009-01-14)

Z-cy przewodniczącego:
Stanisław Kogut (od 2007-12-18)
Marek Trzciński (od 2009-02-25,
od 2007-11-27 do 2009-01-14, w komisji
od 2009-02-05, poprzednio do 2009-01-14)
Grzegorz Banaś
(od 2007-12-18 do 2009-03-05)
Kazimierz Kleina
(od 2007-11-27 do 2009-02-17)

Komisja Kultury i Środków Przekazu
Przewodniczący
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Z-cy przewodniczącego:
Barbara Borys-Damięcka (od 2007-11-28)
Andrzej Grzyb (od 2008-01-16)

Członkowie:
Łukasz Abgarowicz (do 2009-01-15)
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(do 2010-07-08)
Stanisław Bisztyga (od 2007-11-28)

Członkowie:
Krystyna Bochenek (do 2007-12-20)
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Członkowie:
Grzegorz Banaś (do 2009-01-14)
Stanisław Bisztyga (od 2007-11-28)
Jarosław Duda (od 2011-02-04)
Witold Lech Idczak (od 2010-11-04)
Piotr Kaleta (od 2009-02-05)
Bronisław Korfanty (od 2009-02-05)
Waldemar Kraska (od 2009-05-14)
Zbigniew Meres (do 2009-04-02)
Andrzej Misiołek (od 2011-02-04)
Michał Okła
Zbigniew Michał Pawłowicz
(od 2011-02-04)
Władysław Sidorowicz (od 2009-04-22)
Henryk Stokłosa (od 2011-03-17)
Piotr Wach (do 2009-02-05)

Adam Massalski
Maria Pańczyk-Pozdziej
Andrzej Person (od 2008-06-26)
Krzysztof Piesiewicz
(do 2009-04-02, od 2010-04-09)
Czesław Ryszka
Janusz Sepioł
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Wiatr (do 2008-02-07)
Michał Wojtczak
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Przewodniczący
Kazimierz Wiatr
Z-cy przewodniczącego:
Józef Bergier (od 2007-12-12)
Ryszard Górecki (od 2007-11-28)
Piotr Wach (od 2007-12-12)

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

Członkowie:
Małgorzata Adamczak (do 2008-05-15)
Ryszard Knosala (od 2007-11-28
do 2011-06-09)
Sławomir Kowalski (do 2010-02-18)
Waldemar Kraska (do 2009-05-14)
Adam Massalski
Andrzej Misiołek (do 2011-02-04)
Antoni Piechniczek
Jan Rulewski (do 2008-02-07)
Tadeusz Wojciech Skorupa
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiński (do 2010-02-18)

Przewodniczący:
Stanisław Piotrowicz (od 2008-02-07)
Zbigniew Romaszewski (do 2007-12-20)
Z-cy przewodniczącego:
Jacek Swakoń (od 2010-04-27)
Krzysztof Piesiewicz (od 2007-11-28 do
2010-04-09,w komisji do 2010-04-09)
Członkowie:
Zbigniew Jan Cichoń (od 2008-02-07)
Paweł Klimowicz (od 2010-02-18)
Andrzej Person (do 2007-11-28)
Leszek Piechota (od 2011-07-07)
Zbigniew Romaszewski
Jan Rulewski (od 2008-02-07)
Władysław Sidorowicz
(od 2009-02-05 do 2009-04-22)
Jan Wyrowiński
(od 2008-02-07 do 2009-01-14)
Piotr Wach (od 2009-02-05)

Komisja Obrony Narodowej
Przewodniczący:
Maciej Klima (od 2008-04-11
do 2008-07-11 i od 2010-05-28)
Stanisław Zając (od 2008-07-24
do 2010-04-10, w komisji od 2008-06-26)
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (
(do 2008-03-21)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich

Z-cy przewodniczącego:
Andrzej Owczarek (od 2007-11-28)
Henryk Górski (od 2008-04-23)
Maciej Grubski (od 2009-05-14)
Maciej Klima
(od 2007-11-28 do 2008-04-11)
Krzysztof Piotr Zaremba
(od 2007-11-28 do 2009-05-14)

Przewodniczący:
Zbigniew Szaleniec (od 2009-04-02)
Piotr Zientarski (do 2009-03-19)
Z-cy przewodniczącego:
Zbigniew Meres
(od 2009-04-07 w komisji od 2009-04-02)
Zbigniew Szaleniec
(od 2007-12-19 do 2009-04-02)
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Członkowie:
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Mieczysław Augustyn
Józef Bergier (do 2008-02-07)
Zbigniew Jan Cichoń (do 2008-02-07)
Krzysztof Kwiatkowski
Andrzej Person
(od 2007-11-28 do 2008-06-26)
Stanisław Piotrowicz
Zbigniew Romaszewski
Grażyna Anna Sztark (od 2011-01-27)
Marek Trzciński (do 2007-11-28)
Piotr Zientarski (do 2011-01-27)
Marek Ziółkowski
(od 2008-07-24 do 2009-02-05)

Ryszard Knosala (od 2009-04-02
do 2011-06-09)
Sławomir Kowalski (od 2009-02-18)
Krzysztof Majkowski (do 2009-01-14)
Andrzej Misiołek (do 2009-01-14)
Jan Olech
Zdzisław Pupa
(do 2009-01-14, od 2009-02-05)
Jadwiga Rotnicka (do 2009-01-14)
Wojciech Skurkiewicz (do 2009-01-14)
Eryk Smulewicz
Henryk Stokłosa (od 2011-03-17)
Grażyna Anna Sztark (do 2009-01-14,
od 2009-02-05 do 2011-01-27)
Grzegorz Wojciechowski

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

Przewodniczący
Mieczysław Augustyn

Przewodniczący
Mariusz Sebastian Witczak

Z-cy przewodniczącego:
Kazimierz Jaworski (od 2007-11-28)
Jan Rulewski (od 2007-11-28)

Z-cy przewodniczącego:
Stanisław Jurcewicz (od 2007-11-27)
Władysław Ortyl (od 2007-11-28)
Janusz Sepioł (od 2007-11-27)

Członkowie:
Łukasz Abgarowicz (od 2009-01-15)
Małgorzata Adamczak
Jarosław Duda (do 2007-11-28)
Piotr Kaleta
Stanisław Kogut
Rafał Klemens Muchacki (od 2007-11-28)

Członkowie:
Michał Boszko (od 2010-07-08)
Władysław Dajczak
Piotr Kaleta (do 2008-10-16)
Marek Konopka (do 2010-12-16)
Zbigniew Meres
Ireneusz Niewiarowski
Bohdan Józef Paszkowski
Jadwiga Rotnicka
Sławomir Sadowski

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przewodniczący
Jerzy Chróścikowski
Z-cy przewodniczącego:
Ireneusz Niewiarowski (od 2007-11-27)
Piotr Głowski
(od 2009-03-05 do 2010-11-21)
Michał Wojtczak (od 2007-11-27
do 2009-01-14, w komisji do 2009-01-14)

Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą
Przewodniczący
Andrzej Person
Z-cy przewodniczącego:
Łukasz Abgarowicz (od 2007-11-27)
Roman Ludwiczuk (od 2007-11-27)
Bronisław Korfanty (od 2008-05-13)

Członkowie:
Małgorzata Adamczak (od 2008-05-15)
Przemysław Jacek Błaszczyk
Michał Boszko (od 2010-07-08)
Lucjan Cichosz
Stanisław Gorczyca (do 2009-01-14)
Henryk Górski
Andrzej Grzyb
(do 2009-01-14, od 2011-01-12)
Kazimierz Jaworski

Członkowie:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(do 2007-12-20 i od 2010-07-08)
Ryszard Janusz Bender
Józef Bergier (od 2008-02-07)
Przemysław Jacek Błaszczyk (do 2009-01-14)
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Roman Ludwiczuk
Tomasz Misiak (od 2009-03-18)
Mariusz Sebastian Witczak
Andrzej Szewiński (od 2010-02-18)
Grzegorz Wojciechowski

Krystyna Bochenek (do 2010-04-10)
Barbara Borys-Damięcka
Lucjan Cichosz (do 2009-01-14)
Władysław Dajczak
Janina Fetlińska (do 2010-04-10)
Stanisław Gogacz
Piotr Gruszczyński
Stanisław Karczewski (do 2009-01-14)
Kazimierz Kleina (do 2009-01-14)
Maciej Klima(do 2009-02-05)
Paweł Klimowicz (do 2008-09-25)
Marek Konopka
Sławomir Kowalski (do 2009-01-14)
Maria Pańczyk-Pozdziej
Zbigniew Michał Pawłowicz
(do 2011-02-04)
Czesław Ryszka (do 2010-02-18)
Sławomir Sadowski
Tadeusz Wojciech Skorupa
Andrzej Szewiński
Stanisław Zając k
(od 2008-06-26 do 2010-04-10)
Piotr Zientarski
(do 2009-03-18, od 2011-01-27)

Komisja Spraw Zagranicznych
Przewodniczący
Leon Kieres
Z-cy przewodniczącego:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(od 2008-01-07, w komisji od 2007-12-20)
Marek Rocki (od 2008-01-07)
Członkowie:
Włodzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej (do 2011-04-14)
Maciej Grubski
Witold Lech Idczak (do 2009-09-23)
Paweł Klimowicz
(do 2008-04-11, od 2008-09-25)
Norbert Krajczy (do 2008-04-24)
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz k
(do 2008-03-21)
Tomasz Misiak (do 2007-11-28)
Jan Olech (do 2009-01-14)
Janusz Rachoń
Władysław Sidorowicz (do 2009-02-05)
Alicja Zając (od 2011-04-14)
Krzysztof Piotr Zaremba (do 2009-07-02)

Komisja Spraw Unii Europejskiej
Przewodniczący
Edmund Wittbrodt
Z-cy przewodniczącego:
Janusz Rachoń (od 2009-04-07)
Witold Lech Idczak
(od 2010-07-07 w komisji od 2009-09-23)
Maciej Klima (od 2009-02-11
do 2010-06-15, w komisji od 2009-02-05)
Zdzisław Pupa (od 2007-12-13
do 2009-02-05, w komisji do 2009-02-05)
Jan Wyrowiński
(od 2007-11-28 do 2009-04-07)

Komisja Środowiska
Przewodniczący
Zdzisław Pupa
Z-ca przewodniczącego:
Michał Wojtczak (od 2009-03-05)
Członkowie:
Przemysław Jacek Błaszczyk
Lucjan Cichosz (do 2009-04-02)
Jan Dobrzyński
Stanisław Gorczyca
Andrzej Grzyb (do 2011-01-12)
Ryszard Knosala (od 2011-06-09)
Marek Konopka (od 2010-12-16)
Sławomir Kowalski (do 2009-02-18)
Krzysztof Majkowski (do 2010-07-08)
Andrzej Misiołek
Jan Olech
Leszek Piechota (od 2010-07-08)
Jadwiga Rotnicka

Członkowie:
Grzegorz Banaś (od 2011-05-26)
Ryszard Janusz Bender (do 2007-11-28)
Jerzy Chróścikowski
Lucjan Cichosz (od 2009-04-02)
Grzegorz Czelej
Piotr Głowski (do 2010-11-21)
Stanisław Gorczyca
Tadeusz Jerzy Gruszka
Stanisław Iwan
Sławomir Kowalski (od 2010-02-18)
Norbert Krajczy (od 2008-04-24)
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Czesław Ryszka (od 2010-02-18)
Wojciech Skurkiewicz
Jacek Swakoń (od 2010-12-16)
Grażyna Anna Sztark (do 2009-02-05)
Alicja Zając (od 2010-07-08)

Komisja Zdrowia
Przewodniczący
Władysław Sidorowicz
Z-cy przewodniczącego:
Michał Okła (od 2007-11-27)
Stanisław Karczewski (od 2007-11-28)

Komisja Ustawodawcza

Członkowie:
Wiesław Dobkowski (od 2011-04-14)
Jarosław Duda (do 2011-02-04)
Janina Fetlińska (do 2010-04-10)
Stanisław Gogacz (do 2009-03-18)
Ryszard Górecki
Paweł Klimowicz
(od 2008-04-11 do 2010-02-18)
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Rafał Klemens Muchacki (od 2007-11-28)
Zbigniew Michał Pawłowicz
Leszek Piechota (od 2010-11-17
do 2011-07-07)
Henryk Maciej Woźniak

Przewodniczący:
Piotr Zientarski
(od 2009-03-19, w komisji od 2009-03-18)
Krzysztof Kwiatkowski
(do 2009-02-18; w komisji do 2009-02-18)
Z-ca przewodniczącego
Bohdan Józef Paszkowski (od 2007-12-18)
Członkowie:
Zbigniew Jan Cichoń (od 2007-11-28)
Stanisław Gogacz (od 2009-03-18)
Leon Kieres
Krzysztof Majkowski (od 2010-07-08)
Krzysztof Piesiewicz (od 2009-04-02)
Grażyna Anna Sztark
Marek Trzciński (od 2007-11-28)
Marek Ziółkowski (do 2007-11-28)
Podkomisja do zmian Konstytucji
Przewodniczący
Piotr Zientarski
Członkowie:
Zbigniew Jan Cichoń
Leon Kieres
Bohdan Józef Paszkowski
Krzysztof Piesiewicz
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Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich

Lp.

Liczba posiedzeń w latach

Nazwa komisji (podkomisji)

2007

2008

2009

2010 i 2011 i Łącznie

1.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

-

-

72

57

32

161

2.

Komisja Gospodarki Narodowej

5

91

107

78

72

353

-

6

-

-

-

6

3.

Podkomisja „Przyjazne Państwo”

4.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

3

25

23

24

25

100

5.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

3

32

33

29

20

117

6.

Komisja Obrony Narodowej

5

24

27

25

26

107

7.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji

10

59

83

76

91

319

8.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich

8

26

29

30

14

107

9.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

4

52

67

51

41

215

10.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4

46

47

40

34

171

11.

Komisja Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej

6

63

77

81

74

301

12.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą

3

25

24

22

23

97

13.

Komisja Spraw Unii Europejskiej

6

40

39

43

29

157

14.

Komisja Spraw Zagranicznych

4

40

49

54

38

185

15.

Komisja Środowiska

-

-

34

32

43

109

16.

Komisja Ustawodawcza

10

127

129

93

96

455

-

-

-

1

8

9

6

41

36

25

24

132

77

697

876

761

690

3101

17.
18.

Podkomisja do zmiany Konstytucji
Komisja Zdrowia
Ogółem
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Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez komisje senackie

Lp.

Nazwa komisji (podkomisji)

1.
2.
3.

Liczba rozpatrzonych ustaw w latach
2007

2008

2009

2010

2011

Łącznie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

-

-

45

44

33

123

Komisja Gospodarki Narodowej

1

116

58

46

54

277

-

1

-

-

-

1

Podkomisja "Przyjazne Państwo"

4.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

-

8

7

5

11

32

5.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

1

25

13

23

9

72

6.

Komisja Obrony Narodowej

-

11

13

16

14

53

7.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

2

45

56

45

60

208

8.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich

-

2

2

3

1

9

9.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

1

40

36

31

30

139

10.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-

36

20

19

10

83

11.

Komisja Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej

1

44

54

59

53

214

12.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą

-

4

1

2

-

7

13.

Komisja Spraw Unii Europejskiej

-

3

4

5

3

13

14.

Komisja Spraw Zagranicznych

1

37

21

18

26

103

15.

Komisja Środowiska

-

-

9

11

20

41

16.

Komisja Ustawodawcza

1

19

28

20

40

109

-

-

-

-

-

-

1

20

11

14

14

64

17.
18.

Podkomisja do zmian Konstytucji
Komisja Zdrowia
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Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu
Od początku kadencji Senatu odbyły się 83 posiedzenia (173 dni obrad), które
w przeliczeniu na efektywny czas pracy* trwały 1169 godzin i 56 minut. Stenogramy z tych
posiedzeń mają łącznie 12 238 stron.
Najkrótszym dniem posiedzenia w tym okresie był czwarty (ostatni) dzień 35. posiedzenia
Senatu w dniu 1 lipca 2009 r. W tym dniu odbyło się głosowanie w sprawie uchwalenia
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez
Sejm. Obrady trwały 22 minuty.
Najkrótszym posiedzeniem było 2. posiedzenie, trwające jeden dzień (28 listopada
2007 r.), a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 16 minut. Na tym posiedzeniu
dokonano wyboru wicemarszałka Senatu, podjęto uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym, uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii
Międzyparlamentarnej oraz uchwałę w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego. Dokonano
także zmian w składach komisji senackich.
Najdłuższym dniem posiedzenia był drugi dzień 20. posiedzenia Senatu (29 października
2008 r.). Obrady trwały 15 godzin i 11 minut. Przeprowadzono dyskusje w sprawie 26 ustaw
i w sprawie dwóch senackich projektów ustaw.
W dniach 16–19 grudnia 2008 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu, które było
najdłuższym posiedzeniem VII kadencji. Łącznie przez cztery dni Senat obradował 35 godzin
i 23 minuty efektywnego czasu pracy. Na tym posiedzeniu Senat rozpatrzył 21 punktów
porządku obrad. Stosunkowo mała ilość rozpatrzonych punktów porządku dziennego
w stosunku do długości posiedzenia wynika z faktu, iż na tym posiedzeniu rozpatrywana była
ustawa budżetowa na rok 2009. Również na tym posiedzeniu Senat przeprowadził najwięcej
(427) głosowań elektronicznych. 246 z nich dotyczyło ustawy budżetowej. Senat wprowadził
do ustawy 27 poprawek, z których Sejm przyjął 23, a 4 odrzucił. Poza ustawą budżetową
Senat na tym posiedzeniu rozpatrzył 17 ustaw, podjął dwie uchwały okolicznościowe
i przeprowadził debatę nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej
na 2009 r.
W VII kadencji Senat przeprowadził 6684 głosowania elektroniczne oraz 40 głosowań
tajnych.
Najpóźniej zakończyły się obrady 67. posiedzenia w dniu 17 grudnia 2010 r. – o godzinie
1:57.
Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 46 minut, a na jedno posiedzenie
przypadało średnio 14 godzin i 6 minut.
Na 83 posiedzenia 10 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 12,05% wszystkich
posiedzeń, 58 posiedzeń dwudniowych stanowiło 69,88% wszystkich posiedzeń. Odbyło się
także 12 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia czterodniowe, co dało im odpowiednio
14,46% i 3,61% udziału we wszystkich posiedzeniach.

*

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

41

Wykaz posiedzeń Senatu
Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

1

2007-11-05, 06, 09, 10

4

36

2009-07-01, 02

2

2

2007-11-28

1

37

2009-07-03

1

3

2007-12-19, 20

2

38

2009-07-15, 16

2

4

2008-01-15, 16

2

39

2009-07-29, 30, 31

3

5

2008-02-06, 07

2

40

2009-09-23

1

6

2008-03-05, 06

2

41

2009-10-07

1

7

2008-03-27

1

42

2009-10-20, 21, 22

3

8

2008-04-02

1

43

2009-11-04, 05

2

9

2008-04-10, 11

2

44

2009-11-18, 19, 20

3

10

2008-04-23, 24

2

45

2009-12-02, 03

2

11

2008-05-07, 08

2

46

2009-12-16, 17

2

12

2008-05-14, 15

2

47

2010-01-11, 12, 13

3

13

2008-06-04, 05

2

48

2010-02-03, 04

2

14

2008-06-25, 26

2

49

2010-02-17, 18

2

15

2008-07-10, 11

2

50

2010-03-10, 11, 12

3

16

2008-07-23, 24

2

51

2010-03-25, 26

2

17

2008-08-06, 07

2

52

2010-04-08, 09

2

18

2008-09-24, 25

2

53

2010-04-28, 29

2

19

2008-10-15, 16

2

54

2010-05-12, 13

2

20

2008-10-28, 29, 30

3

55

2010-05-26

1

21

2008-11-05, 06, 07

3

56

2010-05-27, 28

2

22

2008-11-19, 20

2

57

2010-06-08, 09, 10

3

23

2008-12-03, 04

2

58

2010-07-02

1

24

2008-12-16, 17, 18, 19

4

59

2010-07-07, 08

2

25

2009-01-14, 15

2

60

2010-07-21, 22

2

26

2009-02-04, 05

2

61

2010-08-04,05

2

27

2009-02-17, 18

2

62

2010-08-11, 12

2

28

2009-03-04, 05

2

63

2010-10-20, 21

2

29

2009-03-18, 19

2

64

2010-11-03, 04

2

30

2009-04-01, 02

2

65

2010-11-17

1

31

2009-04-20, 21, 22

3

66

2010-11-24, 25

2

32

2009-05-07

1

67

2010-12-14, 15, 16, 17

4

33

2009-05-13, 14

2

68

2011-01-11, 12

2

34

2009-05-27, 28

2

69

2011-01-26, 27

2

35

2009-06-17, 18, 19
2009-07-01

4

70

2011-02-03, 04

2

42

Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

71

2011-03-02, 03

2

72

2011-03-16, 17

2

73

2011-03-30, 31

2

74

2011-04-13, 14

2

75

2011-04-27, 28

2

76

2011-05-11, 12

2

77

2011-05-25, 26

2

78

2011-06-08, 09

2

79

2011-06-15, 16

2

80

2011-07-06, 07

2

81

2011-07-27, 28, 29

3

82

2011-08-03, 04, 05

3

83

2011-09-13, 14

2

43

Liczbowe zestawienie posiedzeń Senatu
w poszczególnych latach i miesiącach

Rok
2007

2008

2009

Miesiąc

Liczba dni
posiedzeń

5

styczeń

3

grudzień

2

luty

4

styczeń

2

marzec

5

luty

2

marzec

3

kwiecień

4

kwiecień

5

maj

5

maj

4

czerwiec

3

czerwiec

4

lipiec

5

lipiec

4

sierpień

4

sierpień

2

wrzesień

-

wrzesień

2

październik

2

październik

5

listopad

5

listopad

5

grudzień

3

grudzień

6

styczeń

4

styczeń

2

luty

4

luty

2

marzec

4

marzec

6

kwiecień

5

kwiecień

4

maj

5

maj

4

czerwiec

3

czerwiec

4

lipiec

8

lipiec

5

sierpień

-

sierpień

3

wrzesień

1

wrzesień

2

październik

4

listopad

5

grudzień

4

Miesiąc

Liczba dni
posiedzeń

listopad

Rok

2010

2011

Ogółem

44

173

Aktywność senatorów
na posiedzeniach Senatu

Liczbowe zestawienie wystąpień senatorów na posiedzeniach Senatu

Razem

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu

Złożone do
protokołu

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

1.

Abgarowicz Łukasz

3

4

7

15

-

15

10

-

32

2.

Adamczak Małgorzata

16

19

35

15

22

37

38

1

111

3.

Andrzejewski Piotr
Łukasz Juliusz

34

60

94

222

-

222

572

14

902

4.

Arciszewska-Mielewczyk
Dorota

12

1

13

24

-

24

116

4

157

5.

Augustyn Mieczysław

94

154

248

115

-

115

53

-

416

6.

Banaś Grzegorz

40

21

61

56

-

56

171

1

289

7.

Bender Ryszard Janusz

1

-

1

86

-

86

181

16

284

8.

Bergier Józef

11

18

29

20

-

20

34

2

85

9.

Bisztyga Stanisław

43

37

80

32

245

277

239

-

596

10.

Błaszczyk Przemysław

22

19

41

10

-

10

87

-

138

11.

Bochenek Krystyna∗

-

-

-

13

3

16

92

2

110

12.

Borusewicz Bogdan

-

-

-

35

-

35

160

-

195

13.

Borys-Damięcka Barbara

9

66

75

15

1

16

43

-

134

Lp.

Nazwisko i imię

∗

2

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

14.

Boszko Michał

4

-

4

12

-

12

4

-

20

15.

Chróścikowski Jerzy

26

16

42

53

1

54

106

3

205

16.

Cichoń Zbigniew

54

47

101

129

-

129

120

25

375

17.

Cichosz Lucjan

10

8

18

21

7

28

117

6

169

18.

Cimoszewicz
Włodzimierz

12

6

18

16

-

16

65

-

99

19.

Czelej Grzegorz

16

2

18

20

17

37

26

-

81

20.

Dajczak Władysław

27

22

49

55

2

57

246

-

352

21.

Dobkowski Wiesław

18

9

27

19

-

19

54

5

105

22.

Dobrzyński Jan

5

5

10

22

2

24

181

5

220

23.

Duda Jarosław

1

-

1

-

-

-

1

-

2

∗

24.

Fetlińska Janina

7

6

13

73

2

75

265

9

362

25.

Głowski Piotr

18

34

52

21

-

21

28

-

101

26.

Gogacz Stanisław

8

10

18

26

-

26

158

21

223

27.

Gorczyca Stanisław

11

10

21

4

2

6

49

2

78

47

Razem

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu

Złożone do
protokołu

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

28.

Górecki Ryszard

12

39

51

30

2

32

62

-

145

29.

Górski Henryk

14

6

20

6

1

7

-

-

27

30.

Grubski Maciej

24

21

45

34

-

34

24

-

103

31.

Gruszczyński Piotr

34

29

63

3

1

4

25

3

95

32.

Gruszka Tadeusz

30

3

33

125

28

153

390

14

590

33.

Grzyb Andrzej

19

28

47

2

51

53

18

-

118

34.

Idczak Witold

10

1

11

28

2

30

35

-

76

35.

Iwan Stanisław

41

42

83

33

13

46

56

-

185

36.

Jaworski Kazimierz

7

4

11

4

2

6

8

1

26

37.

Jurcewicz Stanisław

91

102

193

84

27

111

211

3

518

38.

Kaleta Piotr

27

8

35

63

-

63

139

8

245

39.

Karczewski Stanisław

18

25

43

48

9

57

100

7

207

40.

Kieres Leon

58

75

133

108

-

108

233

-

474

41.

Kleina Kazimierz

80

140

220

9

-

9

55

1

285

42.

Klima Maciej

4

1

5

6

3

9

56

-

70

43.

Klimowicz Paweł

27

13

40

13

1

14

54

19

127

44.

Knosala Ryszard

7

-

7

9

111

120

265

-

392

45.

Kogut Stanisław

22

38

60

55

1

56

61

9

186

46.

Konopka Marek

21

17

38

11

2

13

74

8

133

47.

Korfanty Bronisław

4

1

5

9

-

9

48

-

62

48.

Kowalski Sławomir

10

8

18

1

7

8

24

-

50

49.

Krajczy Norbert

12

11

23

33

1

34

85

1

143

50.

Kraska Waldemar

14

24

38

14

-

14

120

-

172

51.

Kwiatkowski Krzysztof

19

20

39

16

-

16

27

3

85

52.

Ludwiczuk Roman

-

-

-

-

24

24

14

-

38

53.

Majkowski Krzysztof

11

16

27

28

-

28

92

-

147

54.

Massalski Adam

9

27

36

11

-

11

25

-

72

55.

Mazurkiewicz Andrzej
Tadeusz∗

2

-

2

2

-

2

11

-

15

56.

Meres Zbigniew

38

98

136

5

18

23

109

-

268

57.

Misiak Tomasz

16

27

43

11

-

11

7

-

61

58.

Misiołek Andrzej

9

5

14

23

-

23

54

1

92

59.

Motyczka Antoni

15

-

15

5

-

5

1

-

21

Lp.

Nazwisko i imię

48

2

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

Razem

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu

Złożone do
protokołu

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

60.

Muchacki Rafał

30

35

65

15

43

58

59

1

183

61.

Niewiarowski Ireneusz

18

25

43

8

-

8

6

-

57

62.

Okła Michał

20

24

44

-

-

-

9

-

53

63.

Olech Jan

4

1

5

1

-

1

11

-

17

64.

Ortyl Władysław

23

4

27

57

3

60

153

1

241

65.

Owczarek Andrzej

52

87

139

21

-

21

28

-

188

66.

Pańczyk-Pozdziej Maria

3

-

3

7

-

7

53

2

65

67.

Paszkowski Bohdan

57

76

133

29

-

29

141

-

303

68.

Pawłowicz Zbigniew

4

6

10

6

-

6

23

-

39

69.

Person Andrzej

8

27

35

8

-

8

10

-

53

70.

Piechniczek Antoni

3

20

23

14

-

14

34

-

71

71.

Piechota Leszek∗

5

2

7

3

-

3

6

-

16

72.

Piesiewicz Krzysztof

7

30

37

25

-

25

21

-

83

73.

Piotrowicz Stanisław

100

96

196

73

-

73

114

7

390

74.

Pupa Zdzisław

14

5

19

25

2

27

125

1

172

75.

Rachoń Janusz

15

14

29

26

28

54

81

-

164

76.

Rocki Marek

6

-

6

13

-

13

34

-

53

77.

Romaszewski Zbigniew

20

15

35

73

-

73

222

2

332

78.

Rotnicka Jadwiga

33

35

68

16

3

19

63

-

150

79.

Rulewski Jan

84

105

189

90

-

90

198

7

484

80.

Ryszka Czesław

11

18

29

81

44

125

279

3

436

81.

Sadowski Sławomir

16

16

32

8

-

8

41

10

91

82.

Sepioł Janusz

46

78

124

40

-

40

41

-

205

83.

Sidorowicz Władysław

32

83

115

51

-

51

37

1

204

84.

Skorupa Tadeusz
Wojciech

-

-

-

24

23

47

151

17

215

85.

Skurkiewicz Wojciech

22

9

31

60

1

61

279

5

376

86.

Smulewicz Eryk

22

20

42

6

21

27

27

5

101

-

-

-

2

3

5

4

1

10

Lp.

Nazwisko i imię

∗

2

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

87.

Stokłosa Henryk

88.

Swakoń Jacek

15

6

21

-

-

-

2

-

23

89.

Szaleniec Zbigniew

50

53

103

23

-

23

86

5

217

90.

Szewiński Andrzej

4

8

12

17

13

30

94

1

137

91.

Sztark Grażyna Anna

25

4

29

4

9

13

10

-

52

49

Razem

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu

Złożone do
protokołu

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

Trzciński Marek

45

39

84

6

5

11

35

2

132

93.

Wach Piotr

25

30

55

30

-

30

25

1

111

94.

Wiatr Kazimierz

18

28

46

48

-

48

58

-

152

95.

Witczak Mariusz
Sebastian

18

44

62

35

-

35

32

-

129

96.

Wittbrodt Edmund

19

17

36

44

-

44

66

-

146

97.

Wojciechowski Grzegorz

15

3

18

14

2

16

480

-

514

98.

Wojtczak Michał

17

35

52

1

-

1

3

1

57

99.

Woźniak Henryk Maciej

60

117

177

36

-

36

91

12

316

100. Wyrowiński Jan

52

52

104

61

1

62

39

2

207

101. Zając Alicja∗

3

1

4

4

11

15

22

-

41

102. Zając Stanisław∗

6

2

8

18

27

45

52

3

108

103. Zaremba Krzysztof Piotr

1

-

1

5

-

5

3

-

9

139

137

276

63

5

68

46

1

391

1

-

1

7

-

7

76

1

85

Nazwisko i imię

104. Zientarski Piotr
105. Ziółkowski Marek

2

3
∗

2

Odpowiedzi na
pytania i inne

92.

Lp.

1

Przemówienia w
dyskusji i wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

Wystąpienia jako sprawozdawca komisji, mniejszości komisji, połączonych komisji oraz jako przedstawiciel
wnioskodawców.
Wystąpienia w sprawach formalnych, w sprawie porządku obrad, w celu zgłoszenia repliki lub sprostowania,
zapytania do sprawozdawców oraz przedstawicieli urzędów i instytucji.
Liczba wystąpień w celu wygłoszenia oświadczeń nie jest tożsama z liczbą wygłoszonych oświadczeń (patrz
także „Liczbowe zestawienie oświadczeń senatorskich”).
Patrz także: Zmiany w składzie osobowym Senatu s. 9.

50

Liczbowe zestawienie oświadczeń senatorskich

Oświadczenia
Złożone do protokołu
w tym złożone wspólnie
Wygłoszone
w tym wygłoszone wspólnie
Razem
w tym wspólne

2007

2008

2009

2010

2011

Razem

62

1143

943

850

720

3718

6

114

64

83

104

371

5

82

76

71

80

314

0

7

12

13

6

38

67

1225

1019

921

800

4032

6

121

76

96

110

409

Złożone do
protokołu

W tym złożone
wspólnie z innymi
senatorami

Wygłoszone

W tym wygłoszone
wspólnie z innymi
senatorami

Razem

W tym wspólne

Oświadczenia Oświadczenia Oświadczenia

1.

Abgarowicz Łukasz

5

4

2

2

7

6

2.

Adamczak Małgorzata

74

9

3

2

77

11

3.

Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz

9

9

24

10

33

19

4.

Arciszewska-Mielewczyk Dorota

36

13

14

10

50

23

5.

Augustyn Mieczysław

37

7

3

3

40

10

6.

Banaś Grzegorz

37

25

15

14

52

39

7.

Bender Ryszard Janusz

39

27

31

15

70

42

8.

Bergier Józef

21

4

2

0

23

4

9.

Bisztyga Stanisław

111

15

4

4

115

19

10.

Błaszczyk Przemysław Jacek

65

21

12

12

77

33

Lp.

Nazwisko i imię

∗

11.

Bochenek Krystyna

25

3

6

4

31

7

12.

Borusewicz Bogdan

0

0

0

0

0

0

13.

Borys-Damięcka Barbara

25

1

1

1

26

2

14.

Boszko Michał∗

1

1

0

0

1

1

15.

Chróścikowski Jerzy

19

19

17

13

36

32

16.

Cichoń Zbigniew Jan

20

19

46

14

66

33

17.

Cichosz Lucjan

77

22

19

11

96

33

18.

Cimoszewicz Włodzimierz

1

1

0

0

1

1

51

Złożone do
protokołu

W tym złożone
wspólnie z innymi
senatorami

Wygłoszone

W tym wygłoszone
wspólnie z innymi
senatorami

Razem

W tym wspólne

Oświadczenia Oświadczenia Oświadczenia

19.

Czelej Grzegorz

69

23

8

8

77

31

20.

Dajczak Władysław

66

28

14

14

80

42

21.

Dobkowski Wiesław

31

30

20

15

51

45

22.

Dobrzyński Jan

107

20

17

11

124

31

23.

Duda Jarosław

2

2

0

0

2

2

24.

Fetlińska Janina∗

111

31

18

14

129

45

25.

Głowski Piotr

11

4

1

1

12

5

26.

Gogacz Stanisław

33

19

40

17

73

36

27.

Gorczyca Stanisław

36

15

5

3

41

18

28.

Górecki Ryszard

56

12

4

3

60

15

29.

Górski Henryk

31

18

15

15

46

33

30.

Grubski Maciej

151

80

3

3

154

83

31.

Gruszczyński Piotr

70

21

12

6

82

27

32.

Gruszka Tadeusz Jerzy

111

27

25

14

136

41

33.

Grzyb Andrzej

72

15

4

4

76

19

34.

Idczak Witold Lech

109

89

13

13

122

102

35.

Iwan Stanisław

29

9

2

2

31

11

36.

Jaworski Kazimierz

54

38

13

13

67

51

37.

Jurcewicz Stanisław

44

8

5

1

49

9

38.

Kaleta Piotr

160

40

24

16

184

56

39.

Karczewski Stanisław

62

21

21

17

83

38

40.

Kieres Leon

9

8

1

1

10

9

41.

Kleina Kazimierz

55

6

3

3

58

9

42.

Klima Maciej

124

84

12

12

136

96

43.

Klimowicz Paweł

32

13

21

6

53

19

44.

Knosala Ryszard

164

4

2

2

166

6

45.

Kogut Stanisław

72

22

26

16

98

38

46.

Konopka Marek

62

25

14

7

76

32

47.

Korfanty Bronisław

37

23

18

18

55

41

48.

Kowalski Sławomir

58

7

6

6

64

13

49.

Krajczy Norbert

95

34

11

11

106

45

50.

Kraska Waldemar

68

35

15

15

83

50

51.

Kwiatkowski Krzysztof

186

62

6

3

192

65

Lp.

Nazwisko i imię

52

Złożone do
protokołu

W tym złożone
wspólnie z innymi
senatorami

Wygłoszone

W tym wygłoszone
wspólnie z innymi
senatorami

Razem

W tym wspólne

Oświadczenia Oświadczenia Oświadczenia

52.

Ludwiczuk Roman

43

3

0

0

43

3

53.

Majkowski Krzysztof

59

25

10

10

69

35

54.

Massalski Adam

19

14

10

10

29

24

55.

Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz∗

1

1

0

0

1

1

56.

Meres Zbigniew

9

8

4

4

13

12

57.

Misiak Tomasz

5

3

0

0

5

3

58.

Misiołek Andrzej

30

15

6

6

36

21

59.

Motyczka Antoni

63

7

3

3

66

10

60.

Muchacki Rafał Klemens

56

3

7

6

63

9

61.

Niewiarowski Ireneusz

18

5

2

2

20

7

62.

Okła Michał

14

6

5

5

19

11

63.

Olech Jan

48

38

1

1

49

39

64.

Ortyl Władysław

78

18

14

13

92

31

65.

Owczarek Andrzej

26

11

3

3

29

14

66.

Pańczyk-Pozdziej Maria

16

5

6

5

22

10

67.

Paszkowski Bohdan Józef

70

17

11

11

81

28

68.

Pawłowicz Zbigniew Michał

3

3

3

3

6

6

69.

Person Andrzej

66

4

1

1

67

5

70.

Piechniczek Antoni

16

6

3

3

19

9

71.

Piechota Leszek

11

8

2

2

13

10

72.

Piesiewicz Krzysztof

10

0

2

2

12

2

73.

Piotrowicz Stanisław

20

20

22

15

42

35

74.

Pupa Zdzisław

96

89

16

15

112

104

75.

Rachoń Janusz

10

4

2

2

12

6

76.

Rocki Marek

2

1

1

1

3

2

77.

Romaszewski Zbigniew

14

9

14

12

28

21

78.

Rotnicka Jadwiga

6

3

1

1

7

4

79.

Rulewski Jan

3

3

8

2

11

5

80.

Ryszka Czesław

116

31

17

17

133

48

81.

Sadowski Sławomir

34

23

20

10

54

33

82.

Sepioł Janusz

13

9

3

3

16

12

83.

Sidorowicz Władysław

29

7

5

4

34

11

84.

Skorupa Tadeusz Wojciech

63

23

33

16

96

39

Lp.

Nazwisko i imię

53

Złożone do
protokołu

W tym złożone
wspólnie z innymi
senatorami

Wygłoszone

W tym wygłoszone
wspólnie z innymi
senatorami

Razem

W tym wspólne

Oświadczenia Oświadczenia Oświadczenia

85.

Skurkiewicz Wojciech

169

89

17

11

186

100

86.

Smulewicz Eryk

195

4

5

3

200

7

87.

Stokłosa Henryk∗

24

0

1

0

25

0

88.

Swakoń Jacek

11

9

4

4

15

13

89.

Szaleniec Zbigniew

10

3

8

3

18

6

90.

Szewiński Andrzej

40

2

6

5

46

7

91.

Sztark Grażyna Anna

57

33

2

2

59

35

92.

Trzciński Marek

76

9

4

2

80

11

93.

Wach Piotr

10

3

3

2

13

5

94.

Wiatr Kazimierz

17

17

15

15

32

32

95.

Witczak Mariusz Sebastian

3

1

1

1

4

2

96.

Wittbrodt Edmund

14

8

2

2

16

10

97.

Wojciechowski Grzegorz

259

106

9

9

268

115

98.

Wojtczak Michał

21

3

2

1

23

4

99.

Woźniak Henryk Maciej

49

9

18

3

67

12

59

3

2

1

61

4

13

2

2

2

15

4

44

22

12

12

56

34

103. Zaremba Krzysztof Piotr

5

4

2

2

7

6

104. Zientarski Piotr

58

15

3

2

61

17

105. Ziółkowski Marek

5

4

2

2

7

6

Lp.

Nazwisko i imię

100. Wyrowiński Jan
101. Zając Alicja∗
102. Zając Stanisław

∗

∗

Patrz także: Zmiany w składzie osobowym Senatu s. 9.
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Liczbowe zestawienie obecności senatorów oraz udziału w głosowaniach
na posiedzeniach Senatu
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Regulaminu Senatu senator potwierdza swoją obecność na
posiedzeniu Senatu podpisem na liście. Obecność senatora potwierdzana jest także
wydrukami udziału w głosowaniu.

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Nieobecny
uspr.

Nazwisko i imię

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:
Obecny

Lp.

Liczba dni
posiedzeń

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Regulaminu Senatu niewzięcie przez senatora w danym dniu
udziału w więcej niż 1/5 głosowań, jeżeli głosowań było więcej niż 10, z wyłączeniem
głosowań dotyczących wniosków formalnych oraz głosowań tajnych, jest równoznaczne
z jednodniową nieobecnością na posiedzeniu Senatu.

1.

Abgarowicz Łukasz

175

161

13

-

84

73

11

-

2.

Adamczak Małgorzata

175

160

14

-

84

78

6

-

3.

Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz

175

167

7

-

84

75

9

-

4.

Arciszewska-Mielewczyk Dorota

175

144

30

-

84

58

26

-

5.

Augustyn Mieczysław

175

167

7

-

84

78

6

-

6.

Banaś Grzegorz

175

167

7

-

84

69

15

-

7.

Bender Ryszard Janusz

175

134

37

3

84

58

24

2

8.

Bergier Józef

175

156

18

-

84

67

17

-

9.

Bisztyga Stanisław

175

171

3

-

84

78

6

-

10.

Błaszczyk Przemysław Jacek

175

168

6

-

84

78

6

-

111

100

11

-

48

42

6

-

∗

11.

Bochenek Krystyna

12.

Borusewicz Bogdan

175

168

6

-

84

65

19

-

13.

Borys-Damięcka Barbara

175

161

13

-

84

75

9

-

14.

Boszko Michał∗

54

53

-

-

31

29

2

-

15.

Chróścikowski Jerzy

175

160

14

-

84

68

16

-

16.

Cichoń Zbigniew Jan

175

159

13

2

84

64

18

2

17.

Cichosz Lucjan

175

172

2

-

84

80

4

-

18.

Cimoszewicz Włodzimierz

175

152

21

1

84

72

10

2

19.

Czelej Grzegorz

175

163

11

-

84

75

9

-

20.

Dajczak Władysław

175

173

1

-

84

81

3

-

21.

Dobkowski Wiesław

175

170

4

-

84

79

5

-

22.

Dobrzyński Jan

175

164

10

-

84

64

20

-

23.

Duda Jarosław

175

161

13

-

84

62

22

-

∗

24.

Fetlińska Janina

111

104

7

-

48

42

6

-

25.

Głowski Piotr

135

118

17

-

61

52

9

-

26.

Gogacz Stanisław

175

172

2

-

84

81

3

-

27.

Gorczyca Stanisław

175

169

5

-

84

76

8

-

28.

Górecki Ryszard

175

156

18

-

84

67

17

-

29.

Górski Henryk

175

166

8

-

84

76

7

1

55

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Obecny

Nazwisko i imię

Liczba dni z
głosowaniami

Liczba dni
posiedzeń

Lp.

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:

30.

Grubski Maciej

175

174

-

-

84

83

1

-

31.

Gruszczyński Piotr

175

171

3

-

84

82

2

-

32.

Gruszka Tadeusz Jerzy

175

170

4

-

84

79

5

-

33.

Grzyb Andrzej

175

160

14

-

84

78

6

-

34.

Idczak Witold Lech

175

172

2

-

84

82

2

-

35.

Iwan Stanisław

175

166

8

-

84

77

7

-

36.

Jaworski Kazimierz

175

170

4

-

84

76

7

1

37.

Jurcewicz Stanisław

175

170

4

-

84

81

3

-

38.

Kaleta Piotr

175

174

-

-

84

83

1

-

39.

Karczewski Stanisław

175

166

8

-

84

75

9

-

40.

Kieres Leon

175

161

13

-

84

77

7

-

41.

Kleina Kazimierz

175

160

14

-

84

71

13

-

42.

Klima Maciej

175

158

16

-

84

65

19

-

43.

Klimowicz Paweł

175

156

18

-

84

73

11

-

44.

Knosala Ryszard

175

146

28

-

84

72

12

-

45.

Kogut Stanisław

175

170

4

-

84

81

3

-

46.

Konopka Marek

175

168

6

-

84

78

6

-

47.

Korfanty Bronisław

175

159

15

-

84

71

13

-

48.

Kowalski Sławomir

175

168

6

-

84

79

5

-

49.

Krajczy Norbert

175

164

10

-

84

66

18

-

50.

Kraska Waldemar

175

168

4

2

84

76

6

2

51.

Kwiatkowski Krzysztof

175

156

18

-

84

63

21

-

52.

Ludwiczuk Roman

175

147

26

1

84

54

27

3

53.

Majkowski Krzysztof

175

168

4

2

84

77

5

2

54.

Massalski Adam

175

161

13

-

84

65

19

-

∗

55.

Mazurkiewicz Andrzej Tadeusz

13

13

-

-

4

3

1

-

56.

Meres Zbigniew

175

169

5

-

84

81

3

-

57.

Misiak Tomasz

175

141

28

5

84

45

28

11

58.

Misiołek Andrzej

175

159

15

-

84

75

9

-

59.

Motyczka Antoni

175

160

14

-

84

76

8

-

171

154

16

-

84

76

8

-

∗∗

60.

Muchacki Rafał Klemens

61.

Niewiarowski Ireneusz

175

170

4

-

84

80

4

-

62.

Okła Michał

175

170

4

-

84

83

1

-

63.

Olech Jan

175

161

13

-

84

70

14

-

64.

Ortyl Władysław

175

164

10

-

84

76

8

-

65.

Owczarek Andrzej

175

166

8

-

84

77

7

-

66.

Pańczyk-Pozdziej Maria

175

164

10

-

84

79

5

-

67.

Paszkowski Bohdan Józef

175

174

-

-

84

83

1

-

68.

Pawłowicz Zbigniew Michał

175

157

17

-

84

74

10

-

69.

Person Andrzej

175

161

13

-

84

73

11

-

56

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami

Nieobecny
nieuspr.

∗

Nieobecny
uspr.

Piechniczek Antoni

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Obecny

70.

Nazwisko i imię

Liczba dni
posiedzeń

Lp.

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:

175

139

35

-

84

62

22

-

54

53

-

-

31

29

2

-

71.

Piechota Leszek

72.

Piesiewicz Krzysztof

175

148

26

-

84

67

17

-

73.

Piotrowicz Stanisław

175

164

10

-

84

75

9

-

74.

Pupa Zdzisław

175

174

-

-

84

80

4

-

75.

Rachoń Janusz

175

152

22

-

84

66

18

-

76.

Rocki Marek

175

168

6

-

84

75

9

-

77.

Romaszewski Zbigniew

175

156

18

-

84

65

19

-

78.

Rotnicka Jadwiga

175

171

3

-

84

81

3

-

79.

Rulewski Jan

175

157

17

-

84

67

17

-

80.

Ryszka Czesław

175

156

15

3

84

70

12

2

81.

Sadowski Sławomir

175

174

-

-

84

82

2

-

82.

Sepioł Janusz

175

160

14

-

84

72

12

-

83.

Sidorowicz Władysław

175

138

36

-

84

57

27

-

84.

Skorupa Tadeusz Wojciech

175

167

7

-

84

75

9

-

85.

Skurkiewicz Wojciech

175

165

9

-

84

78

6

-

86.

Smulewicz Eryk

175

172

2

-

84

82

2

-

28

21

7

-

16

12

4

-

2

-

84

82

2

-

∗

87.

Stokłosa Henryk

88.

Swakoń Jacek

175

172

89.

Szaleniec Zbigniew

175

168

5

1

84

80

4

-

90.

Szewiński Andrzej

175

159

13

2

84

75

8

1

91.

Sztark Grażyna Anna

175

170

4

-

84

80

4

-

92.

Trzciński Marek

175

152

22

-

84

65

19

-

93.

Wach Piotr

175

143

31

-

84

67

17

-

94.

Wiatr Kazimierz

175

159

15

-

84

72

12

-

95.

Witczak Mariusz Sebastian

175

161

13

-

84

75

9

-

96.

Wittbrodt Edmund

175

156

18

-

84

73

11

-

97.

Wojciechowski Grzegorz

175

174

-

-

84

83

1

-

98.

Wojtczak Michał

175

160

14

-

84

76

8

-

99.

Woźniak Henryk Maciej

175

174

-

-

84

81

3

-

100. Wyrowiński Jan

175

170

4

-

84

81

3

-

101. Zając Alicja∗

54

48

5

-

31

24

7

-

102. Zając Stanisław∗

86

79

7

-

38

32

6

-

103. Zaremba Krzysztof Piotr

175

125

36

13

84

36

29

19

104. Zientarski Piotr

175

173

1

-

84

83

1

-

105. Ziółkowski Marek

175

157

17

-

84

73

11

-

∗
∗∗

Patrz także: Zmiany w składzie osobowym Senatu s. 9.
Senator Rafał Klemens Muchacki został zaprzysiężony na 2. posiedzeniu Senatu 2007-11-28.
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Aktywność senatorów
w pracach Sejmu

Liczbowe zestawienie obecności senatorów
na posiedzeniach komisji sejmowych

Komisja rozpatrująca
senacki projekt ustawy

Komisja rozpatrująca
uchwałę Senatu:
poprawki lub wniosek o
odrzucenie

Udział w innym
posiedzeniu komisji
sejmowej

Razem

Senat, podejmując uchwałę o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej, wskazuje
przedstawiciela Senatu upoważnionego do reprezentowania go w pracach Sejmu (Regulamin
Senatu). W posiedzeniach komisji sejmowych obowiązany jest uczestniczyć upoważniony
przedstawiciel wnioskodawcy. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie
projektu przez wnioskodawcę (Regulamin Sejmu).
W sprawach ustaw uchwalonych przez Sejm Senat podejmuje uchwałę o przyjęciu
ustawy bez poprawek albo o wprowadzeniu do jej tekstu poprawek, może także wnieść
o odrzucenie ustawy. W toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje sejmowe Senat
reprezentowany jest przez senatora sprawozdawcę wniosków połączonych komisji. Jeżeli nie
było posiedzenia połączonych komisji, obowiązek reprezentowania Senatu ciąży na jednym
ze sprawozdawców komisji, wskazanym przez ich przewodniczących. Przewodniczący
komisji senackich mogą wyznaczyć innego senatora, który będzie pełnił obowiązki
sprawozdawcy (Regulamin Senatu). Komisje sejmowe zapraszają senatora sprawozdawcę
reprezentującego komisje Senatu. Nieobecność senatora sprawozdawcy nie wstrzymuje
rozpatrzenia uchwały (Regulamin Sejmu).

1.

Abgarowicz Łukasz

-

1

2

3

2.

Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz

-

3

1

4

3.

Arciszewska-Mielewczyk Dorota

-

-

2

2

4.

Augustyn Mieczysław

5

8

2

15

5.

Bergier Józef

-

3

1

4

6.

Bisztyga Stanisław

1

3

-

4

7.

Borys-Damięcka Barbara

1

3

1

5

8.

Chróścikowski Jerzy

-

3

16

19

9.

Cichoń Zbigniew

2

5

1

8

10.

Cichosz Lucjan

-

-

3

3

11.

Cimoszewicz Włodzimierz

-

-

1

1

12.

Czelej Grzegorz

-

1

1

2

13.

Dobkowski Wiesław

-

2

-

2

14.

Dobrzyński Jan

-

-

1

1

15.

Fetlińska Janina

-

-

1

1

16.

Głowski Piotr

1

1

2

4

17.

Gogacz Stanisław

5

-

-

5

Lp.

Nazwisko i imię
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Komisja rozpatrująca
senacki projekt ustawy

Komisja rozpatrująca
uchwałę Senatu:
poprawki lub wniosek o
odrzucenie

Udział w innym
posiedzeniu komisji
sejmowej

Razem

18.

Gorczyca Stanisław

-

-

1

1

19.

Górecki Ryszard

-

2

-

2

20.

Grubski Maciej

-

-

1

1

21.

Gruszczyński Piotr

-

2

-

2

22.

Idczak Witold

-

1

-

1

23.

Iwan Stanisław

1

9

-

10

24.

Jurcewicz Stanisław

2

16

-

18

25.

Kieres Leon

7

7

1

15

26.

Kleina Kazimierz

1

6

1

8

27.

Klima Maciej

-

1

1

2

28.

Klimowicz Paweł

-

-

1

1

29.

Knosala Ryszard

-

2

-

2

30.

Kogut Stanisław

-

-

5

5

31.

Konopka Marek

-

2

1

3

32.

Korfanty Bronisław

-

-

1

1

33.

Kowalski Sławomir

-

1

-

1

34.

Kwiatkowski Krzysztof

8

-

-

8

35.

Majkowski Krzysztof

-

1

6

7

36.

Meres Zbigniew

-

4

3

7

37.

Misiołek Andrzej

-

2

-

2

38.

Muchacki Rafał Klemens

-

1

-

1

39.

Niewiarowski Ireneusz

3

-

2

5

40.

Owczarek Andrzej

1

4

-

5

41.

Paszkowski Bohdan

8

2

-

10

42.

Pawłowicz Zbigniew

-

6

1

7

43.

Person Andrzej

2

1

8

11

44.

Piechniczek Antoni

-

1

3

4

45.

Piotrowicz Stanisław

-

2

1

3

46.

Pupa Zdzisław

-

1

-

1

47.

Rachoń Janusz

-

-

2

2

48.

Rocki Marek

-

2

4

6

49.

Rotnicka Jadwiga

-

1

-

1

50.

Rulewski Jan

2

5

3

10

Lp.

Nazwisko i imię
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Komisja rozpatrująca
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Udział w innym
posiedzeniu komisji
sejmowej

Razem

51.

Sadowski Sławomir

-

1

2

3

52.

Sepioł Janusz

-

3

1

4

53.

Sidorowicz Władysław

-

-

2

2

54.

Skorupa Tadeusz Wojciech

5

8

2

15

55.

Skurkiewicz Wojciech

-

3

1

4

56.

Smulewicz Eryk

1

3

-

4

57.

Swakoń Jacek

1

3

1

5

58.

Szaleniec Zbigniew

-

3

16

19

59.

Szewiński Andrzej

2

5

1

8

60.

Sztark Grażyna Anna

-

-

3

3

61.

Trzciński Marek

-

-

1

1

62.

Wach Piotr

-

1

1

2

63.

Wiatr Kazimierz

-

2

-

2

64.

Witczak Mariusz Sebastian

-

-

1

1

65.

Wittbrodt Edmund

-

-

1

1

66.

Wojciechowski Grzegorz

1

1

2

4

67.

Wojtczak Michał

5

-

-

5

68.

Woźniak Henryk Maciej

-

-

1

1

69.

Wyrowiński Jan

-

2

-

2

70.

Zaremba Krzysztof Piotr

-

-

1

1

71.

Zientarski Piotr

-

2

-

2

72.

senator nie wymieniany z nazwiska

-

1

-

1

79

176

108

363

Lp.

Nazwisko i imię

Ogółem

63

64

Udział senatorów w posiedzeniach Sejmu
Mieczysław Augustyn
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw (druk sejmowy nr 2266).

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

50

2009-09-25

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

25

2008-10-16

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

72

2010-08-05

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

74

2010-09-22

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

19

2008-07-09

Zbigniew Jan Cichoń
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy
nr 901).

Piotr Głowski
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk
sejmowy nr 3173).

Stanisław Gogacz
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 3304).

Stanisław Iwan
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i
organizacji rynku wina (druk sejmowy nr 709).

65

Leon Kieres
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy
nr 1228).

32

2008-12-16

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk
sejmowy nr 2064).

46

2009-07-16

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk
sejmowy nr 2177).

48

2009-08-26

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 3207).

72

2010-08-05

5.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed
rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe
informacje materiałów wyborczych i materiałów
dotyczących referendum (druk sejmowy nr 3350).

74

2010-09-23

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

46

2009-07-16

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

50

2009-09-23

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

11

2008-03-28

Kazimierz Kleina
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 2116).

Marek Konopka
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (druk sejmowy nr 2211).

Krzysztof Kwiatkowski
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie
(druk sejmowy nr 288).

66

Tomasz Misiak
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk
sejmowy nr 1016).

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

24

2008-10-08

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

13

2008-04-09

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

56

2009-12-15

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

79

2010-12-02

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Antoni Motyczka
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy
nr 338).

Ireneusz Niewiarowski
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy
nr 2545).

Władysław Ortyl
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 3601).

Bohdan Józef Paszkowski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 260).

11

2008-03-28

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
sejmowy nr 289).

11

2008-03-28

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy
nr 1763).

39

2009-04-02

67

Bohdan Józef Paszkowski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy
nr 1764).

39

2009-04-02

5.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy
nr 1999).

43

2009-06-18

6.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o referendum lokalnym (druk sejmowy nr 2181).

48

2009-08-26

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

30

2008-12-04

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Jan Rulewski
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o
senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego (druki nr 1227 i 1366).
Grażyna Anna Sztark

Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 2584).

59

2010-01-22

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy

91

2011-04-27

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Marek Trzciński
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 2019).

44

2009-06-24

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 2923).

67

2010-05-19

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

80

2010-12-15

68

Edmund Wittbrodt
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o
współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w
sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej (druk sejmowy nr 2949).

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

66

2010-05-06

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Henryk Maciej Woźniak
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy
nr 725).

20

2008-07-25

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
sejmowy nr 1566).

38

2009-03-20

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Piotr Zientarski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy
nr 2178).

48

2009-08-26

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy nr
2616).

59

2010-01-22

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2740).

62

2010-03-05

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy nr
3187).

71

2010-07-23

5.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy
nr 3305).

75

2010-10-06

6.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa (druk sejmowy nr 3364).

75

2010-10-06

7.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 3363).

75

2010-10-06

8.

Pierwsze czytanie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny
wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony
środowiska(druk sejmowy nr 3832).

85

2011-02-23

9.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 3858).

86

2011-03-02

69

Piotr Zientarski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

10.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

87

2011-03-16

11.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

93

2011-05-25

70

Inicjatywy ustawodawcze
Senatu

Liczbowe zestawienie projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu
Senat podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej na wniosek komisji
lub grupy co najmniej 10 senatorów. Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech
czytaniach (z wyjątkiem inicjatyw wniesionych w trybie art. 69 Regulaminu Senatu, który
przewiduje dwa czytania).
Szczególnym rodzajem inicjatyw są te, które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego
(TK), a od 2010 r. także te, które powstają w wyniku rozpatrzenia petycji wniesionych do
Senatu i rozpatrzonych przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Liczba
wniesionych
projektów
ustaw

Liczba
inicjatyw
senackich
wniesionych
do Sejmu

Liczba
inicjatyw
Senatu
rozpatrzonych
przez Sejm

Liczba
inicjatyw
Senatu
uchwalonych
przez Sejm

w tym
rozpatrzonych
z innymi
projektami

6

3

-

-

-

6

3

-

-

-

58

31

18

18

5

35

17

13

13

3

36

35

23

23

6

25

27

19

19

4

49

28

17

16

5

Wykonujących
wyrok TK

25

19

12

12

3

Wynikających
z petycji

6

-

-

-

-

27

24

20

20

4

Wykonujących
wyrok TK

11

8

11

11

2

Wynikających
z petycji

4

3

-

-

-

176

124

79

78

20

Wykonujących
wyrok TK

102

77

56

56

12

Wynikających
z petycji

10

3

-

-

-

Ogółem
2007

Wykonujących
wyrok TK
Ogółem

2008

Wykonujących
wyrok TK
Ogółem

2009

Wykonujących
wyrok TK
Ogółem

2010

Ogółem
2011

Ogółem
Razem

73

74

Lp.

Tytuł projektu ustawy

2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania
cywilnego

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zasadach przekazywania
zakładowych budynków
mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych

75

1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Wykaz projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu

TK

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2007-11-28
12
2007-11-28
13

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2007-12-20 2007-12-20 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2007-12-18
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o pomocy
3
3
społecznej
Senat podjął uchwałę w sprawie
2007-12-20 2007-12-20 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
2007-12-18
skierowany do dalszych
o zmianie ustawy – Kodeks
3
3
prac
postępowania cywilnego

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2007-11-28
2007-12-20 2007-12-20 o zmianie ustawy o świadczeniach
2007-12-18
Sejm uchwalił ustawę
pieniężnych z ubezpieczenia
14
3
3
społecznego w razie choroby i
macierzyństwa

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-06 2008-02-07 o zmianie ustawy o zasadach
2007-12-21
2008-01-31
Sejm uchwalił ustawę
przekazywania zakładowych
34
5
5
budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe

TK

2007-12-21
35

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-02-06 2008-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-05
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o zakładowym
5
5
funduszu świadczeń socjalnych

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

76

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób
fizycznych

TK

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

TK

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz ustawy –
Prawo o notariacie

9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych
ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy
10. o samorządzie powiatowym oraz
ustawy o samorządzie
województwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy
11.
o podatku od towarów i usług.

TK

TK

TK

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2007-12-21
36
2008-01-15
45
2008-01-15
46
2008-01-15
47

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-02-06 2008-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-01-31
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o podatku
5
5
dochodowym od osób fizycznych
2008-02-05

2008-02-06 2008-02-07 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
5
5
o zmianie ustawy – Kodeks karny

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-02-06 2008-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-05
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
5
5
oraz ustawy – Prawo o notariacie
Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-02-06 2008-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-05
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o Policji oraz
5
5
niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-04
2008-03-05 2008-03-06 o zmianie ustawy o samorządzie
2008-03-04
gminnym, ustawy o samorządzie
58
6
6
województwa oraz ustawy o
samorządzie powiatowym

2008-02-04
59

Decyzja Sejmu

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
senackim (druk nr 60) i
uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
samorządzie gminnym
oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-03-05 2008-03-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-03-04
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o podatku od
6
6
towarów i usług

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy
12. o samorządzie powiatowym oraz
ustawy o samorządzie
województwa

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

14.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług.

Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia
Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
senackim (druk nr 58) i
uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
samorządzie gminnym
oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-02-04
2008-03-05 2008-03-06 o zmianie ustawy o samorządzie
2008-03-04
gminnym, ustawy o samorządzie
60
6
6
województwa oraz ustawy o
samorządzie powiatowym

TK

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym i
uchwalił ustawę o
zmianie ustawy – Prawo
Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-03-06
2008-03-27 2008-03-27 wniesienia do Sejmu projektu ustawy upadłościowe i
2008-03-27
o zmianie ustawy – Prawo
naprawcze, ustawy o
77
7
7
Bankowym Funduszu
upadłościowe i naprawcze
Gwarancyjnym oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym

TK

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi i
Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-03-06 2008-03-27 2008-06-05 2008-06-05 wniesienia do Sejmu projektu ustawy uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
2008-05-14
o zmianie ustawy o podatku od
78
13
13
podatku od towarów i
towarów i usług
usług oraz niektórych
innych ustaw

77
Projekt ustawy o zmianie ustawy
13. – Prawo upadłościowe i
naprawcze

Data
wniesienia

II czytanie

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
15.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
16. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

121

78
18.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy

2008-04-24
131

TK

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-03-31
2008-06-25 2008-06-26 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-06-03
o zmianie ustawy o emeryturach i
Sejm uchwalił ustawę
100
14
14
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

2008-04-23

Projekt ustawy o skutkach
wygaśnięcia praw rzeczowych
na nieruchomościach, które
weszły w granice
Rzeczypospolitej Polskiej po II
Wojnie Światowej, ujawnieniu w
17.
księgach wieczystych prawa
własności Skarbu Państwa oraz
o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks cywilny
oraz ustawy o księgach
wieczystych i hipotece

I czytanie
data

II czytanie

2008-05-08
134

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-06-26 2008-06-26 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-06-24
o zmianie ustawy o wykonywaniu
Druk sejmowy nr 926
14
14
inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli

2008-06-03

2008-06-03

2008-06-25 2008-06-26 Senat odrzucił projekt ustawy i
zakończył postępowanie w tej
14
14
sprawie

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
19.
– Kodeks postępowania karnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
20.
o transporcie drogowym

79
Projekt ustawy o zmianie ustawy
21. – Prawo o ruchu drogowym oraz
ustawy o transporcie drogowym

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2008-05-09
142
2008-06-05
157

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-07-24 2008-07-24 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-07-09
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
16
16
postępowania karnego
Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-09-25 2008-09-25 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-07-22
Druk sejmowy nr 1168
o zmianie ustawy o transporcie
18
18
drogowym

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat podjął uchwałę w sprawie
senackim (druk nr 177)
2008-06-05
2008-09-25 2008-10-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy oraz z innymi projektami
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
2008-07-22
i uchwalił ustawę o
158
18
19
drogowym oraz ustawy o transporcie
zmianie ustawy – Prawo
drogowym
o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw

22.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-06-05
2008-06-26 2008-06-26 o zmianie ustawy o podatku
2008-06-24
akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i Sejm uchwalił ustawę
159
14
14
rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina

23.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Sejm rozpatrzył projekt
2008-06-10 2008-08-08 2009-03-09 2009-04-22 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy wspólnie z innym i
2009-01-09
165
28
31
o zmianie ustawy – Kodeks pracy
uchwalił ustawę

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
24. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2008-06-10
166

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-07-11 2008-07-11 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
skierowany do dalszych
2008-07-09
o zmianie ustawy o podatku
15
15
prac
dochodowym od osób fizycznych

80

Projekt ustawy o zmianie ustawy
25. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi i
uchwalił ustawę o
Senat podjął uchwałę w sprawie
zmianie ustawy o
2008-07-11 2008-07-11 wniesienia do Sejmu projektu ustawy podatku dochodowym
2008-06-10
2008-07-09
od osób fizycznych,
o zmianie ustawy o podatku
167
15
15
ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
dochodowym od osób
prawnych oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o Służbie
26. Celnej i ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
oraz Agencji Wywiadu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-06-11 2008-08-05 2008-10-16 2008-10-30 o zmianie ustawy o Policji, ustawy o
Służbie Celnej, ustawy o Agencji
2008-09-24
168
19
20
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu i ustawy o
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o Policji
oraz niektórych innych
ustaw

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat podjął uchwałę w sprawie
senackim (druk nr 158)
2008-06-11
2008-09-25 2008-10-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy oraz z innymi projektami
2008-08-05
i uchwalił ustawę o
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
177
18
19
zmianie ustawy – Prawo
drogowym
o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw

81

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób
27. fizycznych oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
prawnych

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi i
uchwalił ustawę o
Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmianie ustawy o
2008-06-11
2008-07-24 2008-07-24 o zmianie ustawy o podatku
podatku dochodowym
2008-07-09
dochodowym
od
osób
fizycznych
od osób fizycznych,
169
16
16
oraz ustawy o podatku dochodowym ustawy o podatku
dochodowym od osób
od osób prawnych
prawnych oraz
niektórych innych ustaw

28.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
29. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-08-07 2008-08-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-06-11
2008-07-09
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sejm uchwalił ustawę
178
17
17
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowości

2008-06-23 art. 69 ust. 1 2008-06-26 2008-07-11 Senat podjął uchwałę w sprawie
Regulaminu
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 924
179
14
15
Senatu
o zmianie ustawy o rachunkowości

30.

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów
31. winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku
wina
Projekt ustawy o zmianie ustawy
32. – Kodeks postępowania
cywilnego

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2008-06-18

TK

2008-07-09
200

82
TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
35. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

TK

36.

2008-07-09
201

2008-07-10
207

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-10-16 2008-10-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-09-23
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
19
19
postępowania cywilnego
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

202

206

Data

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-10-16 2008-10-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-09-23
Druk sejmowy nr 1302
o zmianie ustawy – Kodeks
19
19
postępowania cywilnego

2008-07-09

2008-07-10

III czytanie

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

180

Projekt ustawy o zmianie ustawy
33. – Kodeks postępowania
cywilnego

34.

I czytanie
data

II czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-10-29 2008-10-30 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-09-25
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o ochronie
20
20
zabytków i opiece nad zabytkami
2008-09-24

2008-10-29 2008-10-30 Senat odrzucił projekt ustawy i
zakończył postępowanie w tej
20
20
sprawie

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
37. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Nr druku
senackiego

2008-07-10
208

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

83

2008-09-11

Projekt ustawy o obywatelstwie
polskim

246

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób
40. represjonowanych za
działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa
Polskiego

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-09-25 2008-09-25 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-08-05
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
18
18
sądów powszechnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-07-24
2008-10-16 2008-10-16 o zmianie ustawy o rehabilitacji
2008-09-24
zawodowej i społecznej oraz
219
19
19
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i
38. społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw

39.

Data
wniesienia

II czytanie

2008-10-14

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym i
uchwalił ustawę o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

2008-10-30 2008-11-20 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
20
22
o obywatelstwie polskim

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2008-09-24
2008-10-16 2008-10-16 o zmianie ustawy o uznaniu za
2008-10-15
nieważne orzeczeń wydanych wobec Sejm uchwalił ustawę
254
19
19
osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego

41.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami

TK

42.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa

TK

2008-10-08
283
2008-10-08
284

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
43. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
44. – Kodeks postępowania
cywilnego

TK

TK

46.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny wykonawczy

TK

47.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie

TK

48.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o związkach zawodowych

TK

84

Projekt ustawy o zmianie ustawy
45.
– Kodeks postępowania karnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
49.
– Prawo o ruchu drogowym

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

2008-10-14

2008-11-02

2008-11-02

352

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

349

2008-11-06

Decyzja Senatu

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

348

351

Data

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-02-17 2009-02-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-01-28
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks po
27
27
stępowania karnego

2008-11-02

2008-11-06

Data

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

346

347

III czytanie

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

285

2008-11-02

II czytanie

2009-03-18

2009-04-02 2009-04-22 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 1960
30
31
o związkach zawodowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-27 2009-06-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-06
Druk sejmowy nr 2216
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
34
35
drogowym

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

85

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,
51.
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
53. – Kodeks postępowania
cywilnego

Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-11-07 2009-03-26 2009-04-22 2009-05-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2009-03-31
o zmianie ustaw w zakresie
363
31
33
uwierzytelniania dokumentów

Projekt ustawy o zmianie ustaw
50. w zakresie uwierzytelniania
dokumentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o informowaniu pracowników i
52.
przeprowadzaniu z nimi
konsultacji

Data
wniesienia

II czytanie

2008-11-06
364

TK

TK

2008-11-20
367

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-04-02 2009-05-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-03-17
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o informowaniu
30
33
pracowników i przeprowadzaniu z
nimi konsultacji

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
senackim (druk nr 403)
Senat podjął uchwałę w sprawie
oraz z projektem
2008-11-20
2009-02-17 2009-02-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy rządowym i uchwalił
2009-01-28
o zmianie ustawy – Kodeks
ustawę o zmianie
368
27
27
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego
postępowania cywilnego
oraz niektórych innych
ustaw

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

54.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

TK

55.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego

TK
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56.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2008-11-20
369

I czytanie
data

2009-03-26

2008-11-20

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia
Projekt nie został
2009-04-22 2009-04-22 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy skierowany do dalszych
31
31
o zmianie ustawy – Kodeks karny
prac.
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

370

2009-03-26
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-12
2008-11-25
2010-03-11 2010-03-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 3069
2009-10-19
o zmianie ustawy – Prawo o
380
50
50
2009-11-04
notariacie oraz ustawy o Bankowym
2010-01-28
Funduszu Gwarancyjnym

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
57.
o kształtowaniu ustroju rolnego

2008-12-02

Projekt ustawy o ustanowieniu
58. 24 marca Dniem Pamięci o
Polakach ratujących Żydów

2008-09-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy
59.
– Kodeks postępowania karnego

2008-12-16

381

383

TK

401

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-02-05 2009-02-05 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm rozpatrzył projekt
2009-01-13
wspólnie z innym i
o zmianie ustawy o kształtowaniu
26
26
uchwalił ustawę
ustroju rolnego
2009-01-13
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-04-22 2009-04-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-03-26
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
31
31
postępowania karnego

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z
60.
ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa

87

Projekt ustawy o zmianie ustawy
61. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
62. o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane

63.

Projekt ustawy o przywróceniu
Święta Trzech Króli

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm rozpatrzył projekt
2008-12-16
2009-05-13 2009-05-14 o zmianie ustawy o świadczeniach
wspólnie z innym i
2009-04-22
pieniężnych z ubezpieczenia
402
33
33
uchwalił ustawę
społecznego w razie choroby i
macierzyństwa

TK

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
senackim (druk nr 368)
Senat podjął uchwałę w sprawie
oraz z projektem
2008-12-16
2009-04-22 2009-04-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy rządowym i uchwalił
2009-03-26
o zmianie ustawy – Kodeks
ustawę o zmianie
403
31
31
postępowania cywilnego
ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego
oraz niektórych innych
ustaw

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2008-12-16 2009-04-22 2009-06-17 2009-07-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 2259
2009-05-12
o gwarancji zapłaty za roboty
404
35
38
budowlane
2008-12-19
414

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad
64.
gmin, rad powiatów i sejmików
województw
Projekt ustawy o zmianie ustawy
65.
o referendum lokalnym

88

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz ustawy o ochronie
66. praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o języku polskim

Projekt ustawy o zmianie
dekretu o należnościach
69.
świadków, biegłych i stron w
postępowaniu sądowym

Nr druku
senackiego

2008-12-19
416

2009-01-14
432

2009-01-14
433

2009-01-14

Projekt ustawy zmieniającej
67.
ustawę o samorządzie gminnym

68.

Data
wniesienia

434

TK

TK

2009-01-28
444

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-27 2009-06-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-06
o zmianie ustawy – Ordynacja
Sejm uchwalił ustawę
34
35
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-28 2009-06-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-06
Druk sejmowy nr 2181
o zmianie ustawy o referendum
34
35
lokalnym
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-14 2009-05-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-04-20
Druk sejmowy nr 2069
o zmianie ustawy o Policji oraz
33
33
niektórych innych ustaw
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-28 2009-05-28 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-06
Druk sejmowy nr 2112
zmieniającej ustawę o samorządzie
34
34
gminnym
2009-02-18

2009-03-05 2009-03-19 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
28
29
o zmianie ustawy o języku polskim

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-01-28
2009-04-22 2009-04-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-03-31
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie dekretu o należnościach
445
31
31
świadków, biegłych i stron w
postępowaniu sądowym

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
z dnia 26 czerwca 1997 r. o
70. finansowaniu Papieskiej
Akademii Teologicznej w
Krakowie z budżetu państwa
Projekt ustawy o zmianie ustawy
71. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2009-02-09 2009-04-21
2009-05-12
450
2009-11-03

TK

2009-03-03
478

89
Projekt ustawy o zmianie ustawy
72. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi
Projekt ustawy o zmianie ustawy
73. o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
74. – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw

I czytanie
data

TK

2009-03-03
479

2009-03-05
492

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-14 2009-05-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-04-20
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o wychowaniu w
33
33
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-14 2009-05-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-04-20
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Prawo o
33
33
postępowaniu przed sądami
administracyjnymi
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-05-28 2009-07-02 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2009-05-06
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
34
36
Dziecka oraz niektórych innych ustaw

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-03-12 2009-04-20 2009-05-27 2009-05-28 wniesienia do Sejmu projektu ustawy rządowym i uchwalił
ustawę o zmianie
2009-05-06
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
495
34
34
ustawy – Kodeks
oraz niektórych innych ustaw
cywilny oraz niektórych
innych ustaw

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
75. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

2009-04-01 2009-05-26 2009-11-04 2009-11-05 Senat odrzucił projekt ustawy i
2009-07-29
zakończył postępowanie w tej
513
43
43
2009-10-20
sprawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
76. – Kodeks postępowania
administracyjnego

TK

2009-04-03

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli

TK

77.

90
Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o systemie oświaty oraz
78. ustawę o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy
79. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta
80.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw

TK

TK

534
2009-04-21
537

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-06-17 2009-06-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-12
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
35
35
postępowania administracyjnego
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-07-01 2009-07-02 zmieniającej ustawę o systemie
2009-04-21
2009-05-26
Sejm uchwalił ustawę
oświaty oraz ustawę o zmianie
538
36
36
ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
2009-04-21
539

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-07-01 2009-07-02 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-05-27
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o kosztach
36
36
sądowych w sprawach cywilnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-09-23 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-04-21 2009-06-16 2009-07-02
o zmianie ustawy o wyborze
Druk sejmowy nr 2545
2009-07-29
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
540
36
40
oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
81. o spółdzielniach
mieszkaniowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
82. o spółdzielniach
mieszkaniowych

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2009-05-15
561
2009-07-15
613

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-07-16 2009-07-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-06-17
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o spółdzielniach
38
38
mieszkaniowych
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-11-04 2009-11-05 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-10-06
Druk sejmowy nr 2544
o zmianie ustawy o spółdzielniach
43
43
mieszkaniowych

91

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-07-15 2009-09-23 2009-11-04 2009-11-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Sejm uchwalił ustawę
2009-10-07
614
43
44
oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

TK

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat
podjął
uchwałę
w
sprawie
rządowym (druk nr
2009-07-16
2009-12-03 2009-12-03
2009-11-04
wniesienia do Sejmu projektu ustawy 2986) i uchwalił ustawę
627
45
45
o zmianie ustawy –
o zmianie ustawy – Kodeks karny
Kodeks karny oraz
ustawy o Policji

Projekt ustawy o zmianie ustawy
85. o obrocie instrumentami
finansowymi

TK

83.

84.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
86.
– Prawo o szkolnictwie wyższym

TK

2009-07-29
632
2009-07-29
633

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-12-03 2009-12-17 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-11-03
Druk sejmowy nr 2656
o zmianie ustawy – Prawo o
45
46
szkolnictwie wyższym

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o finansowaniu
Uniwersytetu Papieskiego Jana
87.
Pawła II w Krakowie z budżetu
państwa

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2009-08-24
641

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo zamówień publicznych

2009-09-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy
89.
– Kodeks postępowania karnego

2009-09-24

88.

92

Projekt ustawy o zmianie ustawy
90. o komornikach sądowych i
egzekucji

Projekt ustawy o zmianie ustawy
91. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora

652
TK

TK

654

I czytanie
data

2009-11-03

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-12-03 2009-12-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-11-03
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
45
45
postępowania karnego

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-09-24
2009-12-03 2009-12-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy rządowym (druk nr
2009-11-03
3016) i uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o komornikach
655
45
45
o zmianie ustawy o
sądowych i egzekucji
komornikach sądowych i
egzekucji
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-10-15 2009-11-03 2009-12-03 2009-12-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 2851
2009-11-18
o zmianie ustawy o wykonywaniu
680
45
45
mandatu posła i senatora

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o służbie funkcjonariuszy Służby
92.
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Policji

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
95. o komornikach sądowych i
egzekucji

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
96. o spółdzielniach
mieszkaniowych

TK

93

Projekt ustawy o zmianie ustawy
93.
– Prawo budowlane

94.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2009-12-03 2010-02-03 2010-04-09 2010-04-29 o zmianie ustawy o służbie
Sejm uchwalił ustawę
2010-03-09
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
728
52
53
Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego
2009-12-03
729

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-03-11 2010-03-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-02-17
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Prawo
50
50
budowlane

2009-12-03
730
2009-12-03 2010-01-28
2010-03-24
731
2010 07-06
2009-12-03
732

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
98. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

TK

97.

94

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce komunalnej,
99. ustawy o samorządzie
województwa i ustawy o
samorządzie powiatowym
Projekt ustawy o zmianie ustawy
100. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o swobodzie działalności
101. gospodarczej, ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
rządowym (druk nr
Senat podjął uchwałę w sprawie
2009-12-03
2010-02-17 2010-03-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy 3106) i uchwalił ustawę
o zmianie ustawy –
2010-01-28
o zmianie ustawy – Ordynacja
733
49
50
Ordynacja podatkowa
podatkowa
oraz ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników
2009-12-17
743

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

2009-12-17
744
2009-12-17
745

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-01-05
2010-04-09 2010-04-29 o zmianie ustawy o podatku
Druk sejmowy nr 3173
2010-03-09
dochodowym od osób fizycznych
747
52
53
oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów,
102.
mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
103. – Prawo upadłościowe i
naprawcze

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-01-15 2010-03-24 2010-07-07 2010-07-08 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 3278
o zmianie ustawy o ochronie praw
2010-05-25
761
59
59
lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
2010-01-15
762

2010-03-24

2010-05-12 2010-05-28 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
54
56
– Prawo upadłościowe i naprawcze

95

Projekt ustawy o współpracy
Rady Ministrów z Sejmem i
Senatem w sprawach
104.
związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-01-26
2010-03-11 2010-03-12 o współpracy Rady Ministrów z
2010-02-16
Sejm odrzucił projekt
Sejmem i Senatem w sprawach
769
50
50
związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pracownikach urzędów
105.
państwowych oraz ustawy o
pracownikach samorządowych

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-07-07 2010-07-08 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-03-10
2010-05-25
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o pracownikach
811
59
59
urzędów państwowych oraz ustawy o
pracownikach samorządowych

106.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego

TK

107.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy państwowej

TK

2010-03-10
812
2010-03-10
813

2010-05-11

2010-06-09 2010-06-10 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
57
57
– Kodeks postępowania karnego

2010-05-11

2010-07-07 2010-07-08 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
59
59
o ochronie granicy państwowej

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym oraz
108.
ustawy o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

TK

109.

96

Projekt ustawy zmieniającej
110. ustawę o zmianie ustawy o
opłatach abonamentowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom
deportowanym do pracy
111.
przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę i
Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich

TK

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

2010-03-12
814

2010-03-25
834
2010-03-25
835

2010-05-25

2010-07-07 2010-08-05 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
59
61
o podatkach i opłatach lokalnych
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
poselskim i rządowym
Senat podjął uchwałę w sprawie
(druk nr 3241 i 3599) i
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
uchwalił ustawę o
o zmianie ustawy o świadczeniu
zmianie ustawy o
pieniężnym przysługującym osobom
świadczeniu pieniężnym
2010-07-07 2010-07-08 deportowanym do pracy
2010-03-25
przysługującym osobom
2010-05-25
przymusowej oraz osadzonym w
836
59
59
deportowanym do pracy
obozach pracy przez III Rzeszę i
przymusowej oraz
Związek Socjalistycznych Republik
osadzonym w obozach
Radzieckich oraz niektórych innych
pracy przez III Rzeszę i
ustaw
Związek
Socjalistycznych
Republik Radzieckich

112.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
113.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2010-03-25
837

I czytanie
data

2010-05-11

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia
2010-06-09 2010-06-10 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
57
57
o zmianie ustawy – Kodeks karny

2010-03-26 2010-07-07 2010-10-21 2010-10-21 Senat odrzucił projekt ustawy i
2010-08-03
zakończył postępowanie w tej
838
63
63
2010-08-05
sprawie

97

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych
2010-03-29 2010-07-06 2010-10-21 2010-10-21 Senat odrzucił projekt ustawy i
petycja
114. przejazdów środkami
zakończył postępowanie w tej
2010-08-05
839
63
63
publicznego transportu
sprawie
zbiorowego
Projekt ustawy o zmianie ustawy
115. – Prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
116. – Kodeks postępowania
cywilnego

TK

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-04-08
2010-07-21 2010-07-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-06-08
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Prawo o
847
60
60
adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych
2010-04-09
854

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-07-21 2010-07-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-06-08
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
60
60
postępowania cywilnego

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustaw
w zakresie ochrony dóbr
osobistych przed
rozpowszechnianiem
117.
zawierających nieprawdziwe
informacje materiałów
wyborczych i materiałów
dotyczących referendum

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustaw w zakresie ochrony
2010-04-09
2010-08-04 2010-08-05 dóbr osobistych przed
2010-07-06
Druk sejmowy nr 3350
rozpowszechnianiem zawierających
855
61
61
nieprawdziwe informacje materiałów
wyborczych i materiałów dotyczących
referendum

98

2010-04-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o licencji syndyka

857

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń
120.
Społecznych oraz ustawy o
ubezpieczeniu społecznym
rolników
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i
121.
zagospodarowaniu
przestrzennym

Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-04-09 2010-07-20 2010-10-21 2010-10-21 o zmianie ustawy – Ordynacja
Druk sejmowy nr 3601
2010-08-11
wyborcza do rad gmin, rad powiatów
856
63
63
i sejmików województw oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad
118. gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz zmianie
niektórych innych ustaw
119.

Data
wniesienia

II czytanie

2010-05-25

2010-06-09 2010-06-10 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
57
57
o zmianie ustawy o licencji syndyka

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-05-12 2010-07-07 2010-12-16 2010-12-16 o zmianie ustawy o emeryturach i
Druk sejmowy nr 3857
2010-08-03
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
878
67
67
Społecznych oraz ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników
TK

2010-07-01
918

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-10-21 2010-10-21 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-08-03
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o planowaniu i
63
63
zagospodarowaniu przestrzennym

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
122.
o Policji

123.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny wykonawczy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

TK

99

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy państwowej

126.

Projekt ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa

127.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny skarbowy

Nr druku
senackiego

2010-07-01
919

2010-07-01
920

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-10-21 2010-12-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 4147
2010-08-05
o Policji, ustawy o Straży Granicznej
63
67
oraz ustawy o Służbie Więziennej
Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-08-11 2010-08-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-08-03
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks karny
62
62
wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-07-19 art. 69 ust. 1 2010-07-21 2010-07-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Regulaminu
Druk sejmowy nr 3310
o zmianie ustawy o orderach i
933
60
60
Senatu
odznaczeniach

Projekt ustawy o zmianie ustawy
124.
o orderach i odznaczeniach

125.

Data
wniesienia

II czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-07-19
2011-08-04 2011-08-05 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
2011-07-26
o ochronie granicy państwowej oraz skierowany do dalszych
934
82
82
ustawy o powszechnym obowiązku prac
obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2010-07-21
935
TK

2010-07-21
936

2010-08-06

2010-08-11 2010-08-12 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
62
62
o Krajowej Radzie Sądownictwa

2010-10-29

2010-11-24 2010-12-16 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
66
67
– Kodeks karny skarbowy

128.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy –
129. Kodeks karny, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy oraz ustawy
– Prawo ochrony środowiska

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2010-07-23
945

I czytanie
data

2010-11-23

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia
2010-12-16 2010-12-16 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 3795
67
67
o świadczeniach rodzinnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-11-03 2010-12-16 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-08-04
2010-10-06
Sejm uchwalił ustawę
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks
947
64
67
karny wykonawczy oraz ustawy –
Prawo ochrony środowiska

100

Senat podjął uchwałę w sprawie
Projekt ustawy o zmianie ustawy
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o kombatantach oraz niektórych
o zmianie ustawy o kombatantach
Projekt nie został
2010-08-04
2011-03-31
2011-03-31
osobach będących ofiarami
2010-11-24
130.
petycja
oraz niektórych osobach będących
skierowany do dalszych
2011-03-02
represji wojennych i okresu
967
73
73
ofiarami represji wojennych i okresu prac
powojennego oraz ustawy o
powojennego oraz ustawy o działach
działach administracji rządowej
administracji rządowej
Projekt ustawy o zmianie ustawy
2010-08-04
o ochronie praw lokatorów,
131.
petycja
mieszkaniowym zasobie gminy i
968
o zmianie Kodeksu cywilnego

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o przekształceniu prawa
132.
użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości

101

133.

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi
projektami (druk nr
Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia
do
Sejmu
projektu
ustawy
3765, 3859 i 4352) i
2010-08-16
2011-03-03 2011-03-03
2011-02-08
o zmianie ustawy o przekształceniu uchwalił ustawę o
970
71
71
zmianie ustawy o
prawa użytkowania wieczystego w
gospodarce
prawo własności nieruchomości
nieruchomościami oraz
niektórych innych ustaw
2010-10-06

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

II czytanie

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

982

Senat podjął uchwałę w sprawie
Projekt ustawy o zmianie ustawy
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2010-10-08
2011-03-17
2011-03-17
o emeryturach i rentach z
134.
petycja
2011-02-24
o zmianie ustawy o emeryturach i
Druk sejmowy nr 4148
Funduszu Ubezpieczeń
992
72
72
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
Społecznych
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
135.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

TK

136.

2010-10-13
993
2010-10-13
994

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-02-03 2011-02-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-01-11
Druk sejmowy nr 3900
o zmianie ustawy o emeryturach i
70
70
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
2011-02-24

2011-03-17 2011-03-17 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
72
72
o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
137. o systemie ubezpieczeń
społecznych

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
138. – Kodeks postępowania
cywilnego

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

2010-10-25
1011
2010-10-25
1012

102

2010-11-17
1036

Projekt ustawy o zmianie ustawy
141. – Kodeks postępowania
cywilnego

2010-11-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy
142. o izbach lekarskich oraz
niektórych innych ustaw

2010-11-19

1037

TK

TK

1038

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

1028

140. Projekt ustawy o petycjach

III czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-03-17 2011-03-17 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-02-24
Druk sejmowy nr 4024
o zmianie ustawy o systemie
72
72
ubezpieczeń społecznych

2010-11-04

139. Projekt ustawy o zrzeszeniach

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw
143.
Obywatelskich oraz ustawy o
Rzeczniku Praw Dziecka

I czytanie
data

II czytanie

2011-03-15

2011-04-14 2011-04-14 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 4261
74
74
o petycjach

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-02-03 2011-02-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-01-11
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
70
70
postępowania cywilnego
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-03-31 2011-03-31 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-03-01
Druk sejmowy nr 4102
o zmianie ustawy o izbach lekarskich
73
73
oraz niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-11-25
2011-02-03 2011-02-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-01-25
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Sejm uchwalił ustawę
1045
70
70
Obywatelskich oraz ustawy o
Rzeczniku Praw Dziecka

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o usunięciu z
2010-11-30
nazw dróg, ulic, mostów, placów
144.
petycja
i innych obiektów symboli
1049
ustrojów totalitarnych
145.

2010-11-30
2011-07-06 2011-07-07 Senat podjął uchwałę w sprawie
Projekt ustawy o zmianie ustawy
petycja
2011-06-07
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 4507
o orderach i odznaczeniach
1050
80
80
o orderach i odznaczeniach
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Projekt ustawy o zmianie ustawy
146.
o repatriacji

Senat podjął uchwałę w sprawie
2010-12-08 2011-02-08 2011-03-17 2011-03-17 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 4041
2011-03-01
o zmianie ustawy o repatriacji oraz
1067
72
72
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
147. o postępowaniu w sprawach
nieletnich

2010-12-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy
148. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2010-12-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy
149.
Rzeczniku Praw Obywatelskich

2010-12-22

1068

1074

1075

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-04-14 2011-04-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-03-15
Sejm uchwalił ustawę
o postępowaniu w sprawach
74
74
nieletnich
Senat nie podjął uchwały w sprawie
2011-04-14 2011-04-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-03-01
i zakończył postępowanie w tej
74
74
sprawie
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-02-03 2011-02-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-01-25
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
70
70
Obywatelskich

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
150. o funduszu sołeckim oraz
niektórych innych ustaw

1098

I czytanie
data

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-03-31 2011-03-31 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-03-01
o zmianie ustawy o funduszu
Druk sejmowy nr 4192
73
73
sołeckim oraz niektórych innych
ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-02-24 art. 69 ust. 1 2011-03-03 2011-03-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Regulaminu
Druk sejmowy nr 4124
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
1118
71
71
Senatu
oraz niektórych innych ustaw
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Projekt ustawy o zmianie ustawy
152. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty

2011-03-03
1146

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń
153. społecznych oraz ustawy o
organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
155. o systemie ubezpieczeń
społecznych

Nr druku
senackiego

2011-01-27

Projekt ustawy o zmianie ustawy
151. – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
154. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

Data
wniesienia

II czytanie

2011-04-01
1172

TK

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-07-06 2011-07-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-04-01
2011-06-07
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju Druk sejmowy nr 4473
1173
80
80
sądów powszechnych oraz ustawy –
Prawo o ustroju sądów wojskowych
2011-04-01
1174

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-07-28 2011-07-29 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-06-15
Druk sejmowy nr 4604
o zmianie ustawy o systemie
81
81
ubezpieczeń społecznych

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej
156.
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o organizacji rynku rybnego

TK

157.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

2011-04-01
1175
2011-04-01
1176
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Projekt ustawy o zmianie ustawy
158.
– Kodeks postępowania karnego

2011-04-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy
159. – Kodeks postępowania
cywilnego

2011-04-14

Projekt ustawy o zmianie ustawy
160.
– Prawo zamówień publicznych

2011-04-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o adwokaturze, ustawy
161.
o radcach prawnych oraz ustawy
– Prawo o notariacie

I czytanie
data

II czytanie

1182

1193

1194

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-07-06 2011-07-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-06-07
Druk sejmowy nr 4506
o zmianie ustawy – Kodeks
80
80
postępowania karnego
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-07-06 2011-07-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-06-07
Druk sejmowy nr 4624
o zmianie ustawy – Kodeks
80
80
postępowania cywilnego
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-07-06 2011-07-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
2011-06-07
skierowany do dalszych
o zmianie ustawy – Prawo zamówień
80
80
prac
publicznych

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-05-26 2011-05-26 o zmianie ustawy – Prawo o
2011-04-27
2011-05-25
Sejm uchwalił ustawę
adwokaturze, ustawy o radcach
1201
77
77
prawnych oraz ustawy – Prawo o
notariacie

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i
senatora oraz ustawy o
162. ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje
publiczne

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Projekt nie został
2011-05-09
2011-06-09 2011-06-09 o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz
skierowany do dalszych
2011-05-25
1212
78
78
ustawy o ograniczeniu prowadzenia prac
działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne
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163.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o dniach wolnych od pracy

2011-05-12

164.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o dniach wolnych od pracy

2011-05-26

1225

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

1237

Projekt ustawy zmieniającej
165. ustawę o organizacji rynku
rybnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
166.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

I czytanie
data

II czytanie

2011-06-08
1239

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
167. – Kodeks postępowania
cywilnego

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
168. o spółdzielniach
mieszkaniowych

TK

2011-06-08
1240
2011-06-13
1257
2011-06-13
1258

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-09-14 2011-09-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
2011-07-27
skierowany do dalszych
o zmianie ustawy – Kodeks
83
83
prac
postępowania cywilnego.

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo bankowe

170.

2011-06-10
Projekt ustawy o zmianie ustawy
petycja
o świadczeniach rodzinnych
1260
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Projekt ustawy o zmianie statusu
171. niektórych organów administracji
rządowej

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa
172.
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu

TK

173.

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2011-06-15
2011-09-14 2011-09-14 o zmianie ustawy - Prawo bankowe, Projekt nie został
skierowany do dalszych
2011-08-02
ustawy o Banku Gospodarstwa
1259
83
83
prac
Krajowego oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych.

169.

TK

I czytanie
data

II czytanie

2011-06-17
1261
2011-06-17
1262

2011-06-17
Projekt ustawy o zmianie ustawy
petycja
o rencie socjalnej
1263

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń
2011-06-17
społecznych oraz ustawy o
petycja
174.
emeryturach i rentach z
1264
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

175.

Tytuł projektu ustawy

Projekt wynikający z
wyroku TK albo z
rozpatrzonej petycji

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

II czytanie

III czytanie

Data

Data

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

nr
nr
posiedzenia posiedzenia

2011-06-17
Projekt ustawy o zmianie ustawy
petycja
o świadczeniach rodzinnych
1265

Projekt ustawy o zmianie ustawy
176.
o opłatach w sprawach karnych

TK

2011-06-20
1266

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-09-14 2011-09-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy Projekt nie został
2011-07-27
skierowany do dalszych
o zmianie ustawy o opłatach w
83
83
prac
sprawach karnych.
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Inicjatywy ustawodawcze Senatu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 12) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 28 listopada 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. (sygn. akt K 30/05),
stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o pomocy społecznej z Konstytucją w zakresie,
w jakim przepis ten uniemożliwia uznanie za dochód – w odniesieniu do osób prowadzących
pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne – kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia
społecznego – kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne.
Projektodawcy zaproponowali, aby w stosunku do ww. osób za dochód przyjmować kwotę
zadeklarowaną w ich oświadczeniu.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 18
grudnia 2007 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 3. posiedzeniu w dniu 20 grudnia
2007 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 306) i na 37. posiedzeniu w dniu
5 marca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat przyjął ustawę
na 30. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz.
590).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 13)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 28 listopada 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 19/05), w którym
stwierdzono niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją
w zakresie, w jakim uniemożliwiał wznawianie postępowania w sprawach cywilnych
zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 18 grudnia 2007 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 3. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Marszałek Sejmu nie nadał biegu projektowi senackiemu, ponieważ do Sejmu zostały
wniesione wcześniej dwa projekty ustaw (druki sejmowe nr 71 i 100), które w szerszym
zakresie nowelizowały kodeks postępowania cywilnego i uwzględniały zmianę
zaproponowaną przez Senat. Sejm zakończył prace nad tymi projektami i uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 609).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 14) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 28 listopada 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2006 r. (sygn. akt P 45/06), w którym
stwierdzono niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim
przyznawał prawo do zasiłku opiekuńczego – z tytułu sprawowania opieki nad chorym
dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny –
ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, wyłączając
prawo do tego świadczenia wobec osób prowadzących działalność gospodarczą
i podlegających z tego tytułu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Nowelizacja zlikwidowała zróżnicowanie świadczeń gwarantowanych ubezpieczonym
w ramach ubezpieczenia chorobowego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 18 grudnia 2007 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 3. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 143) i na 13. posiedzeniu w dniu
11 kwietnia 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat przyjął ustawę na
11. posiedzeniu w dniu 8 maja 2008 r. bez poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 582).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (druk nr 34) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 21 grudnia 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. akt P 31/05), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w zakresie, w jakim na
podstawie przepisu ustawy o lasach stosowano roszczenia o zawarcie umowy przekazania
nieodpłatnie gminie lokalu łącznie z gruntami i przynależnościami niezbędnymi do
korzystania z lokalu.
Nowelizacja spowodowała, że przekazywanie gminom nieruchomości przez
przedsiębiorstwa państwowe i spółki odbywa się na zasadach ogólnych. Dzięki temu
chroniony jest również interes majątkowy gminy, która w konkretnej sytuacji może odmówić
zawarcia umowy, na warunkach określonych w ustawie o przekazywaniu budynków.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w dniu 31 stycznia 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 309) i na 21. posiedzeniu w dniu
5 września 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Senat przyjął ustawę na
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18. posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. bez poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 192, poz.
1182).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk
nr 35) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 grudnia 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. (sygn. akt K 40/04), w którym
stwierdzono niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim uniemożliwiały pracownikom skorzystanie z usług
świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalnooświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli były świadczone poza Polską.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 5 lutego 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 245) i na 11. posiedzeniu w dniu
28 marca 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych. Senat przyjął ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2008 r. Nr 86, poz. 522).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
nr 36) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 grudnia 2007 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. (sygn. akt SK 51/06), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z Konstytucją
w zakresie, w jakim wyłączał zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań
uzyskanych na podstawie ugody sądowej.
Nowelizacja zwolniła od podatku dochodowego odszkodowania wynikające z zawartych
ugód sądowych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 31 stycznia 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 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 289) i na 14. posiedzeniu w dniu
25 kwietnia 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Senat przyjął ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 15 maja 2008 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2008 r. Nr 97, poz. 623).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 45) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 15 stycznia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006 r. (sygn. akt P 3/06),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy – Kodeks karny w zakresie,
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w jakim „penalizowała znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu
przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia
czynności służbowych”.
Nowelizacja wyłączyła możliwość inicjowania odpowiedzialności karnej z oskarżenia
publicznego w wypadkach zniewagi funkcjonariusza publicznego, która nie miała miejsca
podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, ani też nie pozostawała z nimi
w związku.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 5 lutego 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 260) i na 15. posiedzeniu w dniu
9 maja 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny. Senat przyjął ustawę na
13. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. bez poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 122, poz. 782).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie
(druk nr 46) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 stycznia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (sygn. akt P 9/04), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy – Kodeks cywilny, dotyczącego zrzeczenia się
własności nieruchomości.
Nowelizacja umożliwiła właścicielowi bezpłatne przekazanie nieruchomości nie tylko
gminie, ale także na rzecz Skarbu Państwa.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 5 lutego 2008 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 288) i na 20. posiedzeniu w dniu
23 lipca 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo
o notariacie. Senat przyjął ustawę na 17. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2008 r. Nr 163, poz. 1012).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 47)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 stycznia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007 r. (sygn. akt K 47/05), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej
z Konstytucją. Przepisy te dotyczyły reprezentowania funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Policji oraz Służby Celnej w postępowaniach dyscyplinarnych przez podmioty występujące
w roli ich obrońców (mogli nimi być tylko funkcjonariusze danej służby).
Nowelizacja poszerzyła krąg podmiotów, spośród których obwiniony w postępowaniu
dyscyplinarnym funkcjonariusz ww. służb może wybrać obrońcę, adwokata i radcę prawnego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 5 lutego 2008 r. Senat rozpatrzył
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sprawozdanie komisji i na 5. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 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 268) i na 11. posiedzeniu w dniu
28 marca 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Senat przyjął ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2008 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2008 r. Nr 86, poz. 521).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 58) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 4 lutego 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. (sygn. akt P 19/04), w którym
stwierdzono niezgodność przepisu ustawy o samorządzie gminnym z Konstytucją w zakresie,
w jakim uniemożliwiał radnemu zaskarżanie zarządzenia zastępczego stwierdzającego
wygaśnięcie jego mandatu.
Nowelizacja uprawniła do złożenia skargi radnego, a także osobę, której interesu prawnego
lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 4 marca 2008 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 6. posiedzeniu w dniu 6 marca 2008 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 336) wspólnie z senackim
projektem ustawy (druk sejmowy nr 326) i na 18. posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Senat na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził do ustawy
poprawki, z których część została przyjęta przez Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 5 września
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 59) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 4 lutego 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. (sygn. akt SK 36/06), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z
Konstytucją w zakresie, w jakim pozbawiał podatnika dokonującego przedpłaty rolnikowi
ryczałtowemu za nabywane produkty rolne przed wystawieniem faktury VAT RR prawa do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Nowelizacja wprowadziła możliwość podania danych identyfikujących dokument,
stwierdzający zapłatę również na fakturze, dotyczącej zakupu produktów rolnych.
Zlikwidowano w ten sposób nierówne traktowanie podatników VAT, których prawo do
odliczenia podatku naliczonego było dotąd uzależnione od momentu, w jakim zapłacili oni za
towar lub usługę.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 marca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
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komisji i na 6. posiedzeniu w dniu 6 marca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 338) i na 16. posiedzeniu w dniu
30 maja 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat
przyjął ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. bez poprawek (Dz. U. z 2008 r.
Nr 130, poz. 826).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 60) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 4 lutego 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt K 8/07), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików
wojewódzkich, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz
ustawy o samorządzie gminnym w zakresie, w jakim przepisy te stanowiły, że wygaśnięcie
mandatu wójta/radnego następuje wskutek niezłożenia w określonych terminach
oświadczenia o stanie majątkowym wójta/radnego, oświadczenia o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilno-prawnych zawartych przez
małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania
czynności zarobkowych lub o zmianie stanowiska.
Nowelizacja ujednoliciła terminy składania oświadczeń majątkowych oraz innych
oświadczeń i informacji wymaganych prawem, a także zmieniła sankcje za ich naruszenie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 4 marca 2008 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 6. posiedzeniu w dniu 6 marca 2008 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 326) wspólnie z senackim
projektem ustawy (druk sejmowy nr 336) i uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw na 18. posiedzeniu
w dniu 27 czerwca 2008 r. Senat na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził do
ustawy poprawki, z których część została przyjęta przez Sejm na 21. posiedzeniu w dniu
5 września 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 77)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 marca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007 r. (sygn. akt SK 4/06), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie,
w jakim nie przewidywał sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziegokomisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipoteki lub zastawu
w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze.
Projektodawcy zaproponowali, aby wierzyciel hipoteczny lub zastawnik mógł odwołać się
od postanowienia sędziego-komisarza, stwierdzającego niedopuszczalność wpisu hipoteki lub
zastawu w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. Usunięto także wadę legislacyjną
przepisu ustawy, zastępując sformułowanie „w ciągu sześciu miesięcy” wyrażeniem „co
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najmniej na sześć miesięcy”. Ustawodawca stworzył wyjątek od zakazu dokonywania wpisu
hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości należącej do upadłego w sytuacji, kiedy
wniosek o wpis hipoteki został złożony w okresie stosunkowo odległym (pół roku) od dnia
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale użył błędnego sformułowania „w ciągu sześciu
miesięcy”.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
w dniu 27 marca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 7. posiedzeniu w dniu
27 marca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 437) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druk sejmowy nr
654) i na 34. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy –
Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Senat na 27. posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009
r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na 37. posiedzeniu
w dniu 6 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 434).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 78) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 marca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007 r. (sygn. akt P 43/06), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie,
w jakim dopuszczał stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji
administracyjnej określonej przez tę ustawę jako „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”
i odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe albo przestępstwa skarbowe.
Proponowana zmiana polegała na uzupełnieniu przepisów ustawy o regulacje wyłączające
kumulacje odpowiedzialności administracyjnej i karnoskarbowej w stosunku do osób
fizycznych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej w dniach 27 marca i 14 maja 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 13. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 725) wspólnie z projektami
komisyjnymi, poselskimi oraz rządowym i na 25. posiedzeniu w dniu 15 października 2008 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw. Senat na 20. posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. wprowadził do ustawy
poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 100) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
31 marca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007 r. (sygn. akt P 11/07), w którym
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stwierdzono, że art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych jest zgodny z Konstytucją pod warunkiem, że będzie rozumiany w taki sposób,
iż „za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uznaje się
dzień wpływu prawomocnego orzeczenia tylko w sytuacji, gdy za nieustalenie tych
okoliczności nie ponosi odpowiedzialności organ rentowy”.
Nowelizacja polegała na zastąpieniu obecnego brzmienia ww. przepisu interpretacją
Trybunału Konstytucyjnego. Projektodawcy doprecyzowali ten przepis dodając stwierdzenie,
że organ odwoławczy wydając orzeczenie, stwierdza odpowiedzialność organu rentowego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 3 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 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 782) i na 34. posiedzeniu w dniu
23 stycznia 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Senat przyjął ustawę na 27. posiedzeniu w dniu 18 lutego bez
poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 338).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli (druk nr 121) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 23 kwietnia 2008 r.
Projektodawcy proponują, aby prace nad projektem ustawy wniesionym przez grupę
obywateli – jeśli nie zostały zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której projekt został
wniesiony – były kontynuowane nie tylko przez Sejm następnej, ale i kolejnych kadencji bez
potrzeby ponownego wniesienia tego projektu. Zostały określone także terminy kolejnych
czytań projektów obywatelskich. Jeżeli projekt ustawy zostanie skierowany przez Sejm do
komisji, jego drugie czytanie przeprowadzono by w ciągu 6 miesięcy od daty tego
skierowania. Trzecie czytanie projektu ustawy odbyłoby się niezwłocznie, chyba że projekt
zostałby skierowany przez Sejm do komisji. W takim wypadku trzecie czytanie projektu
ustawy przeprowadzono by w ciągu 3 miesięcy od daty skierowania.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 24 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 926) odbyło się na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 2 października 2008 r. Komisja przygotowała
sprawozdanie, w którym wnosi o uchwalenie projektu ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 142)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 maja 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. akt SK 50/06), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy – Kodeks postępowania karnego w zakresie,
w jakim nie stwarzała wystarczających gwarancji procesowych zapewniających sądową
weryfikację zgłoszonej przez biegłych konieczności połączenia badania psychiatrycznego
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oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym oraz nie wskazywała maksymalnego czasu
trwania obserwacji psychiatrycznej w zakładzie leczniczym.
Nowelizacja doprecyzowała przesłanki uzasadniające skierowanie oskarżonego na badanie
psychiatryczne połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym oraz wyznacza granice
czasowe trwania tej obserwacji. Projektodawcy zaproponowali, aby warunkiem skierowania
na badanie było uprzednie ustalenie istnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez
oskarżonego zarzucanego mu przestępstwa. O potrzebie, czasie i miejscu obserwacji
orzekałby sąd. Ograniczono także czas obserwacji w zakładzie leczniczym. Zdaniem
projektodawców obserwacja nie powinna trwać dłużej niż 10 dni i może zostać przedłużona,
ale na okres nie dłuższy niż 6 tygodni. Przed nowelizacją obowiązujących przepisów
obserwacja mogła zostać przedłużona po 6 tygodniach na czas określony.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 9 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 901) i na 30. posiedzeniu w dniu
5 grudnia 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat
na 24. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził do ustawy poprawkę, która została
odrzucona przez Sejm na 33. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 20,
poz. 104).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 157) wniesiony
przez Komisję Gospodarki Narodowej w dniu 26 września 2008 r.
Projekt ustawy dotyczy zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz
samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Projektodawcy zaproponowali
ujednolicenie kryteriów, po spełnieniu których udzielona jest licencja na transport drogowy
osób taksówką i transport osób samochodem osobowym. Ponadto zmieniono przepisy
dotyczące oznakowania na zewnątrz taksówek i samochodów osobowych oraz wyposażenia
ich w urządzenia techniczne związane z określeniem odległości przewozu i sposobu
naliczania należności za przewóz osób.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 22 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1168) w dniu 21 października 2008 r. został
skierowany do pierwszego czytania do Komisji Infrastruktury.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie
drogowym (druk nr 158) wniesiony przez Komisję Gospodarki Narodowej w dniu
5 czerwca 2008 r.
W nowelizacji zaproponowano wyłączenie spod wymogu uzyskania licencji na
wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie
osób kolejką turystyczną. Kolejkę turystyczną zdefiniowano jako zespół pojazdów składający
się z ciągnika rolniczego albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep)
dostosowanej do przewozu osób w ramach prowadzonej działalności turystycznej.
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Uregulowano także kwestie dotyczące warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, badań
technicznych oraz uprawnień do kierowania pojazdami.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 22 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie
drogowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1304) wspólnie z projektami
poselskimi (druki sejmowe nr 436, 916, 1376, 1414), senackim (druk sejmowy nr 1303) oraz
rządowym (druk sejmowy nr 1540) i na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. uchwalił
ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Senat na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których
część została przyjęta przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 97, poz. 802).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 159) wniesiony przez
grupę senatorów w dniu 5 czerwca 2008 r.
Nowelizacja zniosła obowiązek tworzenia składów podatkowych oraz prowadzenia
produkcji w tych składach przez małe winiarnie, które wytwarzają wino gronowe z winogron
pochodzących z upraw własnych i w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku. Podmioty te
zostały uprawnione do otrzymywania znaków akcyzy oraz do ich nakładania poza systemem
zawieszenia poboru akcyzy. Określono także warunki prowadzenia produkcji wina przez
drobnych producentów. Zwolniono ich m.in. z konieczności posiadania laboratoriów,
specjalnych obiektów budowlanych, a zobowiązano do opracowania w formie pisemnej oraz
wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina gronowego, obejmującego
m.in. częstotliwość i sposób pobierania próbek jakościowych i metod badań.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 24 czerwca 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 14. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 709) i na 19. posiedzeniu w dniu
10 lipca 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Senat przyjął ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2008 r. Nr 145, poz. 915).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 165) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 10 czerwca 2008 r.
Projekt ustawy miał na celu uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy,
wykonywania wstępnych badań lekarskich oraz prowadzenia szkoleń dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Zdrowia w dniu 5 sierpnia 2008 r. i 13 stycznia 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
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komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2019) wspólnie z komisyjnym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 3397) i na 82.
posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Senat przyjął ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2011 r. Nr 36, poz. 181).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
nr 166) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 10 czerwca 2008 r.
W projekcie ustawy zaproponowano wydłużenie terminu zapłaty zaliczki na podatek
dochodowy za grudzień do dnia 31 grudnia, ponieważ do tej pory przedsiębiorcy zobowiązani
byli do zapłaty zaliczek za listopad oraz grudzień do dnia 20 grudnia. Nowelizacja miała na
celu zwiększenie płynności finansowej małych przedsiębiorców prowadzących działalność
opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Marszałek Sejmu nie nadał biegu projektowi senackiemu, ponieważ w Sejmie trwały już
prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 666),
który zawierał podobne rozwiązania jak projekt senacki. Sejm zakończył prace uchwalając
ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
nr 167) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 10 czerwca 2008 r.
Projektodawcy zaproponowali zniesienie przepisu ograniczającego przedsiębiorcom
możliwość płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczania
podatku przez osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki
Narodowej i Komisji Ustawodawczej w dniu 9 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 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 1566) wraz z projektami
poselskim i komisyjnym i na 61. posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lutego 2010 r. uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Senat na 50. posiedzeniu
w dniu 12 marca 2009 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część została przyjęta
przez Sejm na 63. posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk senacki nr 168) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 11 czerwca 2008 r.
Projekt ustawy miał na celu zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy Policji,
Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie,
w jakim uprawnienia te nie są związane z cechami biologicznymi osoby sprawującej opiekę
nad dzieckiem.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 5 sierpnia i 24 września 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
20. posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2613) i na 89. posiedzeniu
w dniu 1 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie
Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Senat na 75. posiedzeniu w dniu
28 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 169) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 11 czerwca 2008 r.
Celem nowelizacji było umożliwienie stosowania metody memoriałowej przy rozliczaniu
kosztów z tytułu wynagrodzeń (składek) tym pracodawcom, którzy wypłacają wynagrodzenia
regularnie, w miesiącu, którego wynagrodzenie (składki) dotyczy oraz tych, którzy wypłacają
wynagrodzenie, w terminie wynikającym z przepisów lub umowy, lecz w miesiącu
następującym po miesiącu, którego wynagrodzenia dotyczą.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1016) wspólnie z projektami
komisyjnymi, poselskimi oraz rządowym i na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Senat na
20. posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. wprowadził do ustawy poprawki, które
zostały przyjęte przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r.
Nr 209, poz. 1316).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 177) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 11 czerwca 2008 r.
Projektodawcy zaproponowali, aby kartę parkingową osobie niepełnosprawnej o obniżonej
sprawności ruchowej wydawano także na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności,
wydanego przed ukończeniem 16. roku życia.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 5 sierpnia
2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października
2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1303) wspólnie z projektami
komisyjnymi, senackimi oraz rządowym i na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. wprowadził do ustawy poprawki,
z których część została przyjęta przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (druk nr 178) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 11 czerwca 2008 r.
W projekcie ustawy zaproponowano zmianę przepisu dotyczącego solidarnej
odpowiedzialności majątkowej za uiszczanie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich
z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnych
stanowiących podstawę prawną do zajmowania lokalu mieszkalnego. Doprecyzowano, że
osobami współodpowiedzialnymi za uiszczanie opłat za czynsz i innych należnych opłat są
osoby pełnoletnie stale zamieszkujące w danym lokalu. Odpowiedzialność tę ograniczono do
okresu stałego zamieszkiwania tych osób.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Obrony Narodowej w dniu 9 lipca 2008 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 17. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 923) i na 25. posiedzeniu w dniu
17 października 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Senat przyjął ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 r.
bez poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1415).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 179) wniesiony przez
Komisję Gospodarki Narodowej w dniu 23 czerwca 2008 r.
Celem proponowanej nowelizacji jest nałożenie obowiązku badania przez biegłych
rewidentów sprawozdań finansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych (SKOK).
Komisja Gospodarki Narodowej podczas prac nad ustawą o zmianie ustawy
o rachunkowości (druk senacki nr 145) dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian
legislacyjnych wykraczających poza materię tej ustawy i na podstawie art. 69 Regulaminu
Senatu wystąpiła z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Drugie czytanie
projektu ustawy odbyło się na 14. posiedzeniu Senatu w dniu 26 czerwca 2008 r. i projekt
został skierowany do Komisji Gospodarki Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 15. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 924) odbyło się na
posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 17 września 2008 r. Komisja skierowała
projekt do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 200)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 lipca 2008 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. (sygn. akt P 39/06), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją w zakresie,
w jakim w postępowaniu w sprawach gospodarczych przewidują, że sąd odrzuca nieopłacone
zarzuty od nakazu zapłaty, wniesione przez przedsiębiorcę niereprezentowanego przez
adwokata lub radcę prawnego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej zapłaty.
Proponowana
nowelizacja
pozwoli
na
zrównanie
procesowe
podmiotów
nieprofesjonalnych, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 23 września 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1302) w dniu 7 listopada 2008 r. został
skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 201)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 lipca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. akt SK 3/05), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją w zakresie,
w jakim uniemożliwiał on zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu
zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji.
Nowelizacja umożliwiła zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu
zasądzonych po raz pierwszy przez sąd drugiej instancji. Na postanowienie służy zażalenie do
Sądu Najwyższego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 23 września 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1228) i na 38. posiedzeniu
w dniu 19 marca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego. Senat przyjął ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 592).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(druk nr 206) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lipca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. (sygn. akt K 20/07)
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stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami dotyczącego obowiązku finansowania badań archeologicznych i ich
dokumentacji przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która zamierzała realizować
roboty budowlane przy zabytku lub zalesienia na terenie, na którym znajduje się zabytek.
Przed nowelizacją inwestor mógł jedynie ubiegać się o dofinansowanie badań
archeologicznych i ich dokumentacji. Trybunał uznał, że w tym przypadku ustawodawca nie
zadbał o właściwe wyważenie interesu prywatnego i publicznego.
Projektodawcy zaproponowali, aby udzielenie dotacji było obowiązkiem administracji
rządowej. Warunkiem jej uzyskania byłby koszt planowanych badań archeologicznych i ich
dokumentacji. Musi być on wyższy niż 2% kosztów planowanych robót budowlanych lub
zalesień. Wysokość dotacji byłaby równa różnicy pomiędzy kosztami planowanych badań
a kosztami stanowiącymi 2% kosztów planowanych prac inwestycyjnych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 25 września 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 20. posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1369) i na 40. posiedzeniu
w dniu 24 kwietnia 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Senat wprowadził do ustawy poprawki na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja
2009 r., z których część została przyjęta na 42. posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. (Dz. U.
z 2009 r. Nr 97, poz. 804).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 208)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lipca 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (sygn. akt K 39/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją
w zakresie, w jakim wykluczał on kontrolę sądu dyscyplinarnego nad wyłączeniem przez
prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu poddanemu uchyleniu immunitetu.
Nowelizacja miała na celu umożliwienie sądowi dyscyplinarnemu oceny zasadności
zastrzeżenia prokuratora, że dokumenty załączone do wniosku o uchylenie immunitetu
sędziego nie mogą być udostępnione obwinionemu sędziemu z uwagi na dobro postępowania
przygotowawczego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 5 sierpnia 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 25 września 2008 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 1129) i na 28. posiedzeniu
w dniu 6 listopada 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Senat przyjął ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. bez
poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1457).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr 219) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 lipca 2008 r.
Projekt ustawy miał na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących finansowania
warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Projekt zobowiązał
samorząd powiatowy do finansowania co najmniej 10% kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej. Wysokość ta będzie mogła ulec zmniejszeniu, jeśli podmioty prowadzące
warsztat pozyskają środki z innych źródeł. Ponadto projektodawcy zaproponowali, aby
utrzymać współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalnie do 90% ogółu
kosztów funkcjonowania warsztatów. Obowiązująca ustawa przewidywała, że od 2009 r.
finansowanie zostanie obniżone do 85%. Uregulowano także sytuację zakładów aktywności
zawodowej w przypadku likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej.
Organizator zakładu aktywności zawodowej został zobowiązany do utworzenia zakładowego
funduszu aktywności, z którego środki w przypadku likwidacji lub utraty statusu zakładu
aktywności zawodowej będą przekazane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 września 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 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 1274) i na 31. posiedzeniu
w dniu 5 grudnia 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Senat przyjął ustawę na
24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2008 r. bez poprawek (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz.
1652).
Projekt ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 246) wniesiony przez grupę senatorów
w dniu 11 września 2008 r.
Projekt ustawy dotyczy określenia ogólnych zasad, trybu i warunków nabywania, utraty
i potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, właściwość organów w tych
sprawach oraz prowadzenie rejestrów.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 14 października 2008 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1481) i na 36. posiedzeniu
w dniu 20 lutego 2009 r. uchwalił ustawę o obywatelstwie polskim. Senat na 29. posiedzeniu
w dniu 19 marca 2009 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część została przyjęta
przez Sejm na 39. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r.
Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt Kp 5/09) w dniu
27 kwietnia 2009 r.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(druk nr 254) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 września 2008 r.
Projekt ustawy przedłużył do 18 listopada 2009 r. termin, w którym osoby internowane na
podstawie dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym będą mogły wystąpić
z żądaniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 15 października 2008 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 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 1227) i na 32. posiedzeniu
w dniu 19 grudnia 2008 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego. Senat przyjął ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2009 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 74).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 347)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 2 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 42/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
z Konstytucją w zakresie, w jakim umożliwiał wyłączenie jawności tych materiałów
postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie
tymczasowego aresztowania.
Projektodawcy proponowali stworzenie instytucjonalnych gwarancji dostępu do części akt
postępowania przygotowawczego dla podejrzanego i jego obrońcy, zawierających te dowody,
które uzasadniają zastosowanie albo przedłużenie wobec podejrzanego tymczasowego
aresztowania, a które zostały wskazane we wniosku prokuratora skierowanym do sądu.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 28 stycznia 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1764) i na 43. posiedzeniu
w dniu 18 czerwca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego. Senat na 36. posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 r. wprowadził do ustawy poprawki,
które zostały przyjęte przez Sejm na 46. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 127, poz. 1051).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (druk nr 351) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt P 50/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją w zakresie
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dopuszczalności karalności osób pełniących funkcje związkowe, które podejmują działalność
sprzeczną z ustawą m.in. przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej
przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub
dzielenie go pomiędzy członków związków.
Projektodawcy proponują, aby penalizacją objąć zachowanie polegające na przeznaczaniu
dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele
niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzielenie go pomiędzy członków
związku.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 18 marca 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach
zawodowych.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1960) odbyło się w dniu
16 lipca 2009 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 352) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją. Na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów pojazd przymusowo usunięty z drogi, który w ciągu 6
miesięcy nie został odebrany przez właściciela, przechodzi na rzecz Skarbu Państwa na
podstawie orzeczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Ustawodawcy zaproponowali zmianę trybu postępowania w sprawie tych pojazdów,
polegającą na tym, że nieodebrane samochody będą sprzedawane. Postanowienie o sprzedaży
będzie wydawać sąd rejonowy na wniosek podmiotu żądającego usunięcia pojazdu.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 6 maja 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2216) odbyło się w dniu
9 września 2009 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk nr 363)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 7 listopada 2008 r.
Celem niniejszej nowelizacji było odformalizowanie postępowania cywilnego,
administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz podatkowego poprzez racjonalizację
obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów
notarialnych. Zmiana polegała na szerszym niż dotychczas umożliwieniu uwierzytelniania
odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody
zaufania publicznego. Jej zamierzonym skutkiem było wydatne umniejszenie uciążliwości
polegającej na konieczności wyzbycia się przez strony postępowania, często na długi czas,
dokumentów oryginalnych albo poniesienia kosztów ich notarialnego uwierzytelniania bądź
uzyskania ich urzędowych odpisów.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 26 i 31 marca 2009 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
dokumentów.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2064) i na 52. posiedzeniu
w dniu 23 października 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
dokumentów. Senat przyjął ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. bez
poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji (druk nr 367) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
20 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt K 23/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji z Konstytucją w zakresie, w jakim przepisy te określały tryb wyboru oraz
odwołania rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do
reprezentatywnej organizacji związkowej.
Projektodawcy proponowali uchylenie tych przepisów, które wprost odnoszą się do roli,
jaką mają odgrywać organizacje związkowe w powoływaniu rad pracowników, liczby
wybieranych przez nie pracowników, zasad działania rad wyłonionych w trybie związkowym
lub mieszanym, a nadto ustania członkostwa w owych radach. Zaistniała również konieczność
zmiany wzoru informacji o radzie pracowników stanowiącego załącznik do ustawy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 17 marca
2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1991) i na 42. posiedzeniu
w dniu 22 maja 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Senat przyjął ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 28 maja
2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 805).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 368)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 37/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją w zakresie,
w jakim przepis ten uniemożliwiał jednakowe traktowanie przez sądy wszystkich osób
potrzebujących ustanowienia adwokata (radcy prawnego).
Projektodawcy proponowali, aby w stosunku do wszystkich osób (bez względu na to, czy
zostały zwolnione od kosztów sądowych mocą ustawy, czy korzystają z takiego zwolnienia za
sprawą postanowienia sądu, czy w ogóle nie ubiegały się o zwolnienie od opłat sądowych lub
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wydatków albo przedmiotowego zwolnienia im odmówiono) stosowane były takie same
przesłanki do ubiegania się o pomoc prawną.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 28 stycznia 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1763) i na 53. posiedzeniu
w dniu 5 listopada 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r.
wprowadził do ustawy poprawki, z których część została przyjęta przez Sejm na
56. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 369) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 20 listopada 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2008 r. (sygn. akt SK 43/05), stwierdzającego
niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy – Kodeks karny w zakresie, w jakim odnosił się
do przestępstwa z art. 212 § 2 k.k., polegającego na podnoszeniu lub rozgłaszaniu za pomocą
środków masowego komunikowania zarzutów dotyczących takiego postępowania lub
właściwości innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na
utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
Zaproponowano, aby zmiana ustawy – Kodeks karny polegała na wyłączeniu
przestępności zniesławienia, w sytuacji, kiedy podniesiony publicznie i prawdziwy zarzut,
uczyniony za pomocą środków masowego komunikowania, dotyczy postępowania osób
pełniących funkcje publiczne.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 26 marca 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Marszałek Sejmu nie nadał biegu projektowi senackiemu i nie nadano mu numeru druku
sejmowego. W Sejmie trwały już prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy
nr 1394), który zawierał podobne rozwiązania jak projekt senacki. Na etapie prac w komisji
stwierdzono jednak, że przepisy proponowane przez Senat lepiej realizują orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego i ostatecznie przyjęto wersję senacką1. Sejm zakończył prace
uchwalając ustawę o zmianie ustawy– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589).

1

Patrz także stenogram z 47. posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach
(27 sierpnia 2009 r.), str. 20-21, Biuletyn nr: 2635/VI.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk nr 380) wniesiony przez
grupę senatorów w dniu 25 listopada 2008 r.
Celem nowelizacji ustawy jest ustanowienie szczególnej regulacji dotyczącej
dokonywanych przez notariusza czynności, polegającej na tym, że na żądanie notariusz
będzie miał obowiązek, a nie jak dotychczas prawo, przyjąć na przechowanie pieniądze
w walucie polskiej lub obcej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 26 marca, 12 maja,
19 października, 4 listopada 2009 r. i 28 stycznia 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3069) w dniu 18 maja 2010 r. został skierowany
do pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 381)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 2 grudnia 2008 r.
Projektodawcy proponowali usprawnienie obrotu nieruchomościami w sferze zapewnienia
gruntów pod budownictwo, wzmacniając jednocześnie rolę ustawowych regulacji w zakresie
kształtowania ustroju rolnego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13 stycznia 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 26. posiedzeniu w dniu 5 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1745) wspólnie z komisyjnym
projektem ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i na 66. posiedzeniu
Sejmu w dniu 6 maja 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego. Senat przyjął ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 725).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 401)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 16 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. (sygn. akt SK 60/05), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją w zakresie,
w jakim ograniczał dopuszczalność wznowienia postępowania tylko do przypadków,
w których uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny przepis prawny
stanowił podstawę skazania lub warunkowego umorzenia.
Wnioskodawcy zaproponowali nadanie nowego brzmienia art. 540 § 2. Wpłynęło to na
pewność i transparentność, jakimi powinny cechować się unormowania prawne, a ponadto
umożliwiło prawidłowe zredagowanie przesłanek wznowienia, ujętych w wymienionym
artykule.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 26 marca 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął
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uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1999) i na 46. posiedzeniu
w dniu 16 lipca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Senat przyjął ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2009 r. Nr 144, poz. 1178).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 402) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 16 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa z Konstytucją, w zakresie wypłaty pracownikowi – na
podstawie wymiaru zasiłku chorobowego – składników wynagrodzenia, od których
pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie
pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku
chorobowego. Prowadziło to do wypłaty zaniżonego wynagrodzenia chorobowego lub
zaniżonego zasiłku chorobowego, mimo odprowadzenia stosownej składki na ubezpieczenie
chorobowe.
Proponowana nowelizacja stanowiła powrót do treści przepisu, który obowiązywał
poprzednio, a tym samym do prawidłowego wyliczania wynagrodzenia.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 22 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 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 2066) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk sejmowy nr 2067) i na 48. posiedzeniu
w dniu 28 sierpnia 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat przyjął ustawę na
40. posiedzeniu w dniu 23 września 2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 179,
poz. 1383).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 403)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 16 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (sygn. akt SK 40/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją w zakresie,
w jakim przewiduje odrzucenie – bez wezwania do usunięcia braków – skargi kasacyjnej
niespełniającej określonych wymagań.
Nowelizacja zobowiązała sąd do wezwania skarżącego do usunięcia braków formalnych
zanim sąd odrzuci skargę kasacyjną.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 26 marca 2009 r. Senat
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rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2178) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 1925), senackim projektem ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1763) i na 53. posiedzeniu w dniu
5 listopada 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw. Senat na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r.
wprowadził do ustawy poprawki, z których część została przyjęta przez Sejm na
56. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (druk
nr 404) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 16 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. (sygn. akt K 47/04), stwierdzającego
niezgodność ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane z Konstytucją, w zakresie
zwrotu kosztów inwestorowi od wykonawcy udzielonej gwarancji zapłaty za roboty
budowlane w wysokości powszechnie przyjętej oraz w zakresie możliwości odstąpienia od
umowy z winy inwestora w przypadku nie przedstawienia w wyznaczonym terminie
odpowiedniej gwarancji. Trybunał zakwestionował dopuszczalność posłużenia się pojęciem
„powszechnie przyjętej wysokości kosztów udzielenia gwarancji”, ponieważ instytucja
gwarancji zapłaty jest nową instytucją w systemie prawa i nie występuje w tym zakresie
żadna powszechnie przyjęta praktyka w zakresie wysokości kosztów udzielenia gwarancji
przez bank. Określona w powyższy sposób wysokość kosztów podlegających zwrotowi nie
spełnia wymogu dostatecznej określoności przepisów prawnych. Trybunał Konstytucyjny
uznał również, że pojęcia „wystarczająca gwarancja” oraz „odpowiedni termin” są
niedookreślone i pozwalają na pełną uznaniowość wykonawcy robót budowlanych tak
w przedmiocie określenia wysokości gwarancji, jak i terminu jej udzielenia.
Projektodawcy proponują wprowadzenie 30-dniowego terminu na złożenie gwarancji
przez inwestora, określenie terminu dodatkowego na 7 dni, ujednolicenie niektórych pojęć
oraz konstrukcji prawnych z odnośnymi pojęciami i konstrukcjami występującymi
w kodeksie cywilnym.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Gospodarki Narodowej w dniach 22 kwietnia i 12 maja 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 38. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2259) odbyło się w dniu
9 września 2009 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (druk nr 416) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą
w dniu 19 grudnia 2008 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. (sygn. akt K 9/05), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
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województw z Konstytucją, w zakresie cenzusu domicylu w wyborach do organów
samorządu terytorialnego (wpisanie osób do stałego rejestru wyborczego, prowadzonego
w danej gminie, nie później niż na 12 miesięcy przed dniem wyborów).
Wprowadzono do ustawy zmianę polegającą na zniesieniu cenzusu domicylu, odnoszącą
się do osób niemających polskiego obywatelstwa, ale będących obywatelami jednego
z państw członkowskich Unii Europejskiej jak również do obywateli polskich.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 6 maja 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2211) i na 61. posiedzeniu
Sejmu w dniu 19 lutego 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Senat przyjął ustawę na 50. posiedzeniu
w dniu 12 marca 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 356).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 432) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 14 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), stwierdzającego
zgodność przepisu ustawy o referendum lokalnym z Konstytucją. Jednocześnie Trybunał
Konstytucyjny wskazał, że zachodzi „konieczność (...) uzupełnienia (przepisu) treściami
wynikającymi z Konstytucji wraz, z którymi stworzy on całkowitą definicję przedmiotu
referendum lokalnego”. Zaskarżony przepis pozwala poddać pod referendum sprawę, która
dotyczy danej wspólnoty samorządowej i jednocześnie mieści się w zakresie zadań
i kompetencji organów określonej jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce przepis ten
powoduje, że organy jednostek samorządu odmawiają przeprowadzenia referendum
lokalnego, bo choć sprawa dotyczy danej wspólnoty, np. przebiegu dróg niemających
charakteru dróg gminnych, to nie należy do kompetencji organów gminy.
Zaproponowano, aby członkowie wspólnoty samorządowej mogli zajmować stanowisko w
referendum także w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub
kulturowych więzi łączących wspólnotę, które nie mieszczą się w zakresie zadań
i kompetencji organów gminy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 6 maja 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum
lokalnym.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2181) odbyło się na
48. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 sierpnia 2009 r. i projekt został skierowany do Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 433) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 14 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt K 7/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o Policji z Konstytucją, w zakresie, w jakim odnosi się do
dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach
stanowiących własność prywatną.
Ustawodawcy zaproponowali wyłączenie mieszkań stanowiących własność prywatną
z zasobu MSW, z którego przyznawane są lokale służbowe dla policjantów. „Lokale
mieszkalne zwolnione przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych” nie będą zaliczane do zasobu
lokalowego pozostającego w dyspozycji MSWiA. Wnioskodawcy proponują również zmianę
wyłączającą z zasobu lokalowego pozostającego w dyspozycji MSWiA „lokale stanowiące
własność zakładów pracy” oraz rozszerzenie katalogu przyczyn, stanowiących podstawę do
wydania decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, tj. wypowiedzenie przez właściciela
lokalu stosunku prawnego dotyczącego lokalu.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 20 kwietnia 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych
ustaw.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2069) w dniu 15 czerwca 2009 r. został
skierowany do pierwszego czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym (druk nr 434) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 14 stycznia 2009 r.
Nowelizacja ma na celu powołanie przez radę gminy – na wniosek zainteresowanych
środowisk – młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów. Rady te mają mieć charakter
konsultacyjny. Zakres uprawnień i sposób funkcjonowania tych organów określałyby
samodzielnie rady gminy, biorąc pod uwagę głosy różnych środowisk i dobro wspólnoty.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej w dniu 6 maja 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
34. posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2112) odbyło się na
posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 9 września
2009 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druk nr 444) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 28 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r. (sygn. akt K 38/04), stwierdzającego
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niezgodność przepisu ustawy o języku polskim z Konstytucją w zakresie, w jakim przepis ten
nie zapewniał należytej ochrony konsumentów i osób świadczących pracę przed
nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz różnicował ochronę konsumenta ze względu na
jego przynależność państwową.
Nowelizacja wykluczyła możliwość wykładni dokumentów na podstawie ich
obcojęzycznych wersji, jeżeli osoba świadcząca pracę lub konsument są obywatelami RP,
zrównała obywateli państw UE niebędących obywatelami polskimi z obywatelami innych
państw w zakresie możliwości sporządzania umów i dokumentów, w języku innym niż polski,
poszerzyła możliwość stosowania języka obcego do innych niż umowa dokumentów
w obrocie konsumenckim i usunęła wadliwe, z punktu widzenia reguł prawidłowej legislacji,
konstrukcje odesłań zastosowanych w ustawie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 18 lutego 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 29. posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1895) i na 46. posiedzeniu
w dniu 16 lipca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o języku polskim. Senat na 39.
posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził do ustawy poprawkę, która została przyjęta
przez Sejm na 48. posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz.
1280).
Projekt ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron
w postępowaniu sądowym (druk nr 445) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
28 stycznia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt S 3/08), sygnalizującego potrzebę
podjęcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania
podatku od towarów i usług do kosztów sądowych z tytułu należności poddanych
opodatkowaniu tym podatkiem biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności im
zlecone w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym.
Projektodawcy zaproponowali „doliczanie” podatku VAT do wynagrodzenia biegłych
wszystkich kategorii, z wyjątkiem tych, którzy nie są płatnikami VAT, aby usunąć istniejącą
lukę prawną w zakresie stosowania VAT. Zaproponowane zmiany prawne wprowadziły
jednoznaczne i ujednolicone zasady uwzględniania VAT przy ustalaniu należności osób,
którym organ władzy państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie
właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności. Dotyczyło to zwłaszcza
przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz
adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną z urzędu (należnego od nich
podatku od towarów i usług, obciążającego ich przychody z tego tytułu).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w dniu 31 marca 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron
w postępowaniu sądowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2072) i na 53. posiedzeniu
w dniu 5 listopada 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie dekretu o należnościach świadków,

134

biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Senat przyjął ustawę na 45. posiedzeniu w dniu
3 grudnia 2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1739).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (druk nr 478) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 3 marca
2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. (sygn. akt SK 5/02), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z Konstytucją w zakresie, w jakim nie gwarantował osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień
prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie
zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz
prawidłowości ich wykonania.
Zaproponowano uzupełnienie przepisu o zastrzeżenie przyznające wnoszącemu zażalenie
prawo do udziału w posiedzeniu sądu oraz niezwłoczne ustalenie w postępowaniu sądowym,
czy działanie ingerujące w sferę wolności osobistej było legalne.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 20 kwietnia 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 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 2071) i na 46. posiedzeniu
w dniu 16 lipca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Senat przyjął ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 31 lipca
2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1175).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk nr 479) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
3 marca 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. (sygn. akt SK 6/07),
stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi z Konstytucją w zakresie, w jakim pomijał jako podstawę wyłączenia
sędziego od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym toczącym się po wznowieniu
postępowania administracyjnego, jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie dotyczącej
decyzji wydanej we wznawianym postępowaniu administracyjnym.
Zgodnie z projektowaną zmianą wnioskodawcy zaproponowali dodanie kolejnej przesłanki
wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie dotyczącej wznowienia postępowania
administracyjnego, jeśli wcześniej brał on udział w wydaniu orzeczenia dotyczącego decyzji,
do której odnosiło się wznowienie postępowania. Proponowana zmiana pozwoliła zachować
bezstronność sędziego przy orzekaniu w dwóch formalnie odrębnych postępowaniach
(postępowanie zwyczajne i postępowanie nadzwyczajne), gdzie przedmiotem kontroli w tych
sprawach są te same okoliczności i dowody, a nierzadko również ma miejsce konieczność
ustosunkowania się do tych samych zarzutów.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 20 kwietnia 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. podjął uchwałę
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w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2073) i na 46. posiedzeniu
w dniu 16 lipca 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Senat przyjął ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r.
bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1179).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 492) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 5 marca 2009 r.
Wnioskodawcy proponowali wzmocnienie kompetencji Rzecznika Praw Dziecka poprzez
przyznanie mu stosownych uprawnień do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
oraz do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, a także składania kasacji
i skarg kasacyjnych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej w dniu 6 maja 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 36. posiedzeniu
w dniu 2 lipca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2266) i na 72. posiedzeniu
Sejmu w dniu 5 sierpnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz niektórych innych ustaw. Senat na 62. posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r.
wprowadził do ustawy poprawki, z których część została przyjęta przez Sejm na
74. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 495) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 12 marca 2009 r.
Projektodawcy proponowali powołanie nowej instytucji w prawie cywilnym, w dziale
zobowiązań, czyli darowiznę na wypadek śmierci. Instytucja ta nawiązuje do starorzymskiej
donatio mortis causa, stanowi jednak nowość w naszym prawie cywilnym. Darowizna na
wypadek śmierci zapewniła bezpośrednią możliwość zadysponowania konkretnego
przedmiotu przez darczyńcę na rzecz obdarowanego po śmierci. Projektodawcy uważają, że
żadna inna instytucja nie zagwarantowałaby tego, żeby w wypadku śmierci darczyńcy
konkretny przedmiot, a nie cały spadek dostał się w określone ręce.
Nadal obowiązują również testament, zapis i zwykła darowizna. W projekcie
w szczególności chodziło o udziały w akcjach, o firmy rodzinne, o to, aby bez
przeprowadzania długoletniego procesu obdarowany mógł od razu rozpocząć czy
kontynuować działalność, ponieważ często procesy doprowadzają do upadku firm wskutek
dotychczasowych przepisów.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 20 kwietnia i 6 maja 2009 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 34. posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2116) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 3018) i na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego 2011 r. uchwalił ustawę
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o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Senat na 71. posiedzeniu
w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na
87. posiedzeniu w dniu 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk
nr 534) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 3 kwietnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 15 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 57/07), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z Konstytucją
w zakresie, w jakim nie wyłączał członka samorządowego kolegium odwoławczego
z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział
w wydaniu zaskarżonej decyzji.
Zgodnie z projektowaną zmianą pracownik samorządowego kolegium odwoławczego
powinien być wyłączony z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli
brał udział w wydawaniu zaskarżonej decyzji.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 12 maja 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2177) i na 50. posiedzeniu
w dniu 24 września 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego. Senat przyjął ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 22 października 2009 r.
bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1501).
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 538) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 kwietnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. (sygn. akt K 19/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o systemie oświaty z Konstytucją oraz z Europejską Kartą
Samorządu Lokalnego w zakresie, w jakim przepis ten nakazywał pokrycie wyższych
kosztów dotacji – w przeliczeniu na jednego ucznia – niż dotacje przysługujące przedszkolom
niepublicznym usytuowanym na terenie gminy zobowiązanej, w tej części kosztów, która
przekracza iloczyn ustalonego przez gminę zobowiązaną wskaźnika procentowego i kwoty
wydatków bieżących, ustalonych przez gminę uprawnioną do refundacji.
Wnioskodawcy zaproponowali dodanie przepisu mówiącego o zastrzeżeniu, zgodnie
z którym wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość kosztów refundowanych
przez gminę zobowiązaną, nie może być wyższy niż wskaźnik przyjęty przez tę gminę na
potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 26 maja 2009 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 36. posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie
oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
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Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2210) i na 53. posiedzeniu
w dniu 5 listopada 2009 r. uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz
ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat
przyjął ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. bez poprawek. (Dz. U. z 2009 r.
Nr 219, poz. 1705).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk
nr 539) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 kwietnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 17/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z Konstytucją
w zakresie, w jakim stanowił, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji
opłatę stałą, liczoną jak od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu
umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji.
Wnioskodawcy zaproponowali uzupełnienie dotychczasowego brzmienia art. 28 o wyraźne
wskazanie, że punktem odniesienia dla obliczenia opłaty od apelacji w postępowaniu
uproszczonym jest wartość przedmiotu zaskarżenia. W ten sposób w wymienionym trybie
(w fazie postępowania odwoławczego) przywrócona została opłata rosnąca progresywnie.
Ponadto, w projekcie ustawy nowelizującej zaproponowano zamieszczenie przepisu
przejściowego, formułującego regułę działania nowego prawa w tych sprawach, w których
apelacje zostaną wniesione po wejściu ustawy w życie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 27 maja 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 36. posiedzeniu w dniu 2 lipca 2009 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 2267) i na 50. posiedzeniu
w dniu 24 września 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych. Senat przyjął ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 22 października
2009 r. bez poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1552).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 540) wniesiony przez grupę senatorów
21 kwietnia 2009 r.
Projekt nowelizacji przewiduje prawo zasiadania przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych w obwodowych komisjach wyborczych
powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia
referendum. Postulowane zmiany mają podnieść bezpośrednio rangę sołtysa, a pośrednio
sołectwa, które reprezentuje.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 16 czerwca
i 29 lipca 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu
23 września 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

138

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2545) odbyło się na
56. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 r. i projekt został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 561)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 maja 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2006 r. (akt sygn. akt K 33/05), stwierdzającego
niezgodność ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z Konstytucją w zakresie, w jakim nie określał kryteriów zasadności
podwyżki wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu i umożliwia
podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynoszących 3% i więcej
wartości odtworzeniowej lokalu z pominięciem przepisów art. 8a ust. 1-6 tej ustawy.
Nowelizacja polegała na wydłużeniu okresu, który spółdzielnia zobowiązana jest
zachować przy powiadamianiu o zmianie wysokości opłat. Termin powiadomienia został
wydłużony z 14 dni do 3 miesięcy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 17 czerwca
2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 38. posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2260) i na 50. posiedzeniu
w dniu 24 września 2009 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Senat przyjął ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 22 października 2009 r. bez
poprawek (Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1550).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 613)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 lipca 2009 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 10/05), stwierdzającego
niezgodność ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją, w zakresie braku
odpowiedniego zabezpieczenia interesów wierzycieli spółdzielni.
Wnioskodawcy proponują uzupełnienie postanowień art. 44 ustawy poprzez dodanie
nowych jednostek redakcyjnych, które wykluczałyby powstanie hipoteki łącznej w razie
wyodrębnienia lokalu położonego w budynku mieszkalnym, który znajduje się na
nieruchomości obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy
i zabezpieczającą inną wierzytelność niż kredyt, a ponadto przyznawałyby wierzycielowi
spółdzielni mieszkaniowej roszczenie o ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia
dodatkowego w wypadku, gdy na podstawie art. 44 ust. 21 hipoteka „zastępcza” nie mogła
być ustanowiona lub gdy hipoteka taka nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia
wierzytelności.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 6 października 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 43. posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2544) odbyło się w dniu
17 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 614) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 15 lipca 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Kodeks pracy z Konstytucją, w zakresie braku wytycznych
dotyczących treści aktu, określającego zakres i warunki ułatwiania pracownikom przez
pracodawcę podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wnioskodawcy zaproponowali uregulowanie w ustawie (a nie w rozporządzeniu) istotnych
elementów stosunku między pracodawcą a pracownikiem w zakresie ich praw i obowiązków,
związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika. Oznacza to zbędność
konstruowania upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia. Kwestie związane
z prawami i obowiązkami stron, związane np. ze zobowiązaniem się pracownika, w zamian za
przyznanie świadczenia na opłaty za naukę, do nie wypowiadania umowy o pracę przez
pewien okres, zostały – zgodnie z potwierdzaną przez Konstytucję zasadą wolności, w tym
wolności pracy – pozostawione woli stron wyrażonej w umowie. Aby złagodzić obciążenia
pracodawców w zakresie opłacania pracowniczych urlopów szkoleniowych projektodawcy
zaproponowali nowelizację przepisów tak, by pracodawcy byli skłonni chętniej kierować
pracowników do nauki lub kształcenia.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu w dniach 23 września i 7 października 2009 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 44. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2584) i na 64. posiedzeniu
Sejmu w dniu 9 kwietnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat na 53. posiedzeniu w dniu
29 kwietnia 2010 r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na
67. posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 627) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 16 lipca 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 11/08), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją, w zakresie,
w jakim stanowił, że w związku z zawężoną sankcją (25 lat albo dożywotnie pozbawienie
wolności), w stosunku do przestępców, którzy nie ukończyli 18 lat, sędzia pozbawiony jest
możliwości jakiegokolwiek miarkowania kary, ponieważ wobec nich nie można orzec kary
dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto, wyłączona też była w tym przypadku
możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary; nawet w sytuacjach, gdy zgodnie z przepisami
części ogólnej k.k. złagodzenie byłoby obligatoryjne. Oznaczało to, że przestępców, którzy
nie ukończyli 18 lat, można było skazać tylko na karę 25 lat pozbawienia wolności,
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a pozostałych na 25 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności, żadne okoliczności nie mogły
wpłynąć na złagodzenie kary.
Wnioskodawcy zaproponowali przywrócić w art. 148 kwalifikowany typ zabójstwa
karanego karą surowszą niż w przypadku zabójstwa zwykłego, który pozwolił sądowi – jeżeli
zajdą okoliczności wskazane w ustawie – na nadzwyczajne złagodzenie kary.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 4 listopada 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2740) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 2986) i na
76. posiedzeniu Sejmu w dniu 22 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz ustawy o Policji. Senat na 64. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 r.
wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która została przyjęta przez Sejm na 78. posiedzeniu
w dniu 26 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 240, poz. 1602).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 633)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 29 lipca 2009 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt K 27/07),
stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z Konstytucją,
w zakresie, w jakim pomija prawo związków zawodowych działających w uczelni
niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie.
Proponuje się, aby zmiana ustawy polegała na nadaniu nowego brzmienia art. 58 ust. 1.
Proponowana zmiana polega na dodaniu do dotychczasowej treści ustępu 1 dyspozycji
identycznej do tej, która znajduje się w art. 56 ust. 1, dotyczącym uczelni publicznej,
zobowiązującej podmiot uchwalający (nadający) statut, do zasięgnięcia opinii związków
zawodowych działających w uczelni.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 3 listopada 2009 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 46. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2656) w dniu 8 stycznia 2010 r. został
skierowany do pierwszego czytania do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 654)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 24 września 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 22/07), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją w zakresie, w jakim
dopuszczał możliwość orzeczenia na niekorzyść oskarżonego w sytuacji zaskarżenia wyroku,
wydanego z zastosowaniem art. 387 k.p.k., wyłącznie na korzyść oskarżonego na podstawie
zarzutów nieobjętych porozumieniem zawartym w trybie art. 387 k.p.k.
Projektodawcy zaproponowali ograniczenie zakresu wyjątku od zakazu reformationis in
peius tylko do sytuacji, gdy we wniesionym na korzyść oskarżonego środku odwoławczym
zaskarża się rozstrzygnięcie co do winy lub co do kary lub środków karnych, objęte
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uprzednim porozumieniem. Oznacza to, że oskarżony, w sytuacji, gdy środek odwoławczy
wniesiono na jego korzyść, nie będzie mógł korzystać z dobrodziejstw zakazu orzekania na
jego niekorzyść, jeśli owo zaskarżenie dotyczy winy, kary lub środka karnego, co do których
porozumiał się uprzednio z drugą stroną postępowania karnego. W pozostałych sytuacjach,
gdy środek odwoławczy wniesiono tylko na korzyść oskarżonego, sąd nie będzie mógł orzec
na jego niekorzyść (także wtedy gdy zaskarża on te „elementy” wyroku konsensualnego,
które nie były związane z porozumieniem).
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 listopada 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2616) i na 64. posiedzeniu
Sejmu w dniu 9 kwietnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego. Senat przyjął ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 669).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 655)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 24 września 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. (sygn. akt K 21/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z Konstytucją, w zakresie, w jakim
wykluczał możliwość odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcia innych
czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika, poza granicami właściwości
sądu apelacyjnego, oraz w zakresie w jakim przyznawał prezesowi sądu apelacyjnego
uprawnienie do zobowiązania komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego
(bez wskazania choćby ogólnych dyrektyw, którymi powinien kierować się prezes sądu
apelacyjnego).
Projektodawcy zaproponowali: umożliwienie komornikowi odmowy (w odpowiedniej
formie) przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub podjęcie innych czynności wchodzących
w zakres ustawowych zadań komornika, w przypadku gdy czynności te miałyby być
wykonywane poza granicami właściwości sądu apelacyjnego; zobowiązanie komornika do
zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego jedynie przez radę właściwej izby
komorniczej oraz zniesienie uprzywilejowania Skarbu Państwa w zakresie wnoszenia opłat
i zaliczek na wydatki gotówkowe, względem innych wierzycieli.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 listopada 2009 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2738) wraz z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 3016) i na
71. posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji. Senat przyjął ustawę na 61. posiedzeniu w dniu
5 sierpnia 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1038).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk
nr 680) wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu
15 października 2009 r.
Projektodawcy proponują zmiany przepisów ustawy, które dotyczą Rejestru Korzyści.
Celem inicjatywy jest usunięcie wątpliwości pojawiających się w toku realizacji tych
przepisów oraz ich dostosowanie do otoczenia prawnego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w dniu 3 i 18 listopada 2009 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 45. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2851) w dniu 5 marca 2010 r. został skierowany
do pierwszego czytania do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk nr 728) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 3 grudnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2009 r. (sygn. akt K 31/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z Konstytucją, w zakresie,
w jakim uniemożliwiał żołnierzowi objętemu postępowaniem dyscyplinarnym ustanowienie
obrońcy spośród adwokatów lub radców prawnych oraz umożliwiał osobie obwinionej wybór
obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wyłącznie spośród funkcjonariuszy. Oznaczało to,
że obrońcą nie może być np. adwokat lub profesjonalny pełnomocnik. Jest to ograniczenie
swobody wyboru obrońcy.
Projektodawcy zaproponowali nadanie nowego brzmienia art. 129 ust. 1 pkt 5 ustawy
o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. Natomiast odnośnie do żołnierzy, nową, zgodną
z sentencją wyroku regulację wprowadziła już ustawa o dyscyplinie wojskowej, która weszła
w życie 1 stycznia 2010 r.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Obrony Narodowej w dniu 3 lutego i 9 marca 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3172) i na 76. posiedzeniu
Sejmu w dniu 22 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Senat przyjął ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2010 r. Nr 230, poz. 1510).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk nr 729) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 3 grudnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Prawo budowlane z Konstytucją, w zakresie, w jakim uzależniał
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możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej m. in. od posiadania przez inwestora,
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej,
w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wnioskodawcy zaproponowali skreślenie w art. 49b ust. 2 tych części wskazanego
przepisu, które zostały uznane za niekonstytucyjne. Rezultatem powyższego było usunięcie
z przepisu wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli
budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była
ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 17 lutego 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2950) i na 66. posiedzeniu
Sejmu w dniu 6 maja 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Senat
przyjął ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r.
Nr 121, poz. 809).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 733) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 3 grudnia 2009 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r. (sygn. akt P 80/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Ordynacja podatkowa z Konstytucją, w zakresie, w jakim nie
regulowały trybu złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od
towarów i usług (VAT) przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej
podatnikiem tego podatku.
Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie przepisów regulujących mechanizm
jurydyczny, w tym także kwestie techniczne związane z możliwością złożenia korekty
deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT przez byłych wspólników rozwiązanej
spółki cywilnej, będącej podatnikiem tego podatku. Regulacje te objęły swym zakresem także
stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym. Zostały dodane przepisy regulujące tryb
żądania zwrotu nadpłaty przez byłych wspólników spółki cywilnej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 28 stycznia 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2923) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (druk sejmowy nr 3106) i na 72. posiedzeniu
Sejmu w dniu 6 sierpnia 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
Senat na 62. posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził do ustawy poprawki, które
zostały przyjęte na 74. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r.
Nr 197, poz. 1306).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 747) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 5 stycznia 2010 r.
Projektodawcy proponują zmiany w ustawie, które umożliwią rolnikom nieopodatkowaną
i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo,
wędliny, dżemy, kompoty, sery) na niewielką skalę.
Wnioskodawcy proponują zmienić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w taki
sposób, żeby produkcja i sprzedaż przetworzonej przez rolników żywności została wyłączona
z zakresu pojęcia działalności gospodarczej. Działalność ta jest ograniczona następującymi
warunkami: oferta sprzedaży przetworzonych produktów ma być kierowana do
konsumentów; przetwarzanie musi odbywać się osobiste lub przez domowników rolnika
w sposób inny niż przemysłowy – czyli z wyłączeniem linii produkcyjnych i technologii
charakterystycznych dla produkcji na dużą skalę; produkcja ma być dokonywana z własnych
surowców; produkcja i sprzedaż ma mieć uboczny charakter działalności.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych senatorowie proponują
rozszerzenie katalogu zwolnień przedmiotowych. Opis zwolnienia jest analogiczny do
nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic
terminologicznych pomiędzy obiema ustawami. Zwolnieniu podlegać będą podatnicy
dokonujący sprzedaży w niewielkich ilościach – limit to kwota 5 000 zł przychodu rocznie.
Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana, jako przychód z tzw. innych źródeł i nie
będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej – tym samym podatnik
nie będzie zobowiązany chociażby do odprowadzania zaliczek na podatek, czy też do
prowadzenia odpowiednich ksiąg podatkowych. Z uwagi na wprowadzenie limitu, zwolnienie
będzie warunkowane prowadzeniem ewidencji sprzedaży, w której wykazywana będzie
wielkość przychodu. W celu maksymalnego uproszczenia ewidencji przychód będzie
rejestrowany raz dziennie w łącznej kwocie. Dodatkowym warunkiem zwolnienia będzie
sprzedaż przetworzonych produktów w miejscu przetworzenia lub na targowiskach.
Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do produktów opodatkowanych podatkiem
akcyzowym, czyli np. napojów alkoholowych oraz do przetworzonych produktów roślinnych
i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu
9 marca 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu w dniu
29 kwietnia 2010 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.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3173) odbyło się na 72.
posiedzeniu Sejmu w dniu 5 sierpnia 2010 r. i projekt został skierowany do Komisji Finansów
Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 761) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 15 stycznia 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn.
akt S 2/08), w którym Trybunał stwierdził potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie jasnego określenia w ustawie o ochronie praw lokatorów, obowiązków gminy
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związanych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia, o którym mowa w art. 1046
§ 4 k.p.c. Zdaniem Trybunału, kwestia ta powinna zostać sprecyzowana nie w przepisach
dotyczących postępowania egzekucyjnego (k.p.c.), ale w przepisach ustawy o ochronie praw
lokatorów, regulującej obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej.
Wnioskodawcy zaproponowali, aby zmiana polegała na wprowadzeniu definicji
tymczasowego pomieszczenia, rozszerzeniu katalogu obowiązków gminy o obowiązek
wskazywania tymczasowego pomieszczenia oraz określeniu maksymalnego okresu
udostępnienia takiego pomieszczenia.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej w dniach 24 marca i 25 maja 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 59. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3278) i na 99. posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego. Senat przyjął ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 13 września
2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 762)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 stycznia 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. (sygn. akt P 88/08), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze z Konstytucją, w zakresie,
odnoszącym się do dłużnika niekorzystającego z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie obowiązku wzywania wnioskodawcy
niereprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego o uzupełnienie wniosku lub jego
opłacenie. Umożliwienie dłużnikowi poprawienia wniosku i złożenia go ponownie,
z zachowaniem terminu pierwotnego wniesienia, zapewni ochronę jego interesu prawnego,
jak też interesów jego wierzycieli.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 24 marca 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 56. posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3170) i na 76. posiedzeniu
Sejmu w dniu 22 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze. Senat przyjął ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 r.
bez poprawek (Dz. U. z 2010 r. Nr 230, poz. 1509).
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Projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 769)
wniesiony przez Komisję Spraw Unii Europejskiej w dniu 26 stycznia 2010 r.
Projektodawcy proponowali dostosowanie ustawy o współpracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej do zmian wynikających z Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. W związku z zaproponowaniem licznych zmian do
dotychczasowej ustawy, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, został opracowany
projekt nowej ustawy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 16 lutego 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2949) odbyło się na
66. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 maja 2010 r. Projekt został odrzucony.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy
o pracownikach samorządowych (druk nr 811) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą
w dniu 10 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. (sygn. akt K 35/99), stwierdzającego
niezgodność ustawy o pracownikach urzędów państwowych z Konstytucją, w zakresie,
w jakim stwarzał podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia
z mianowanym urzędnikiem państwowym – kobietą wcześniej niż z mianowanym
urzędnikiem państwowym – mężczyzną; i niezgodność ustawy o pracownikach
samorządowych z Konstytucją, w zakresie, w jakim stwarzał podstawę do rozwiązania
stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym –
kobietą, w razie nabycia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym
pracownikiem samorządowym – mężczyzną.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 25 maja 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 59. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów
państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3365) i na 76. posiedzeniu
Sejmu w dniu 20 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracownikach
urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Senat przyjął ustawę na
64. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz.
1494).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 812)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wskazań
zawartych w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada
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2009 r. (sygn. akt S 7/09), w którym Trybunał stanął na stanowisku, że każde orzeczenie sądu
o tymczasowym aresztowaniu rodzi prawo oskarżonego do odwołania się do sądu wyższej
instancji albo, co najmniej do innego składu tego samego sądu. Zaproponowana w projekcie
zmiana przewidywała zastosowanie w tym przypadku tzw. odwołania poziomego (zażalenie
do innego, równorzędnego składu sądu odwoławczego). Postanowienie to zostało wydane na
kanwie sprawy oznaczonej sygnaturą SK 46/08, w której Trybunał stwierdził, iż art. 437 § 1
i 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego w części, w jakiej zezwala sądom okręgowym na
dokonywanie zmiany zaskarżonych postanowień sądów rejonowych nieuwzględniających
wniosków prokuratora, o zastosowanie tymczasowego aresztowania, jest zgodny z ustawą
zasadniczą.
Projektodawcy proponowali nadanie nowego brzmienia art. 426. Artykuł ten normuje
kwestię zaskarżalności orzeczeń wydawanych przez sąd odwoławczy, przy czym jego § 1
wyklucza możliwość kwestionowania za pomocą środków odwoławczych (tj. apelacji,
zażalenia) orzeczeń zapadłych po rozpoznaniu odwołania, natomiast § 2 stanowi, że inne
orzeczenia sądu odwoławczego, a zatem postanowienia incydentalne, oraz orzeczenia Sądu
Najwyższego nie podlegają dalszemu zaskarżeniu chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 57. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3187) i na 83. posiedzeniu
Sejmu w dniu 20 stycznia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego. Senat przyjął ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 246).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk nr 813)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2008 r. (sygn. akt S 4/08),
dotyczącego zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
dopuszczalności zniszczenia obcego cywilnego statku powietrznego na podstawie przepisu
ustawy o ochronie granicy państwowej.
Wnioskodawcy zaproponowali dokonanie dwóch zmian. Pierwsza zmiana dotyczyła
stosowania, zarówno do obcych statków cywilnych i wojskowych, środka polegającego na
przechwyceniu. Druga – polegała na pozostawieniu dotychczasowych środków, ale tylko
w odniesieniu do obcych wojskowych statków powietrznych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Obrony Narodowej w dniu 11 maja 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 59. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3277) i na 82. posiedzeniu
w dniu 5 stycznia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
Senat przyjął ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 r. bez poprawek (Dz. U.
z 2011 r. Nr 50, poz. 255).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 834)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 25 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 7/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją, w zakresie braku
precyzji i jasności uregulowania opłaty targowej od sprzedaży w budynkach lub częściach
budynku będącymi targowiskami i „targowisk pod dachem”.
Projekt ustawy miał na celu wprowadzenie czytelnej regulacji, co do zakresu
przedmiotowego opłaty targowej oraz dodanie przepisu wskazującego kryteria, w oparciu,
o które rady gmin będą mogły różnicować stawki opłaty targowej. Ponadto projekt
przewidywał uchylenie art. 16 przesądzającego o zwolnieniu od opłaty targowej tych
podmiotów, które równolegle opłacają podatek od nieruchomości z tytułu sprawowania
określonego władztwa nad przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 25 maja 2010 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 61. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 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 3475) i na 86. posiedzeniu
w dniu 4 marca 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senat na 73. posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których
część została przyjęta przez Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U.
z 2011 r. Nr 102, poz. 584).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 836) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 25 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 49/07), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z Konstytucją, w zakresie, w jakim pomijał
przesłankę deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego
państwa polskiego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego regulacja ta była niezgodna z
konstytucyjną zasadą równości przez to, że uzależniała prawo do świadczenia deportacyjnego
od miejsca zamieszkania przed deportacją (wywiezieniem) oraz miejsca deportacji
(wywiezienia) i wykonywania pracy przymusowej, a pomijała przesłankę deportacji
(wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego państwa polskiego.
Projektodawcy zaproponowali, aby zmiana przepisów ustawy polegała na rozszerzeniu
zakresu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pieniężnego
przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej, o krąg osób przesiedlonych
(wywiezionych) do pracy przymusowej w ramach terytorium państwa polskiego poza
dotychczasowe miejsce zamieszkania na okres, co najmniej 6 miesięcy, gdy towarzyszyła
temu rozłąka z rodziną. Jednocześnie, zgodnie ze wskazówkami Trybunału, zaproponowano
zmiany w zakresie wykluczenia wątpliwości związanych z niekonsekwentnym używaniem
przez ustawodawcę określenia deportacja.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 25 maja 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 59. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3304) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk sejmowy
nr 3241), rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk sejmowy
nr 3599) i na 83. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 stycznia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie
ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r.
wprowadził do ustawy poprawki, których część została przyjęta przez Sejm na 85.
posiedzeniu w dniu 25 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 72, poz. 380).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 837) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 25 marca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 r. (sygn. akt
S 2/09), stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy – Kodeks karny z Konstytucją,
w zakresie, w którym nietrzeźwi kierowcy pojazdów niemechanicznych poddawani są
obligatoryjnie surowszym środkom karnym, niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów
mechanicznych.
Wnioskodawcy zaproponowali rozszerzenie zakresu podmiotowego zakazu orzekanego na
podstawie art. 42 § 2 k.k. o inne pojazdy mechaniczne przez skreślenie słów
„mechanicznych” w treści przepisu, co zniosło praktykę orzekania wobec nietrzeźwych
rowerzystów obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 57. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3207) i na 78. posiedzeniu
Sejmu w dniu 25 listopada 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny. Senat
przyjął ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r.
Nr 17, poz. 78).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych (druk nr 847) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 kwietnia
2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 1 grudnia 2009 r., (sygn. akt K 4/08),
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stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze z Konstytucją,
w zakresie braku możliwości korzystania z prawa do obrony w postępowaniach o charakterze
represyjnym w stosunku do adwokata lub aplikanta adwokackiego. Ponadto ustawa
podważała „logiczną spójność postępowania dyscyplinarnego” poprzez brak przeszkody dla
ministra sprawiedliwości do wydania polecenia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
niezależnie od wyniku przeprowadzonego w danej sprawie dochodzenia.
Projekt wprowadził zasadę, że na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego
prowadzonego przeciwko adwokatom i radcom prawnym jest zagwarantowane prawo do
obrony, a w szczególności prawo do ustanowienia obrońcy. Ponadto minister sprawiedliwości
zachował wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko
konkretnemu radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu, nie może zaś nakazywać
wszczęcia w stosunku do tych osób postępowania przed sądem dyscyplinarnym.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 8 czerwca 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 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 3315) i na 75. posiedzeniu
Sejmu w dniu 8 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Senat przyjął ustawę na 63. posiedzeniu
w dniu 21 października 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1429).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 854)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 kwietnia 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2009 r. (sygn. akt SK 6/09),
stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
z Konstytucją, w zakresie, w jakim dwuletni termin dla wznowienia postępowania wyłącza
możliwość wznowienia także wtedy, gdy podstawa wznowienia konkretnego postępowania
zmaterializowała się dopiero po jego upływie (tj., gdy wypowiedź Trybunału
Konstytucyjnego miała miejsce po przeszło dwóch latach od uzyskania waloru
prawomocności przez orzeczenie sądu ukształtowane z uwzględnieniem normy ostatecznie
derogowanej z porządku prawnego).
Wnioskodawcy proponowali zmianę brzmienia zaskarżonego artykułu poprzez dodanie
zdania drugiego przesądzającego, iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia będzie art. 4011
k.p.c., zastosowany będzie termin pięcioletni, czyli analogicznie jak w wypadku spraw
rozpoznawanych w zwykłym trybie – art. 408 k.p.c.. Tym samym jednoznacznie określony
został kolejny wyjątek od zasady według, której wznowienia postępowania w tzw. sprawach
gospodarczych można domagać się w terminie nieprzekraczającym lat dwóch.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 8 czerwca 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3305) i na 85. posiedzeniu
w dniu 25 lutego 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
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cywilnego. Senat przyjął ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 482).
Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed
rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych
i materiałów dotyczących referendum (druk nr 855) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 9 kwietnia 2010 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroków
Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 13 maja 2002 r. (sygn. akt SK 32/01) i z dnia 21 lipca
2009 r. (sygn. akt K 7/09), stwierdzających niezgodność przepisów ustaw: Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – rozumianego, jako
wyłączający dopuszczalność wznowienia postępowania; Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego – w zakresie, w jakim wyłączają dopuszczalność wznowienia
postępowania – z Konstytucją.
Projektodawcy proponują utrzymanie w procesach wyborczych wyłączenie skargi
kasacyjnej i dopuszczenie możliwości wznowienia postępowania. Projekt zmierza również do
ujednolicenia całej instytucji „procesów w trybie wyborczym”. Ponadto przewidziana jest
zmiana ustaw referendalnych, które choć nie były zaskarżone przed Trybunałem, zawierają
podobne (niekonstytucyjne i niejednolite) uregulowania.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 6 lipca 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 61. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony
dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje
materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3350) odbyło się na
74. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 września 2010 r. i projekt został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego,
z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 856) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 9 kwietnia 2010 r.
Celem nowelizacji projektu ustawy jest skrócenie do 1 miesiąca terminu na podjecie
uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu oraz wyznaczenie siedmiodniowych terminów
dla wojewody na wezwanie do podjęcia uchwały oraz wydanie zarządzenia zastępczego,
w razie bezczynności odpowiedniego organu. Rozwiązania te pozwolą na szybsze
obejmowanie mandatów radnych przez osoby, które uzyskały w wyborach kolejny najwyższy
wynik. W pełniejszy sposób będzie realizowana wola wyborców, a sam proces obejmowania
mandatów radnych zostanie znacznie przyspieszony i usprawniony. Przepisy ustawy będą
stosowane do postępowań stwierdzających wygaśnięcie mandatu wszczętych na podstawie
zdarzeń, które nie wystąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy. Dzięki temu rozwiązaniu
uniknie się stanów faktycznych, w których w trakcie procedowania zostaną skrócone terminy
na dokonanie poszczególnych czynności. Projekt ustawy zakłada czternastodniową vacatio
legis.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzenie Komisji Ustawodawczej
i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniach 20 lipca
i 11 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 63. posiedzeniu w dniu
21 października 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz niektórych innych ustaw.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy 3601) odbyło się na 79.
posiedzeniu Sejmu w dniu 3 grudnia 2010 r. i projekt ustawy został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka (druk nr 857) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 16 kwietnia 2010 r.
Celem proponowanej nowelizacji było zwiększenie dostępności do zawodu syndyka, m.in.
przez uproszczenie zasad składania egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka
oraz doprecyzowanie, po ponad 2 latach jej stosowania, niektórych regulacji zawartych
w ustawie.
Wnioskodawcy zaproponowali dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu dla osób
ubiegających się o licencję syndyka do rozwiązań przyjętych w odniesieniu do egzaminów na
aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych: adwokackich, radcowskich i notarialnych,
które przewidują jedynie egzaminy pisemne. Zmiana polegała na rezygnacji z części ustnej
egzaminu i zniosła ujemną punktację za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi. Został
wprowadzony obowiązek ogłaszania do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów
prawnych oraz, dodatkowo, wykazu zalecanej literatury, z których wybrane stanowić będą
podstawę opracowania pytań testowych na egzamin na licencję syndyka. Wykaz będzie
ustalany przez Ministra Sprawiedliwości, ale po zasięgnięciu opinii Komisji
przeprowadzającej egzamin. W związku z tym, że egzamin na licencję syndyka odbywa się
kilka razy w roku, a wykaz będzie ogłaszany przez Ministra Sprawiedliwości, co do zasady
raz w roku, wprowadzono możliwość dokonania przez Ministra Sprawiedliwości zmiany
w ogłoszonym wykazie, nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym kolejnym
terminem egzaminu. Zmiany te dokonywane będą wyłącznie na wniosek Komisji.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu
25 maja 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 57. posiedzeniu w dniu
10 czerwca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o licencji syndyka.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3206) i na 77. posiedzeniu
w dniu 29 października 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o licencji syndyka. Senat
przyjął ustawę na 66. posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r. bez poprawek (Dz. U. z 2010 r.
Nr 239, poz. 1590).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk 878) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 12 maja 2010 r.
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie uregulowania polegającego na tym, że osoba,
która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające powstanie prawa do
świadczeń emerytalno-rentowych, skazana prawomocnym wyrokiem, będzie nabywała prawo
do tych świadczeń tylko wtedy, gdy nie naruszy to zasad współżycia społecznego,
a w szczególności społecznego poczucia sprawiedliwości.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
w dniach 7 lipca i 3 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3857) w dniu 4 lutego 2011 r. został skierowany
do pierwszego czytania na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(druk nr 918) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 1 lipca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją,
w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosił do faktycznego sposobu jej
wykorzystywania przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w sytuacji, gdy przeznaczenie owej nieruchomości zostało w tym planie określone tak samo
jak w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utracił moc
z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 powołanej ustawy.
Projektodawcy zaproponowali dodanie przepisu końcowego mówiącego, że w sytuacji,
gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru, który
objęty był uprzednio planem uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem
wzrostu wartości zbywanej nieruchomości jest różnica między wartością określoną
z uwzględnieniem postanowień nowego planu z jednej strony oraz przeznaczenia tejże
nieruchomości w planie, który utracił moc zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy, z drugiej (a nie jak
to było dotychczas – faktycznego sposobu wykorzystywania danej nieruchomości przed
uchwaleniem nowego planu).
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej w dniu 3 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 63.
posiedzeniu w dniu 21 października 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3610) i na 93. posiedzeniu
Sejmu w dniu 26 maja 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Senat przyjął ustawę na 79. posiedzeniu w dniu
16 czerwca 2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 153, poz. 901).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 919) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 1 lipca 2010 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08), stwierdzającego
niezgodność ustawy o Policji z Konstytucją, w zakresie, w jakim ogranicza czasowo zapłatę
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy oraz
niewykorzystany czas wolny od służby – tylko za ostatnie trzy lata kalendarzowe.
W przedstawionym projekcie ustawy wnioskodawcy proponują skreślenie zapisu
ograniczającego możliwość żądania ekwiwalentu finansowego za niewykorzystany urlop
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wypoczynkowy lub dodatkowy oraz czas wolny od służby maksymalnie za ostatnie trzy lata
kalendarzowe.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 5 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy
o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 4147) odbyło się w dniu
25 maja 2011 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 920) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 1 lipca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 23 lutego 2010 r. (sygn. akt P 20/09),
stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją, w zakresie,
w jakim, nie zapewnia osobom skazanym prawa do wynagrodzenia minimalnego za
wykonywaną pracę.
Projektodawcy zaproponowali usunięcie nie tylko nierówności występujących na tle
uregulowania odnoszącego się do wynagrodzenia wypłacanego więźniom zatrudnionym
w pełnym wymiarze czasu pracy, ale też na gruncie postanowienia dotyczącego osób
pozbawionych wolności zatrudnionych jedynie na część etatu (obowiązująca norma
przewidywała w tym ostatnim przypadku ustalenie wynagrodzenia w odpowiedniej proporcji
do kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych
przepisów, podczas gdy i w tym zakresie niezbędne jest przyjęcie za punkt wyjścia całego
wynagrodzenia minimalnego).
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej w dniu 3 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 62.
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3363) i na 84. posiedzeniu
w dniu 3 lutego 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw. Senat przyjął ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. bez
poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 39, poz. 202).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 933) wniesiony
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 19 lipca 2010 r.
Wnioskodawcy proponują, aby Prezydent RP przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu
lub odznaczenia danej osobie miał możliwość zwrócenia się do Prezesa IPN o udostępnienie
informacji dotyczących tej osoby.
Inicjatywa została wniesiona w trybie tzw. szybkiej ścieżki (z pominięciem pierwszego
czytania). Drugie czytanie odbyło się 21 lipca 2010 r. na 60. posiedzeniu Senatu. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3310) odbyło się w dniu
2 września 2010 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk nr 934)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą i Komisję Obrony Narodowej w dniu 19 lipca
2011 r.
Celem projektu ustawy jest dostosowanie przepisów regulujących procedurę postępowania
w przypadku przekroczenia granicy państwowej RP przez statki powietrzne lub wykonywania
lotu w przestrzeni powietrznej RP bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia
lub w przypadku niestosowania się przez statek powietrzny do wezwań i poleceń
państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym lub statku przechwytującego – do zasad
obowiązujących w NATO. Projektowana ustawa uwzględnia też orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego (S 4/08), którego propozycja wykonania została przez Senat uchwalona
8 lipca 2010 r.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Obrony Narodowej w dniu 26 lipca 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 82. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 935) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 21 lipca 2010 r.
Projekt ustawy miał na celu przede wszystkim dostosowanie systemu prawa do wskazań
zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. (sygn. akt K
62/07). Ponadto w projekcie uwzględnione zostały orzeczenia Trybunału zapadłe
w sprawach: SK 43/06 (wyrok z dnia 29 listopada 2007 r.), K 40/07 (wyrok z dnia
16 kwietnia 2008 r.) oraz SK 57/06 (wyrok z dnia 27 maja 2008 r.).
Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa obejmował przepisy regulujące
sprawy z zakresu właściwości i ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, sposobu jej działania
oraz stosowanej przez nią procedury, a także przewidywał nowelizację przepisów innych
ustaw dla zachowania spójności i komplementarności norm tworzących porządek prawny.
Regulował również szereg kwestii związanych z trybem działania Krajowej Rady
Sądownictwa i postępowaniem przed Radą, które jak dotąd normowane były na poziomie
podustawowym – początkowo w regulaminie uchwalanym przez samą Radę, aktualnie zaś
przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady
Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 6 sierpnia 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 62. posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3364) i na 89. posiedzeniu
w dniu 1 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Senat na 75.
posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały
przyjęte przez Sejm na 92. posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz.
714).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 936) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 lipca 2010 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2010 r. (sygn. akt SK 50/08), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy – Kodeks karny skarbowy z Konstytucją, w zakresie, w jakim
przewiduje dwuletni termin do wytoczenia powództwa o roszczenie przewidziane w art. 119
§ 2 tej ustawy, liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów.
Kwestionowany przepis powodował sytuacje, w których osoba uprawniona do przedmiotu
podlegającego przepadkowi, pomimo wykazywania się wymaganą starannością we własnych
sprawach dowiadywała się o przysługującym jej roszczeniu z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia już po upływie terminu do jego zgłoszenia, czego skutkiem było wygaśnięcie
roszczenia.
Wnioskodawcy zaproponowali nadanie nowego brzmienia art. 119 § 3 poprzez pominięcie
dotychczasowego fragmentu końcowego („nie później jednak niż przed upływem 2 lat od
daty uprawomocnienia się tego orzeczenia”), co spowodowało, że do przedawnienia
roszczenia stosowany będzie art. 118 k.c.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 października
2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny skarbowy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3858) i na 90. posiedzeniu
w dniu 15 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
Senat przyjął ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011
r. Nr 129, poz. 733).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 945) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 23 lipca 2010 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt S 1/10), stwierdzającego
niezgodność przepisu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją,
w zakresie, w jakim pozbawia ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne dzieciom, które
opiekują się jednym lub obojgiem niepełnosprawnych rodziców oraz mężowi lub żonie,
którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym małżonkiem. Trybunał orzekł, że pozostawanie osoby wymagającej opieki
w związku małżeńskim nie stanowi negatywnej przesłanki dostępu do świadczenia
pielęgnacyjnego w sytuacji, gdy małżonek tej osoby także jest osobą niepełnosprawną,
a opiekunami obojga jest ich dziecko. Projekt ustawy ma na celu umożliwienie ubiegania się
o świadczenie pielęgnacyjne dzieciom, które opiekują się jednym lub obojgiem
niepełnosprawnych rodziców oraz mężowi lub żonie, którzy nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem.
Projektodawcy proponują całkowite wyeliminowanie przesłanki objętej treścią art. 17 ust.
5 pkt 2 lit. a. ustawy o świadczeniach rodzinnych. W ten sposób prawo do ubiegania się
o świadczenie pielęgnacyjne zyskają nie tylko zstępni opiekujący się jednym albo też
dwojgiem niepełnosprawnych małżonków, lecz również mąż czy żona, którzy nie podejmują
lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
swoim małżonkiem, pod warunkiem, że legitymuje się on orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 listopada 2010 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3795) odbyło się w dniu
25 maja 2011 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 947) wniesiony
przez grupę sanatorów w dniu 4 sierpnia 2010 r.
Podstawowym celem projektowanej ustawy było wskazanie podmiotu właściwego do
prowadzenia egzekucji, rozszerzenie delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego
o określenie wzoru raportu z wykorzystania dotacji i zasad gospodarki finansowej Funduszu,
ponieważ ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, powołująca do życia Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nie zawierała regulacji dotyczących trybu
egzekucji środków pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 6 października
2010 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 67. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2010 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3832) i na 90. posiedzeniu
w dniu 15 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –
Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Senat przyjął ustawę
na 76. posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 129, poz. 734).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 992) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w dniu 8 października 2010 r.
Projektodawcy proponują wprowadzenie zmian, w zakresie przepisów dotyczących tzw.
okresów składkowych i nieskładkowych tj. aby okresy niewykonywania pracy po dniu
31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowania represji
politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych (przy czym projekt nie
przewiduje ustawowego ograniczenia wysokości ich zaliczania osobom uprawnionym do
stażu ubezpieczeniowego). W przekonaniu projektodawców obecnie istniejące w ustawie
ograniczenie (5-letnie) okresów nieskładkowych (dotyczące niewykonywania pracy przed
dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, art. 7 pkt 4) nie tylko nie oddaje
rzeczywistego okresu pozostawania bez zatrudnienia, lecz także jest niewspółmiernym
ograniczeniem w stosunku do długotrwałych konsekwencji ponoszonych przez konkretne
osoby zwalniane z pracy i otoczone odium tzw. wilczego biletu, który wyłączał je z kręgu
potencjalnych kandydatów na pracowników.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 lutego 2011 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. podjął uchwałę
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w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4148) w dniu 29 kwietnia 2011 r. został
skierowany do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 993) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
13 października 2010 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. (sygn. akt P 31/09),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie przesłanki stałego miejsca zamieszkania na
obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w części odsyłającej do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c
w związku z art. 65 tej ustawy. Unormowanie to przewidywało, że okresy zatrudnienia
obywateli polskich za granicą, (tj. okresy zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia w
organizacjach międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i w zakładach, do których
zostali skierowani w ramach współpracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni za
zgodą właściwych władz polskich), dla celów ustalenia prawa do świadczeń (a w przypadku
sprawy rozpatrywanej przez Trybunał Konstytucyjny – renty rodzinnej), uwzględnia się pod
warunkiem stałego zamieszkania zainteresowanego na obecnym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wnioskodawcy proponują, aby zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych polegała na zniesieniu kryterium domicylu, jako przesłanki
ograniczającej prawo do uzyskania świadczeń.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 11 stycznia 2011 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3900) został skierowany w dniu 24 maja 2011 r.
do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 994) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 13 października 2010 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. (sygn. akt P 4/10),
stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu ustawy – Kodeks pracy w zakresie, w jakim
przepis ten pomijał prawo pracownika – znajdującego się pod ochroną przewidzianą w art. 32
ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy o związkach zawodowych – do żądania przywrócenia do pracy na
poprzednich warunkach w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
z naruszeniem przepisów o tej ochronie.
Wnioskodawcy zaproponowali nadanie nowego brzmienia art. 50 § 5, gdzie została
uregulowana kwestia alternatywnych roszczeń, jakie mogą zgłaszać niektórzy spośród
pracowników zatrudnionych na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 lutego 2011 r. Senat
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rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4025) i na 93. posiedzeniu
Sejmu w dniu 26 maja 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Senat
przyjął ustawę na 79. posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r.
Nr 144, poz. 855).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji
rządowej (druk nr 967) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w dniu 4 sierpnia 2010 r.
Projektodawcy proponują podporządkowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Prezesowi Rady Ministrów oraz wprowadzenie zmian w zasadach
przyznawania kombatantom doraźnej i okresowej pomocy pieniężnej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 24 listopada 2010 r. i 2 marca 2011 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 73. posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 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
ustawy o działach administracji rządowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (druk nr 970) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 16 sierpnia 2010 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (sygn. akt K 9/08),
stwierdzającego niezgodność art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2
Konstytucji w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu
jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej.
W opinii Trybunału Konstytucyjnego, mechanizm ten stanowił niedozwoloną ingerencję
w prawo własności, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego bezpośrednio na
podstawie przepisów Konstytucji. Pozbawiał bowiem te podmioty jakiejkolwiek kontroli nad
nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, zmuszając je do automatycznego
akceptowania każdego wniosku o udzielenie bonifikaty, bez względu na ocenę celowości
przekształcenia danej nieruchomości. Miało to doniosłe konsekwencje, ponieważ zarządzając
swoim majątkiem, jednostki samorządu terytorialnego powinny mieć na względzie potrzeby
całej wspólnoty samorządowej, a nie tylko pojedynczych użytkowników wieczystych.
Ingerencja ta była tym bardziej rażąca, że następowała w formie zobowiązania
dotychczasowego właściciela nieruchomości (tj. jednostki samorządu terytorialnego) do
wydania decyzji administracyjnej, podczas gdy stosunek użytkowania wieczystego, łączący
go z użytkownikiem, miał charakter cywilnoprawny i był oparty na zasadzie równości stron.
Ponadto, obowiązkowe udzielenie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego
we własność powodowało zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Jednocześnie obniżeniu dochodów nie towarzyszyło ani zmniejszeniu zadań samorządów, ani
też jakiejkolwiek formie rekompensaty lub uzyskaniu dodatkowych źródeł dochodów.
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Wnioskodawcy proponowali zmianę przepisów, polegającą na
fakultatywności udzielania bonifikat od opłaty przekształceniowej
nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

wprowadzeniu
w przypadku

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu
8 lutego 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 71. posiedzeniu w dniu 3 marca
2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4131) wspólnie z poselskimi
projektami ustaw (druki sejmowe nr 3765, 3859 i 4352) i na 97. posiedzeniu w dniu 28 lipca
2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
niektórych innych ustaw. Senat przyjął ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r.
bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 187, poz. 1110).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1011)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 25 października 2010 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. (sygn. akt P 29/08),
stwierdzającego niezgodność ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Konstytucją,
w zakresie nierównego traktowania stron – ZUS i płatników (ubezpieczonych). Zdaniem
Trybunału Konstytucyjnego ustawa różnicuje te podmioty w zakresie terminu dochodzenia
wzajemnych należności (5 lat dla ubezpieczonego i 10 lat dla Zakładu). Powyższe regulacje
oznaczają, że Zakład może dochodzić od płatnika (ubezpieczonego) należnych składek przez
10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, natomiast ubezpieczony mógł
dochodzić od Zakładu składek nienależnych (w tym zapłaconych w zawyżonej wysokości)
przez 5 lat od ich opłacenia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 lutego 2011 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4024) w dniu 30 marca 2011 r. został
skierowany do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o petycjach (druk nr 1036) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
17 listopada 2010 r.
Projekt ustawy ma na celu dostosowanie ustawodawstwa do Konstytucji RP tj. do art. 63
Konstytucji, który przyznając każdemu prawo składania petycji, wniosków i skarg do
organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych określił jednocześnie
obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, wniosków i skarg.
Wnioskodawcy proponują realizację postanowień Konstytucji poprzez uregulowanie zasad
składania i rozpatrywania petycji, sposobu postępowania oraz określenia właściwości
organów w sprawach dotyczących petycji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 15 marca 2011 r.
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Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 74. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4261) w dniu 27 maja 2011 r. został skierowany
do pierwszego czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1037)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 listopada 2010 r.
Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie do systemu prawnego uregulowania, na
podstawie którego postanowienie o charakterze porządkowym, wydane w postępowaniu
cywilnym przez sąd drugiej instancji, zostało poddane kontroli, a właściwym do rozpoznania
środka odwoławczego został sąd drugiej instancji, aczkolwiek orzekający w innym składzie
osobowym. Istota proponowanej regulacji sprowadzała się do zapewnienia osobom, wobec
których sąd drugiej instancji zastosował środki w postaci grzywny, przymusowego
sprowadzenia lub aresztu, prawa do wniesienia zażalenia. Jednocześnie do ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego wprowadzona została instytucja tzw. odwołania poziomego,
występująca obecnie w procedurze karnej, a także na gruncie postępowania w sprawach
o wykroczenia. Zarzuty stawiane postanowieniu wydanemu przez sąd drugiej instancji
w przedmiocie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na
grzywnę, zarządzenia przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowy
zwolnienia świadka i biegłego od grzywny oraz świadka od przymusowego sprowadzenia,
rozpoznawane będą przez inny równorzędny skład tego samego sądu. Zagwarantowana
została symetria regulacji w zakresie zaskarżalności wskazanych powyżej rozstrzygnięć, gdyż
podlegają one weryfikacji bez względu na to, czy zapadły na etapie postępowania przed
sądem pierwszej instancji, czy też po przedłożeniu sprawy sądowi drugiej instancji. W obu
wypadkach podmiot posiadający legitymację skargową, czyli osoba skazana na grzywnę, ta,
w stosunku do której zarządzono przymusowe sprowadzenie lub aresztowanie albo wreszcie
ta, której odmówiono zwolnienia od grzywny czy od przymusowego sprowadzenia, może
zainicjować kontrolę niekorzystnego dla siebie orzeczenia. Różnica polegała wyłącznie na
tym, że o ile postanowienia sądu pierwszej instancji weryfikowane są przez sąd znajdujący się
wyżej w strukturze organizacyjnej sądownictwa, o tyle prawidłowość rozstrzygnięć
dotyczących analogicznych kwestii, lecz wydanych przez sąd drugiej instancji kontrolowana
jest na tym samym szczeblu, choć już przez inny skład sędziowski.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 stycznia
2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3901) i na 91. posiedzeniu
Sejmu w dniu 28 kwietnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego. Senat przyjął ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2011 r. Nr 138, poz. 806).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1038) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 listopada 2010 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09),
stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o izbach lekarskich z Konstytucją w zakresie,
w jakim wyłącza prawo lekarza, ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji
karą nagany, do wniesienia odwołania do sądu.
Projektodawcy proponują ustanowienie przepisu pozwalającego wszcząć, po raz pierwszy,
postępowanie (poprzez wniesienie odwołania) oraz zastąpienie środka prawnego w postaci
kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego środkiem prawnym wnoszonym do sądu
apelacyjnego rozpatrywanym w trybie k.p.c. przewidzianym dla apelacji. Zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego Sąd Najwyższy nie powinien być traktowany jako Sąd I instancji. Należy
również dokonać stosownej nowelizacji w ustawach: o izbach aptekarskich, o samorządzie
pielęgniarek i położnych, o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
i o diagnostyce laboratoryjnej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i Komisji Zdrowia
w dniu 1 marca 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 73. posiedzeniu w dniu
31 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 4102) odbyło się w dniu
25 maja 2011 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka (druk nr 1045) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą
w dniu 25 listopada 2010 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. (sygn. akt K 35/09),
dotyczącego ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w zakresie w jakim upoważnia
Marszałka Sejmu do nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem
Trybunału Konstytucyjnego Rzecznika cechowała niezależność jako organ państwa,
niezawisłość winna zaś być przymiotem „substratu osobowego” tego organu. Sama
niezależność od innych organów państwa oznacza zakaz tworzenia pomiędzy Rzecznikiem
a innymi organami więzi strukturalnych i funkcjonalnych, które mogłyby prowadzić do
zależności Rzecznika od tych organów. Ograniczenie to nie dotyczyło (…) wypadków
dopuszczanych przez samą Konstytucję lub ustanowionych w ustawach, ale w zgodzie
z zasadami konstytucyjnymi (…). Niezależność od innych organów oznacza, że żaden z nich
nie może Rzecznikowi nakazać ani zakazać czegokolwiek, co mieści się w zakresie jego
konstytucyjnych zadań i określonych ustawą kompetencji.
Wnioskodawcy zaproponowali nadanie nowego brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, w którym pominięto Marszałka Sejmu. Jednocześnie
zaproponowano by zastępcy Rzecznika (ich liczba pozostaje bez zmian) byli powoływani
i odwoływani samodzielnie przez Rzecznika. Analogiczne rozwiązania, jak w przypadku
Rzecznika Praw Obywatelskich, zaproponowano w przypadku Rzecznika Praw Dziecka.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 25 stycznia
2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r.
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podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3904) i na 94. posiedzeniu
w dniu 10 czerwca 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Senat na 80. posiedzeniu w dniu
7 lipca 2011 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która została przyjęta przez Sejm na
96. posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1004).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 1050) wniesiony
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 30 listopada 2010 r.
Wnioskodawcy proponują przywrócenie nadawania Krzyża Armii Krajowej, Krzyża
Batalionów Chłopskich oraz Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego, nadawanych do dnia
8 maja 1999 r. Przyjęte rozwiązania stanowią realizację postulatów środowisk
kombatanckich, których skonkretyzowanym wyrazem była petycja wniesiona do Marszałka
Senatu. Zdaniem projektodawców projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny
odbiór przepisów dotyczących przyznawania orderów i odznaczeń i przyczyni się do
możliwości uhonorowania żołnierzy ruchu oporu, którzy dotychczas nie otrzymali odznaczeń
przywracanych niniejszą ustawą.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Obrony Narodowej w dniu 7 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 80.
posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4507) w dniu 29 lipca 2011 r. został skierowany
do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk nr 1067) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 8 grudnia 2010 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt S 2/03), w którym Trybunał zasygnalizował potrzebę
podjęcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania trybu stwierdzania
pochodzenia polskiego w zakresie uprawnienia przysługującego cudzoziemcom polskiego
pochodzenia do osiedlenia się w Polsce na stałe. Proponuje się rozszerzenie kręgu osób
polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za repatriantów na podstawie ustawy
o repatriacji, poprzez rezygnację z wymogu zamieszkiwania przed wejściem w życie ustawy
na terytorium Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Tadżykistanu,
Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to tak jak
dotychczas osób, które uczyły się w polskich szkołach wyższych na podstawie przepisów
o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.
Wnioskodawcy poprzez zmianę mechanizmu wypłacania z tego tytułu pomocy finansowej
z budżetu państwa (rezygnacja z instytucji dotacji celowej i wprowadzenie w to miejsce tzw.
opłaty z budżetu państwa) chcą zachęcić gminy do zapewniania repatriantom lokali
mieszkalnych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniach się 8 lutego i 1 marca
2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r.
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podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 4041) odbyło się w dniu
13 lipca 2011 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk nr 1068)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 13 grudnia 2010 r.
Potrzeba nowelizacji wynikała przede wszystkim ze zmian w rzeczywistości społecznej,
które następują w sposób ciągły i mają charakter trwały oraz z konieczności ciągłego
podnoszenia poziomu sprawności postępowania i zapewnienia skuteczności procesu
wychowawczego. Wnioskodawcy proponowali m.in.: możliwość zlecenia wykonania opinii
(oprócz opinii rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych) biegłym lub innym
specjalistycznym placówkom np. powiatowym poradniom psychologiczno-pedagogicznym);
zmiany w przepisach odnoszących się do umieszczania nieletnich w policyjnej izbie dziecka;
zmiany w przepisach regulujących działalność kuratorów i wykonywanego przez nich
nadzoru; uregulowanie zasad kierowania i przebywania nieletnich w hostelu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 15 marca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 74. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4171) i na 97. posiedzeniu
w dniu 29 lipca 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Senat przyjął ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. bez poprawek
(Dz. U. z 2011 r. Nr 191, poz. 1134).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (druk nr 1074) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 16 grudnia
2010 r.
Wnioskodawcy proponowali ograniczenie możliwości emitowania reklam napojów
alkoholowych w środkach masowego przekazu oraz zwiększenie górnej granicy grzywny za
prowadzenie zakazanej reklamy lub promocji. Ponadto proponowano wydłużenie czasu,
w którym obowiązywać ma zakaz emisji reklam piwa tj. pomiędzy godzinę 6:00 a 23:00,
wprowadzenie zakazu reklamy piwa prowadzonej przez organizatora imprezy sportu
wyczynowego lub profesjonalnego, wprowadzenie zakazu prowadzenia reklamy i promocji
piwa za pośrednictwem stron internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców,
komunikatorów elektronicznych oraz portali społecznościowych oraz na słupach i tablicach
reklamowych oraz innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do
reklamy. Projekt ustawy proponował rozszerzenie także katalogu miejsc, w których powinien
obowiązywać zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, włączając
do tego katalogu: stadiony i inne obiekty sportowe, kąpieliska i pływalnie, zakłady opieki
zdrowotnej oraz stacje paliw. Za złamanie zakazów w zakresie reklamy, promocji lub
informowania o sponsorowaniu proponowano zwiększenie dotkliwości kar. Górną granicę
grzywny proponowano na milion złotych (obecnie 500 000 złotych).
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Komisji Kultury i Środków
Przekazu w dniu 3 marca 2011 r.
Senat w dniu 14 kwietnia 2011 r. nie podjął uchwały w sprawie projektu ustawy i tym
samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk nr 1075)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 22 grudnia 2010 r.
Celem projektowanej nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich było
stworzenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich właściwej podstawy prawnej do wykonywania
zadań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w „Protokole Fakultatywnym do Konwencji
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karani”. Wnioskodawcy zaproponowali uregulowania w zakresie:
kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, dopuszczalności przetwarzania danych
osobowych w ramach KMP, określenia źródeł finansowania funkcjonowania Krajowego
Mechanizmu Prewencji. Oprócz tego zaproponowano przyznanie Rzecznikowi nowych
rodzajów uprawnień, związanych ze specyfiką funkcjonowania KMP tj: odbywanie spotkań
z osobami pozbawionymi wolności bez obecności świadków i rejestrowania dźwięku lub
obrazu, w celu dokumentowania warunków osadzenia oraz ewentualnych skutków
traktowania osób pozbawionych wolności. Jeżeli nagrywaniu będą podlegały osoby
pozbawione wolności, wymagane będzie uzyskanie ich zgody w tym zakresie. Rzecznikowi
przyznano również prawo do badania okoliczności (wydarzeń) nadzwyczajnych z udziałem
osób pozbawionych wolności. Projekt nowelizacji wprowadził podstawę prawną do
przetwarzania danych wrażliwych przez Rzecznika oraz organy/podmioty biorące udział
w badaniu wypadków nadzwyczajnych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 25 stycznia 2011 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 4 lutego 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4044) i na 98. posiedzeniu
w dniu 18 sierpnia 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich. Senat przyjął ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 13 września 2011 r. bez
poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1316).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1098) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 27 stycznia 2011 r.
Wnioskodawcy proponują wzmocnienie pozycji ustrojowej jednostek pomocniczych,
utworzenie systemu wsparcia eksperckiego sołectw zamierzających skorzystać z funduszu
sołeckiego, wyłączenie zbiórek przeprowadzanych w sołectwie z zakresu stosowania
przepisów ustawy o zbiórkach publicznych oraz usunięcie rady sołeckiej z katalogu
uprawnionych do zainicjowania wniosku o sposób przeznaczenia środków z funduszu
sołeckiego. Ponadto wnioskodawcy proponują odstąpienie od wymogu lokalizacji
przedsięwzięcia w granicach sołectwa, co umożliwi składanie wniosków dotyczących
przedsięwzięć wspólnych dla kilku sołectw.
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
73. posiedzeniu w dniu 31 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 4192) odbyło się w dniu
26 maja 2011 r. na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 1118) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 24 lutego 2011 r.
Projekt ustawy był już przedkładany jako inicjatywa Senatu (druk nr 495), a obecny
projekt w swym zakresie uwzględnia przepisy wprowadzone ustawą nowelizującą Kodeks
cywilny, dotyczące instytucji zapisu windykacyjnego.
Projektodawcy proponują wprowadzenie regulacji dopuszczającej możliwość
rozporządzenia konkretnym składnikiem majątkowym w formie darowizny na wypadek
śmierci. Byłaby to możliwość rozporządzenia majątkiem w drodze umowy a nie
w testamencie. Darowizna na wypadek śmierci będzie umową zawieraną między żyjącymi
w formie aktu notarialnego. Warunkiem skuteczności zawartej umowy (warunek
zawieszający) będzie śmierć darczyńcy. Dokonywane darowizny mogą dotyczyć konkretnych
wskazanych w umowie składników majątkowych, nie mogą zaś dotyczyć całego przyszłego
majątku, którego właścicielem na dzień śmierci jest darczyńca. Przedmiot darowizny nie
będzie wchodził do spadku. Obdarowany uzyskujący przysporzenie będzie odpowiadał za
długi spadkowe o tyle, o ile egzekucja skierowana przeciwko spadkobiercom i zapisobiercom
windykacyjnym okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność za zachowek może zostać
wyłączona, jeżeli darczyńca oświadczy, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem
z obowiązku doliczania do spadku i umowa została zawarta przed więcej niż dwoma laty,
licząc wstecz od dnia otwarcia spadku. Jeśli obdarowany zmarłby przed darczyńcą umowa
darowizny nie wywoła skutków prawnych. Do czasu śmierci darczyńcy osobie obdarowanej
będzie służyła ochrona przed celowym wyzbyciem się majątku przez darczyńcę, będzie
pozostawała ona w pozycji uprawnionego do nabycia przedmiotu darowizny. W przypadku,
gdy przedmiot darowizny stanowił będzie wspólność majątkową regułą będzie, że z chwilą
śmierci pierwszego z darczyńców obdarowany stanie się współwłaścicielem na zasadach
współwłasności ułamkowej przedmiotu darowizny. Można będzie jednak zastrzec, że
darowizna będzie skuteczna w całości już z chwilą śmierci pierwszego z darczyńców.
Niedopuszczalne zaś będzie zastrzeżenie, że darowizna przechodzi na obdarowanego, dopiero
z chwilą śmierci drugiego z darczyńców.
Inicjatywa została wniesiona w trybie tzw. szybkiej ścieżki (z pominięciem pierwszego
czytania). Drugie czytanie odbyło się 3 marca 2011 r. na 71. posiedzeniu Senatu. Senat
rozpatrzył sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji i na 71. posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 4124) odbyło się na 93.
posiedzeniu Sejmu w dniu 25 maja 2011 r. i projekt został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

167

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1173)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 1 kwietnia 2011 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. (sygn. akt K 10/08),
stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją,
w zakresie niedopuszczalności posługiwania się klauzulą oczywistej bezzasadności
w kontekście postępowania o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności
karnej. Nowelizacja polega na nadaniu nowego brzmienia art. 80 § 2b zdanie pierwsze (art. 1
pkt 1 projektu). Zakłada się tutaj ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku
o uchylenie sędziemu immunitetu wyłącznie do kwestii braków formalnych. Problem
ewentualnej bezzasadności (w tym i tej kwalifikowanej, a mianowicie: bezzasadności
oczywistej) takiego wniosku będzie natomiast badany przez właściwy sąd dyscyplinarny.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 7 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 80. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4473) w dniu 26 lipca 2011 r. został skierowany
do pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1174)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 1 kwietnia 2011 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09),
stwierdzającego niezgodność norm prawnych rekonstruowanych na gruncie art. 218 § 1
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również art. 98
ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 w związku z art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 4 ust. 1
Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, oraz art.
14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Trybunał
Konstytucyjny uznał, że możliwość wymierzenia osobie fizycznej, która naruszyła obowiązek
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub innych składek pobieranych przez ZUS
sankcji w postaci dodatkowej opłaty oraz jednocześnie kary za to przestępstwo lub
wykroczenie jest niezgodne z konstytucją. Projekt ustawy wprowadza zastrzeżenie, że
podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie wyłącza możliwość
wymierzenia dodatkowej opłaty.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 15 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 81. posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4604) został skierowany w dniu 19 sierpnia
2011 r. do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1182)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Projektodawcy proponują wprowadzenie nowego rozdział Kodeksu postępowania karnego,
zatytułowanego „Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych”, który ma na celu wprowadzenie do procedury karnej
nowej instytucji – zabezpieczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Nowelizacja dotyczy pokrzywdzonych przestępstwem katastrofy komunikacyjnej i wypadku
komunikacyjnego, w sytuacji nastąpienia skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
albo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, którego skutki są objęte
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, lub takim ubezpieczeniem objęte być powinny.
W proponowanej regulacji jako środek poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej
zaproponowano rozwiązanie o charakterze zabezpieczenia nowacyjnego. Celem
zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zabezpieczenie przyszłego zaspokojenia
wierzyciela, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu – wierzycielowi, środków
utrzymania bądź środków niezbędnych do odwrócenia negatywnych, w szczególności
w zakresie stanu zdrowia, następstw czynu popełnionego przez ubezpieczonego.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 7 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 80. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4506) w dniu 29 lipca 2011 r. został skierowany
do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1193)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 14 kwietnia 2011 r.
Projektodawcy proponują zniesienie obowiązku bezpośredniej wymiany pism
procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami i przedkładania dowodów doręczenia
lub przesłania ich przesyłką poleconą, który wydłuża oczekiwanie sądu na złożenie pism
procesowych. Zmiana zapisu spowoduje doręczanie sobie nawzajem pisma bezpośrednio za
potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników
patentowych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 7 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 80. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4624) wpłynął do Sejmu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1194)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Wnioskodawcy proponują zmianę przepisów, które systemowo uregulują problematykę
zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz wprowadzenie uregulowań, mających na celu
stworzenie szansy nowo powstałym podmiotom sektora finansów publicznych – instytucjom
gospodarki budżetowej utrzymania się na rynku. Projektodawcy uważają, że ustawodawca
umożliwiając tworzenie podmiotów, których zasadnicza działalność polega na wykonywaniu
zadań publicznych, powinien stworzyć im możliwość realnego funkcjonowania wśród innych
uczestników obrotu, nastawionych wyłącznie na osiąganie zysków.
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Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 7 czerwca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 80. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień Publicznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
oraz ustawy – Prawo o notariacie (druk 1201) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
27 kwietnia 2011 r.
Projektodawcy zaproponowali uzupełnienie regulacji dotyczącej komisji odwoławczych do
rozpoznawania odwołań od wyników egzaminów zawodowych: adwokackiego, radcowskiego
i notarialnego. Z uwagi na ochronę interesu osób przystępujących do egzaminów
zawodowych, wnioskodawcy zaproponowali wprowadzenie regulacji umożliwiającej
powoływanie więcej niż jednej komisji odwoławczej do rozpoznania odwołań od wyników
danych egzaminów zawodowych. Dodatkowo projekt ustawy wprowadził zmianę w zakresie
podejmowania uchwał przez członków komisji odwoławczej poprzez określenie, że uchwały
będą podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
komisji odwoławczej. Proponowane rozwiązania zapewnią sprawne przeprowadzenie
postępowania odwoławczego, np. nieobecność jednego członka komisji nie będzie
wstrzymywała prac komisji odwoławczej.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 25 maja 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 77. posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 4274) i na 94. posiedzeniu
w dniu 10 czerwca 2011 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie. Senat przyjął ustawę na 79.
posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. bez poprawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 830).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (druk nr 1212) wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich w dniu 9 maja 2011 r.
Celem projektowanej zmiany jest zmniejszenie liczby zastrzeżeń, błędów i wątpliwości
wiążących się z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez parlamentarzystów.
Wnioskodawcy proponują zwolnienie członków prezydium Izb z obowiązku podwójnego
deklarowania stanu majątkowego. Nowelizacja zwalnia marszałków i wicemarszałków
z obowiązku składania oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, jednocześnie zobowiązując do publikacji ich oświadczeń,
składanych stosownie do przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zarówno na poziomie regulacji samego
przepisu o oświadczeniach majątkowych jak i w druku oświadczenia sprecyzowano kwestie
odnoszące się do momentu składania oświadczeń. Ponadto dostosowano nowelizowane
przepisy do terminologii aktualnego ustawodawstwa gospodarczego oraz ustalono zasadę
konsekwentnego deklarowania w oświadczeniach majątkowych przychodów, nie dochodów.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w dniu 25 maja 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 78.
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posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1257)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 13 czerwca 2011 r.
Projektowana ustawa realizuje postulaty sformułowane w uzasadnieniu postanowienia
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2009 r. (sygn. akt S 5/09), sygnalizującego
ustawodawcy potrzebę podjęcia prac legislacyjnych celem sprecyzowania trybu
rozpoznawania skarg o wznowienie opartych na podstawie z art. 4011 ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego.
Projekt ma na celu sprecyzowanie trybu rozpoznawania skarg o wznowienie postępowania
w ten sposób, aby stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, który stanowił podstawę
prawną orzeczenia sądu pierwszej i drugiej instancji, umożliwiło sądowi drugiej instancji
przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 27 lipca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 83. posiedzeniu w dniu 14 września 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe (druk nr 1259) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 15 czerwca 2011 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2011 r. (P 7/09) stwierdzającego niezgodność
przepisu art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe z Konstytucją, w zakresie nadawania mocy
prawnej dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych
banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych
w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta.
Wnioskodawcy proponują, aby księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie
wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią
banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mogły
stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 2 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 83. posiedzeniu w dniu 14 września 2011 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.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych (druk nr 1266)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 czerwca 2011 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. (sygn. akt SK 13/08),
stwierdzającego niezgodność przepisu art. 4 ust. 1 dekretu o należnościach świadków,
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biegłych i stron w postępowaniu sądowym z Konstytucji RP, w zakresie zwrotu kosztów
stawiennictwa na wezwanie sądu w postępowaniu karnym.
Projekt ma na celu przekształcenie systemu prawnego w kierunku umożliwiającym
zastosowanie do świadków, biegłych oraz innych stron postępowania karnego zasad
obowiązujących przy wypłacaniu należności takim osobom w postępowaniu cywilnym.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 27 lipca 2011 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 83. posiedzeniu w dniu 14 września 2011 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach
karnych.

172

Ustawy rozpatrzone
przez Senat

Poprawki Senatu

Sejm przekazał do Senatu 967 ustaw, w tym 32 rozpatrywane w trybie pilnym oraz
170 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Wobec 967 rozpatrzonych ustaw Senat podjął 965 uchwał oraz uchwalił 2 ustawy w trybie
szczególnym. W trybie przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy
międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji – 1 ustawę. W trybie
przewidzianym dla zmiany Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4 Konstytucji
– 1 ustawę.
Senat przyjął bez poprawek 489 ustaw, a do 472 wniósł poprawki. Senat wniósł
o odrzucenie 4 ustaw. Spośród 472 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął
wszystkie poprawki w 266 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 25 ustawach,
a w 181 ustawach przyjął część poprawek. Sejm przyjął 1 wniosek Senatu o odrzucenie
ustawy, a 2 wnioski Senatu odrzucił. Sejm nie zajął stanowiska w sprawie 1 wniosku Senatu
o odrzucenie ustawy.
Ustawy, do których Senat wniósł poprawki, stanowią 48,8% wszystkich 967 rozpatrzonych
ustaw. Ogółem Senat zgłosił 5408 poprawek. Sejm przyjął 4652 poprawki to jest 86,0%,
a 756 odrzucił.
Spośród 967 ustaw rozpatrzonych przez Senat 947 zostało opublikowanych w Dzienniku
Ustaw.
Spośród 967 ustaw rozpatrzonych przez Senat nie uchwalono ostatecznie 18 ustaw.
Należą do nich: 1 ustawa, do której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 1 ustawa
nierozpatrzona po wniosku Senatu o odrzucenie, 4 ustawy, które Trybunał Konstytucyjny, po
rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgodne z Konstytucją, 10 ustaw
nieuchwalonych ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta oraz 2 ustawy nierozpatrzone po
wecie Prezydenta.
Spośród 967 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu brak decyzji w sprawie 2 ustaw,
wobec których Trybunał Konstytucyjny orzekł częściową niezgodność z Konstytucją.
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Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

2

2007-11-28

2

bez
poprawek

2007 r. Nr 226,
poz. 1674

2.

ustawa o ratyfikacji Umowy
wewnętrznej między przedstawicielami
rządów państw członkowskich,
zebranymi w Radzie, w sprawie
finansowania pomocy wspólnotowej na
podstawie wieloletnich ram
finansowych na lata 2008–2013
2007-12-06
zgodnie z Umową o partnerstwie AKPWE oraz w sprawie przydzielania
pomocy finansowej dla krajów i
terytoriów zamorskich, do których
stosuje się część czwartą Traktatu WE,
sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca
2006 r. (41) (24)

3

2007-12-20

3

bez
poprawek

2008 r. Nr 7,
poz. 34

3.

ustawa o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (23) (25)

2007-12-06

3

2007-12-20

3

bez
poprawek

2007 r. Nr 247,
poz. 1821

4.

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
2007-12-06
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(22) (26)

3

2007-12-20

3

bez
poprawek

2007 r. Nr 247,
poz. 1822

5.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne oraz ustawy o
Państwowym Ratownictwie
Medycznym (56) (30)

4

2007-12-20

3

5

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

1.

ustawa o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym (12) (15)

2007-11-24
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2007-12-19

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-01-11

Nr
posiedzenia

Wykaz ustaw rozpatrzonych przez Senat

6

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

5

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 17,
poz. 101

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

4

2007-12-20

3

bez
poprawek

2007 r. Nr 247,
poz. 1823

2007-12-20

5

2007-12-20

3

bez
poprawek

2008 r. Nr 11,
poz. 59

ustawa budżetowa na rok 2008 (16)
(33)

2007-12-20

5

2008-01-16

4

16

2008-01-23

7

przyjął
wszystkie
poprawki

16

2008 r. Nr 19,
poz. 117

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych (67) (37)

2008-01-10

6

2008-02-07

5

6

2008-03-12

10

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2008 r. Nr 54,
poz. 326

ustawa o zmianie ustawy o zawodzie
lekarza weterynarii i izbach lekarsko10. weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy 2008-01-10
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (83) (38)

6

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 43,
poz. 258

2008-01-10

6

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 47,
poz. 273

ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków pochodzących z
12. budżetu Unii Europejskiej
2008-01-11
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (73) (40)

6

2008-02-07

5

7

2008-02-29

9

przyjął
wszystkie
poprawki

7

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
13. lekarza i lekarza dentysty (79, 111)
(41)

6

2008-02-07

5

3

2008-03-12

10

przyjął
część
poprawek

2

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

6.

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks postępowania
karnego (42) (31)

2007-12-19

7.

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (87) (32)

8.

9.

11.

ustawa o zmianie ustawy o izbach
aptekarskich (82) (39)

2008-01-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia
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Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 52,
poz. 304

1

2008 r. Nr 58,
poz. 351

2008-02-07

5

20

2008-01-11

6

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008-01-23

7

2008-02-07

5

7

2008-03-18

10

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2008-01-23

7

2008-02-07

5

17

2008-03-18

10

przyjął
część
poprawek

15

ustawa o przeniesieniu praw
18. emerytalnych urzędników Wspólnot
Europejskich (69) (51)

2008-01-23

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 47,
poz. 274

ustawa o nadaniu nowej nazwy
19. Akademii Wychowania Fizycznego w
Katowicach (106) (52)

2008-01-23

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 39,
poz. 228

ustawa o nadaniu nowej nazwy
20. Akademii Świętokrzyskiej im. Jana
2008-01-23
Kochanowskiego w Kielcach (107) (53)

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 39,
poz. 227

ustawa o nadaniu Akademii Medycznej
21. w Warszawie nazwy „Warszawski
2008-01-23
Uniwersytet Medyczny" (108) (54)

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 39,
poz. 226

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
14.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (65) (42)

2008-01-11

ustawa o zmianie ustawy o
15. dokumentach paszportowych (137)
(43)
ustawa o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w
16.
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (62) (50)

Lp.
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17.

ustawa o zmianie ustawy o
rachunkowości (70) (49)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-03-18

Decyzja
Sejmu

10

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

6

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 70,
poz. 416

20

2008 r. Nr 32,
poz. 192
2008 r. Nr 63,
poz. 394

2

2008 r. Nr 63,
poz. 393

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 39,
poz. 225

ustawa o nadaniu Akademii Medycznej
23. w Białymstoku nazwy „Uniwersytet
2008-01-23
Medyczny w Białymstoku" (110) (56)

7

2008-02-07

5

bez
poprawek

2008 r. Nr 39,
poz. 224

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
24.
2008-02-07
„Narodowy program zwalczania chorób
nowotworowych” (80) (65)

8

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 54,
poz. 325

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Chile o współpracy i
25.
2008-02-07
wzajemnej pomocy w sprawach
celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28
czerwca 2007 r. (148) (66)

8

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 52,
poz. 301

ustawa o nadaniu nowych nazw
26. niektórym akademiom rolniczym (162)
(67)

2008-02-07

8

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 52,
poz. 300

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (178) (68)

2008-02-07

8

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 59,
poz. 359

ustawa o ratyfikacji Umowy o udziale
Republiki Bułgarii i Rumunii w
28. Europejskim Obszarze Gospodarczym, 2008-02-07
podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca
2007 r. (149) (69)

8

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 52,
poz. 302

180

27.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o nadaniu Akademii Medycznej
im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w
22.
2008-01-23
Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny
w Lublinie" (109) (55)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

9

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 52,
poz. 303

ustawa o zmianie ustawy o
płatnościach do gruntów rolnych i
30.
płatności cukrowej oraz ustawy o
opłacie skarbowej (221) (72)

2008-02-29

9

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 44,
poz. 262
2008 r. Nr 51,
poz. 293

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
niektórych rynków rolnych oraz ustawy
29. o organizacji rynków owoców i warzyw, 2008-02-29
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego (160) (76)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

181

31.

ustawa o zmianie ustawy o lekarzu
sądowym (222) (73)

2008-02-29

9

2008-03-06

6

bez
poprawek

32.

ustawa o zmianie ustawy o Służbie
Celnej (207) (74)

2008-02-29

9

2008-03-06

6

3

ustawa o zmianie ustawy o Karcie
Polaka oraz ustawy o świadczeniach
33.
zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych (226) (75)

2008-02-29

9

2008-03-06

6

bez
poprawek

2008 r. Nr 52,
poz. 305

ustawa o ratyfikacji Umowy o
partnerstwie i współpracy
ustanawiającej partnerstwo między
Wspólnotami Europejskimi i ich
34. Państwami Członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Tadżykistanu, z
drugiej strony, sporządzonej w
Luksemburgu dnia 11 października
2004 r. (180) (79)

2008-03-12

10

2008-03-27

7

bez
poprawek

2008 r. Nr 62,
poz. 386

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (68) (82)

2008-03-18

10

2008-04-11

9

3

35.

2008-03-18

2008-04-25

10

14

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

3

3

2008 r. Nr 53,
poz. 311

2008 r. Nr 86,
poz. 524

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

10

2008-03-27

7

bez
poprawek

2008 r. Nr 66,
poz. 402

2008-03-18

10

2008-03-27

7

bez
poprawek

2008 r. Nr 66,
poz. 401

2008-03-18

10

2008-04-11

9

2

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie założenia polsko-niemieckiej
39.
2008-03-18
Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego
Brandta w Warszawie, sporządzonej w
Warszawie dnia 1 września 2005 r.
(196) (88)

10

2008-03-27

7

bez
poprawek

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o Biurze
Ochrony Rządu oraz ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
36. Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (127,192)
(84)

2008-03-18

ustawa o nadaniu nowej nazwy
37. Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu (215) (85)
ustawa o zmianie ustawy o
postępowaniu w sprawach
38. dotyczących pomocy publicznej oraz
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (139) (87)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

182

2008-04-25

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

14

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 93,
poz. 585

2008 r. Nr 62,
poz. 387

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.
nie uchwalona
ponownie
2008-07-25
(pos. 28) po
wecie
Prezydenta

2008-03-18

10

2008-04-11

9

33

2008-04-25

14

przyjął
część
poprawek

28

ustawa o uczestnictwie pracowników w
spółce powstałej w wyniku
41.
2008-03-18
transgranicznego połączenia się spółek
(72, 144) (83)

10

2008-04-11

9

9

2008-04-25

14

przyjął
wszystkie
poprawki

9

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
42. Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (243, 244)
(90)

2008-03-28

11

2008-04-11

9

bez
poprawek

2008 r. Nr 67,
poz. 411

ustawa o zmianie ustawy o
43. zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (245) (91)

2008-03-28

11

2008-04-24

10

bez
poprawek

2008 r. Nr 86,
poz. 522

ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw (268) (92)

2008-03-28

11

2008-04-24

10

bez
poprawek

2008 r. Nr 86,
poz. 521

ustawa zmieniająca ustawę – Kodeks
pracy oraz ustawę o zmianie ustawy –
45.
Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (175) (93)

2008-03-28

11

2008-04-24

10

1

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
46. ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 2008-03-28
innych ustaw (197) (94)

11

2008-04-24

10

bez
poprawek

40.

183

44.

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
telewizji i innych ustaw (151) (86)

2008-05-09

15

przyjął
wszystkie
poprawki

1

5

2008 r. Nr 86,
poz. 525

2008 r. Nr 93,
poz. 586
2008 r. Nr 86,
poz. 523

2008-04-24

10

1

ustawa o ratyfikacji Porozumienia o
Europejskim Państwie
Współpracującym między Rządem
48. Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską 2008-03-28
Agencją Kosmiczną, podpisanego w
Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.
(240) (96)

11

2008-04-10

9

bez
poprawek

2008 r. Nr 60,
poz. 370

ustawa o wypowiedzeniu Konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr
45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy
49. pracach pod ziemią we wszelkiego
2008-03-28
rodzaju kopalniach, przyjętej w
Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. (259)
(97)

11

2008-04-11

9

bez
poprawek

2008 r. Nr 72,
poz. 418

2008-03-28

11

2008-04-24

10

11

ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony
zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający
51.
2008-04-01
Wspólnotę Europejską, sporządzonego
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
(280) (102)

12

2008-04-02

8

uchwalił
*
ustawę

47.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (71, 100) (95)

2008-03-28

50.

*

ustawa o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (223) (98)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
2008-05-09

2008-05-09

Decyzja
Sejmu

15

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

11

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

184

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

15

przyjął
część
poprawek

2008 r. Nr 96,
poz. 609

1

10

Ogłoszono
w Dz. U.

1

2008 r. Nr 98,
poz. 634

2008 r. Nr 62,
poz. 388

Senat uchwalił ustawę w trybie szczególnym przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2
Konstytucji.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008-04-11

13

2008-05-08

11

2

2008-05-30

16

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2008 r. Nr 116,
poz. 731

2008-04-11

13

2008-05-08

11

8

2008-05-30

16

przyjął
wszystkie
poprawki

8

2008 r. Nr 116,
poz. 732

ustawa o zmianie ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej ofiarom
55.
2008-04-11
niektórych przestępstw umyślnych
(332) (112)

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 96,
poz. 608

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
56. wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (126) (113)

2008-04-11

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 96,
poz. 607

2008-04-11

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 93,
poz. 583

2008-04-11

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 93,
poz. 582

ustawa o zmianie ustawy o
informowaniu pracowników i
52.
przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(323) (110)

2008-04-11

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
53. cywilny oraz niektórych innych ustaw
(81) (111)
ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
54. Przedsiębiorczości oraz ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej
(198) (109)

Lp.

185

57.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
atomowe (124) (115)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z
58.
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (143) (116)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 93,
poz. 584

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 93,
poz. 581

2008-04-11

13

2008-05-08

11

bez
poprawek

2008 r. Nr 96,
poz. 606

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (359) (114)

2008-04-11

13

2008-04-24

10

bez
poprawek

2008 r. Nr 74,
poz. 444

62.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (351) (122)

2008-04-25

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 97,
poz. 625

63.

ustawa o zmianie ustawy o specjalnych
2008-04-25
strefach ekonomicznych (262) (123)

14

2008-05-15

12

3

2008-05-30

16

przyjął
część
poprawek

2

1

2008 r. Nr 118,
poz. 746

2008-04-25

14

2008-05-15

12

19

2008-05-30

16

przyjął
część
poprawek

11

8

2008 r. Nr 116,
poz. 730

ustawa o zmianie ustawy o podatku
65. dochodowym od osób fizycznych (289) 2008-04-25
(125)

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 181
Międzynarodowej Organizacji Pracy
dotyczącej prywatnych biur
59.
pośrednictwa pracy, przyjętej w
Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.
(304) (117)

2008-04-11

ustawa o zmianie ustawy o
państwowym przedsiębiorstwie
60. użyteczności publicznej „Poczta
Polska” oraz ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze (168) (118)
61.

Lp.

186

ustawa o niektórych formach
64. wspierania działalności innowacyjnej
(140) (124)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 97,
poz. 623

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 97,
poz. 627

2008-04-25

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 97,
poz. 626

ustawa o zmianie nazwy Akademii
68. Sztuk Pięknych we Wrocławiu (347)
(128)

2008-04-25

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 107,
poz. 678

ustawa o nadaniu nowej nazwy
69. Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie (348) (129)

2008-04-25

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 97,
poz. 628

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji i
70. prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (301) (130)

2008-04-25

14

2008-05-15

12

bez
poprawek

2008 r. Nr 97,
poz. 624

ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku
akcyzowym zapłaconym z tytułu
71. nabycia wewnątrzwspólnotowego albo
importu samochodu osobowego (372)
(135)

2008-05-09

15

2008-06-05

13

bez
poprawek

2008 r. Nr 118,
poz. 745

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Słowenii o
66. współpracy i wzajemnej pomocy w
sprawach celnych, podpisanej w
Warszawie dnia 25 maja 2005 r. (333)
(126)

2008-04-25

ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady
Europy w sprawie działań przeciwko
67. handlowi ludźmi, sporządzonej w
Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (374)
(127)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

187

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

72.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (415) (136)

2008-05-09

15

2008-05-15

12

1

2008-05-30

16

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 111,
poz. 708

73.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (224) (138)

2008-05-09

15

2008-06-05

13

1

2008-06-13

17

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 118,
poz. 747

74.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny (260) (139)

2008-05-09

15

2008-06-05

13

bez
poprawek

2008 r. Nr 122,
poz. 782

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Austrii o zmianie Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Austrii w sprawie unikania podwójnego
75.
2008-05-09
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i od majątku, podpisanej w
Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 4
lutego 2008 r. (375) (140)

15

2008-06-05

13

bez
poprawek

2008 r. Nr 116,
poz. 729

2008-05-09

15

2008-06-05

13

5

2008-05-30

16

2008-06-05

13

bez
poprawek

2008-05-30

16

2008-06-26

14

3

Lp.

188

76.

ustawa o zmianie ustawy o opłatach
abonamentowych (387) (137)

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu kary pozbawienia
77. wolności poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego (358)
(144)
78.

ustawa o zmianie ustawy o
rachunkowości (302, 303) (145)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-06-13

17

przyjął
część
poprawek

4

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 13,
poz. 70

2008 r. Nr 113,
poz. 719

2008-07-10

19

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2008 r. Nr 144,
poz. 900

2008-06-26

14

9

ustawa o ratyfikacji Aktu genewskiego
Porozumienia haskiego w sprawie
80. międzynarodowej rejestracji wzorów
2008-05-30
przemysłowych, przyjętego w Genewie
dnia 2 lipca 1999 r. (349) (147)

16

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 130,
poz. 827

ustawa o ratyfikacji Porozumienia o
Międzynarodowym Programie
Energetycznym, sporządzonego w
81.
Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze
zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
(429) (148)

2008-05-30

16

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 127,
poz. 815

ustawa o ratyfikacji Traktatu
singapurskiego o prawie znaków
towarowych i regulaminu do Traktatu
82.
singapurskiego o prawie znaków
towarowych, przyjętych w Singapurze
dnia 27 marca 2006 r. (438) (149)

2008-05-30

16

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 133,
poz. 842

ustawa o ratyfikacji decyzji Rady nr
2007/436/WE, Euratom z dnia 7
83. czerwca 2007 r. w sprawie systemu
zasobów własnych Wspólnot
Europejskich (460) (150)

2008-05-30

16

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 130,
poz. 828

2008-07-10

Decyzja
Sejmu

19

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

16

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa zmieniająca ustawę o
gospodarowaniu niektórymi
składnikami mienia Skarbu Państwa
79.
2008-05-30
oraz o Agencji Mienia Wojskowego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(147) (146)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

6

3

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 144,
poz. 901

189

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

16

2008-06-05

13

bez
poprawek

2008-05-30

16

2008-06-26

14

3

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (338) (153)

2008-05-30

16

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 130,
poz. 826

ustawa o zmianie ustawy o społecznozawodowych organizacjach rolników,
87. ustawy o związkach zawodowych
rolników indywidualnych oraz ustawy o
izbach rolniczych (439, 441) (160)

2008-06-12

17

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 139,
poz. 876

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
88. rynku mleka i przetworów mlecznych
(582) (161)

2008-06-12

17

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 127,
poz. 816

ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa
84. własności nieruchomości Skarbu
Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego (518) (151)

2008-05-30

85.

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (399) (152)

86.

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 116,
poz. 733

2008-07-10

19

przyjął
wszystkie
poprawki

190

przyjął
część
poprawek

2008 r. Nr 144,
poz. 902

3

89.

ustawa o odpadach wydobywczych
(217) (162)

2008-06-12

17

2008-06-26

14

14

90.

ustawa o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym (508) (163)

2008-06-12

17

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 130,
poz. 829

2008-06-12

17

2008-07-11

15

bez
poprawek

2008 r. Nr 138,
poz. 863

ustawa uchylająca ustawę o
91. klasyfikacji drewna surowego
nieobrobionego (521) (164)

2008-07-10

19

12

2

2008 r. Nr 138,
poz. 865

2008-06-13

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela
93. oraz ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich (128, 246, 247,
248) (171)

Nr
posiedzenia

2008-06-13

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz o
92.
zmianie niektórych innych ustaw (241)
(172)

Lp.

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

17

2008-06-26

14

19

2008-07-10

19

przyjął
wszystkie
poprawki

19

2008 r. Nr 141,
poz. 888

17

2008-07-11

15

10

2008-07-25

20

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2008 r. Nr 145,
poz. 917

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

191

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz
94.
niektórych innych ustaw (481, 482,
483) (170)

2008-06-13

17

2008-06-26

14

bez
poprawek

nie uchwalona
ponownie
2008-11-06
(pos. 28) po
wecie
Prezydenta

ustawa o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów
95.
realizujących zadania publiczne (561)
(173)

2008-06-13

17

2008-06-26

14

bez
poprawek

2008 r. Nr 127,
poz. 817

ustawa o ratyfikacji Europejskiej karty
języków regionalnych lub
96. mniejszościowych, sporządzonej w
Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
(427) (174)

2008-06-13

17

2008-07-11

15

bez
poprawek

2008 r. Nr 144,
poz. 898

ustawa o ratyfikacji Konwencji o
Europejskim Instytucie Leśnictwa,
97.
sporządzonej w Joensuu dnia 28
sierpnia 2003 r. (431) (175)

2008-06-13

17

2008-07-11

15

bez
poprawek

2008 r. Nr 139,
poz. 877

17

2008-07-11

15

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

2008-06-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Konwencji
Sztokholmskiej w sprawie trwałych
98. zanieczyszczeń organicznych,
sporządzonej w Sztokholmie dnia 22
maja 2001 r. (428) (176)

Lp.

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

bez
poprawek

2008 r. Nr 138,
poz. 864

2008-06-25

18

2008-06-26

14

bez
poprawek

Marszałek
Sejmu nie
nadał biegu
wnioskowi
prezydenta o
ponowne
rozpatrzenie
ustawy

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (404) (183)

2008-06-26

18

2008-07-24

16

bez
poprawek

2008 r. Nr 145,
poz. 914

ustawa o komercjalizacji państwowego
101. przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej „Poczta Polska” (401) (184)

2008-06-26

18

2008-07-24

16

1

2008-06-26

18

2008-07-11

15

bez
poprawek

2008-06-26

18

2008-07-10

15

3

2008-07-25

20

przyjął
część
poprawek

2

1

2008 r. Nr 145,
poz. 917

2008-06-26

18

2008-07-24

16

7

2008-09-04

21

przyjął
część
poprawek

6

1

2008 r. Nr 171,
poz. 1057

ustawa zmieniajaca ustawę o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych
99.
ustaw, ustawę o prokuraturze oraz
ustawę – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (586) (182)

192

100.

102.

ustawa o zmianie ustawy o paszach
(581) (191)

ustawa o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich oraz ustawy o
103. krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności (646) (192)
104.

ustawa o zmianie ustawy o żegludze
śródlądowej (520) (185)

2008-09-05

21

przyjął
wszystkie
poprawki

2008 r. Nr 180,
poz. 1109

1

2008 r. Nr 144,
poz. 899

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

18

2008-07-24

16

3

2008-09-04

21

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2008 r. Nr 171,
poz. 1056

2008-06-26

18

2008-07-24

16

6

2008-09-05

21

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2008 r. Nr 180,
poz. 1113

2008-06-26

18

2008-07-24

16

bez
poprawek

2008 r. Nr 145,
poz. 912

ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej
Umowy w sprawie Drewna
108. Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w 2008-06-26
Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (523)
(189)

18

2008-07-24

16

bez
poprawek

2008 r. Nr 145,
poz. 913

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku z wejściem w życie Protokołu
do Umowy między Wspólnotą
Europejską i jej Państwami
109.
Członkowskimi z jednej strony a
Konfederacją Szwajcarską z drugiej
strony w sprawie swobodnego
przepływu osób (552) (190)

18

2008-07-24

16

1

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustaw w celu
105. ujednolicenia terminologii
informatycznej (242) (186)

2008-06-26

ustawa o zmianie ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów oraz
106.
o zmianie innych ustaw (218, 219)
(187)
ustawa o ratyfikacji Protokołu z 2003 r.
do Międzynarodowej konwencji o
utworzeniu Międzynarodowego
Funduszu Odszkodowań za Szkody
107.
Spowodowane Zanieczyszczeniem
Olejami z 1992 r., sporządzonego w
Londynie dnia 16 maja 2003 r. (551)
(188)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

193

2008-06-26

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-09-05

21

przyjął
wszystkie
poprawki

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 180,
poz. 1112

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

18

2008-07-24

16

12

2008-09-05

21

przyjął
część
poprawek

7

2008-06-27

18

2008-07-24

16

9

2008-09-04

21

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2008 r. Nr 171,
poz. 1055

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego oraz
112.
ustawę o służbie funkcjonariuszy
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego
(571) (198)

2008-06-27

18

2008-07-11

15

1

2008-07-25

20

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 218,
poz. 1389

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
113. zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (471) (199)

2008-06-27

18

2008-07-24

16

17

2008-09-04

21

przyjął
część
poprawek

7

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
114. osobom uprawnionym do alimentów
(373) (195)

2008-06-27

18

2008-07-11

15

bez
poprawek

2008 r. Nr 134,
poz. 850

ustawa o zniesieniu Głównego
Inspektora Inspekcji Handlowej, o
115. zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej
oraz niektórych innych ustaw (400)
(203)

2008-07-10

19

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 157,
poz. 976

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym oraz o zmianie
110.
niektórych innych ustaw (326, 336)
(196)
111.

ustawa o ochronie żeglugi i portów
morskich (472) (197)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2008-06-27

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

5

194

10

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 180,
poz. 1111

2008 r. Nr 171,
poz. 1058

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

19

2008-08-07

17

bez
poprawek

2009 r. Nr 33,
poz. 253

ustawa o ratyfikacji Porozumienia
między Unią Europejską a Republiką
Islandii oraz Królestwem Norwegii w
sprawie stosowania niektórych
postanowień Konwencji z dnia 29 maja
2000 roku o pomocy prawnej w
2008-07-10
117.
sprawach karnych pomiędzy
Państwami Członkowskimi Unii
Europejskiej oraz Protokołu z 2001
roku do Konwencji, podpisanego w
Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku
(575) (204)

19

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1010

ustawa o szczególnych rozwiązaniach
dla podatników uzyskujących niektóre
118. przychody poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (548, 549,
550) (210)

2008-07-10

19

2008-07-24

16

9

2008-07-10

19

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1011

2008-07-10

19

2008-07-24

16

bez
poprawek

2008 r. Nr 145,
poz. 915

195

119.

ustawa o zmianie ustawy o lasach
(466) (211)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i
120. rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(709) (213)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-07-25

Nr
posiedzenia

ustawa o upoważnieniu Prezydenta RP
do złożenia oświadczenia o uznaniu
właściwości Trybunału Sprawiedliwości
116.
2008-07-10
Wspólnot Europejskich na podstawie
art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (576) (212)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

20

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

7

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 143,
poz. 894

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

19

2008-07-24

16

bez
poprawek

2008-07-23

20

2008-08-07

17

2

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
123. cywilny oraz ustawy – Prawo o
notariacie (288) (217)

2008-07-23

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1012

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku
124.
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego (655) (220)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 158,
poz. 989

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
125. przeciwpożarowej oraz niektórych
innych ustaw (59) (221)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1015

ustawa o zmianie ustawy o
dokumentach paszportowych oraz
126.
ustawy o opłacie skarbowej (102, 527)
(222)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

6

2008-09-04

21

przyjął
część
poprawek

5

1

2010 r. Nr 8,
poz. 51

ustawa o utworzeniu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
127.
Technologicznego w Szczecinie (656)
(223)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

8

2008-09-05

21

przyjął
część
poprawek

2

6

2008 r. Nr 180,
poz. 1110

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
121. chorób zakaźnych zwierząt oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (672)
(209)
122.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego (78) (218)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2008-07-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 145,
poz. 916

2008-09-05

21

odrzucił
wszystkie
poprawki

2

2008 r. Nr 180,
poz. 1108

196

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 157,
poz. 977

2008-07-25

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1013

ustawa o ratyfikacji Umowy o
zabezpieczeniu społecznym między
Rzecząpospolitą Polską a Stanami
130.
Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w
Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
(659) (226)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 157,
poz. 978

ustawa o zmianie ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
131.
zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych oraz o zmianie
innych ustaw (63) (227)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

16

2008-09-04

21

przyjął
część
poprawek

15

1

2008 r. Nr 231,
poz. 1547

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
132. instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (64) (228)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

7

2008-09-04

21

przyjął
część
poprawek

6

1

2009 r. Nr 165,
poz. 1316

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie współpracy w
128.
ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrighta, sporządzonej w
Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
(574) (224)

2008-07-25

ustawa o ratyfikacji Umowy o
zabezpieczeniu społecznym między
129. Rzecząpospolitą Polską a Kanadą,
podpisanej w Warszawie dnia 2
kwietnia 2008 r. (658) (225)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

197

2008-08-07

17

4

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania
2008-07-25
134. i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (671) (230)

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 154,
poz. 958

2008-09-04

Decyzja
Sejmu

21

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

20

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych, ustawy – Prawo
133.
2008-07-25
bankowe oraz ustawy o nadzorze nad
rynkiem finansowym (61) (229)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 231,
poz. 1546

198

135.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
spółdzielcze (181) (231)

2008-07-25

20

2008-08-07

17

bez
poprawek

2008 r. Nr 163,
poz. 1014

136.

ustawa o zmianie ustawy o izbach
morskich (522) (234)

2008-09-04

21

2008-09-25

18

bez
poprawek

2008 r. Nr 192,
poz. 1178

137.

ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej (715) (235)

2008-09-04

21

2008-09-25

18

2

2008-09-04

21

2008-09-25

18

bez
poprawek

2008 r. Nr 192,
poz. 1180

2008-09-04

21

2008-09-25

18

bez
poprawek

2008 r. Nr 192,
poz. 1179

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
140. publicznej i restrukturyzacji publicznych 2008-09-04
zakładów opieki zdrowotnej (852) (238)

21

2008-09-25

18

bez
poprawek

2008 r. Nr 192,
poz. 1181

21

2008-09-25

18

4

ustawa o zmianie ustawy o
138. emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (633) (236)
139.

141.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
bankowe (553) (237)

ustawa o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (167) (239)

2008-09-05

2008-10-03

2008-10-03

23

23

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

2

4

2008 r. Nr 195,
poz. 1201

2008 r. Nr 195,
poz. 1200

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

21

2008-09-25

18

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
143. granicy państwowej oraz niektórych
innych ustaw (811) (241)

2008-09-05

21

2008-09-25

18

3

2008-10-03

23

przyjął
część
poprawek

1

2

2008 r. Nr 195,
poz. 1199

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
144. ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw (827) (242)

2008-09-05

21

2008-09-25

18

17

2008-10-03

23

przyjął
część
poprawek

15

2

2008 r. Nr 195,
poz. 1198

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
145. przyrody oraz niektórych innych ustaw
(767) (243)

2008-09-05

21

2008-09-25

18

28

2008-10-03

23

przyjął
wszystkie
poprawki

28

ustawa o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
146. społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (768) (244)

2008-09-05

21

2008-09-25

18

59

2008-10-03

23

przyjął
część
poprawek

58

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
147. aktach stanu cywilnego oraz ustawy o
opłacie skarbowej (866) (248)

2008-09-19

22

2008-09-25

18

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
148. karny oraz niektórych innych ustaw
(458) (252)

2008-09-19

22

2008-10-16

19

5

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2008 r. Nr 214,
poz. 1344

ustawa o zmianie ustawy o
149. cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (778) (249)

2008-09-19

22

2008-10-16

19

12

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2008 r. Nr 216,
poz. 1367

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zakładowych budynków
142.
2008-09-05
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa
państwowe (309) (240)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 192,
poz. 1182

199

2008 r. Nr 201,
poz. 1237

1

2008 r. Nr 182,
poz. 1121

2008 r. Nr 199,
poz. 1227

2008-10-16

19

8

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Unią Europejską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki o
przetwarzaniu i przekazywaniu przez
przewoźników lotniczych danych
dotyczących przelotu pasażera (PNR)
2008-09-19
151.
do Departamentu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych
(DHS) (Umowa PNR z 2007 r.),
sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca
2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26
lipca 2007 r. (720) (251)

22

2008-10-16

19

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno–
152.
spożywczych oraz niektórych innych
ustaw (891) (255)

2008-10-03

23

2008-10-16

19

10

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2008 r. Nr 214,
poz. 1346

ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i
ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o
153.
produktach tradycyjnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (892)
(256)

2008-10-03

23

2008-10-16

19

4

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2008 r. Nr 216,
poz. 1368

ustawa o zmianie ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa
150.
państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” oraz ustawy o transporcie
kolejowym (459) (250)

2008-09-19

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-10-24

Decyzja
Sejmu

26

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

22

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

6

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 206,
poz. 1289

2008 r. Nr 196,
poz. 1212

200

2008-10-16

19

8

2008-10-03

23

2008-10-16

19

bez
poprawek

2008 r. Nr 197,
poz. 1223

2008-10-03

23

2008-10-16

19

bez
poprawek

2008 r. Nr 196,
poz. 1213

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
157.
2008-10-03
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy
o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
(632) (260)

23

2008-10-16

19

3

ustawa o nadaniu nowej nazwy
Akademii Pedagogicznej im. Komisji
158.
Edukacji Narodowej w Krakowie (884)
(262)

23

2008-10-16

19

bez
poprawek

2008-10-03

ustawa o zmianie ustawy o realizacji
prawa do rekompensaty z tytułu
155. pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (788) (258)
ustawa o ratyfikacji Układu o
Stabilizacji i Stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej
156.
strony, a Republiką Czarnogóry, z
drugiej strony, sporządzonego w
Luksemburgu dnia 15 października
2007 r. (905) (259)

201

2008-10-03

2008-10-24

2008-10-24

Decyzja
Sejmu

26

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

23

ustawa o zmianie ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych oraz
154.
o zmianie niektórych innych ustaw
(712) (257)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

26

przyjął
część
poprawek

6

2

2

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 208,
poz. 1308

2008 r. Nr 214,
poz. 1347

2008 r. Nr 197,
poz. 1222

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

23

2008-10-16

19

2

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2008-10-03

23

2008-10-16

19

7

2008-10-24

26

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (983) (261)

2008-10-03

23

2008-10-16

19

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
162. Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (660) (265)

2008-10-03

23

2008-10-16

19

1

ustawa o ratyfikacji Protokołu do
Traktatu Północnoatlantyckiego o
163. akcesji Republiki Albanii,
sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca
2008 r. (1004) (267)

2008-10-08

24

2008-10-16

19

bez
poprawek

2008 r. Nr 196,
poz. 1216

ustawa o ratyfikacji Protokołu do
Traktatu Północnoatlantyckiego o
164. akcesji Republiki Chorwacji,
sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca
2008 r. (1005) (268)

2008-10-08

24

2008-10-16

19

bez
poprawek

2008 r. Nr 196,
poz. 1215

2008-10-08

24

2008-10-30

20

3

Data
uchwalenia
przez Sejm

2008-10-03

ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz ustawy o
160. wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe
(434) (264)

Lp.

159.

161.

202

165.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy o Karcie
Polaka (861) (263)

ustawa o zmianie ustawy o izbach
gospodarczych (350) (269)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 214,
poz. 1348

6

2008 r. Nr 214,
poz. 1345
2008 r. Nr 196,
poz. 1214

2008-10-24

2008-11-07

26

28

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

2008 r. Nr 206,
poz. 1288

1

1

2

2008 r. Nr 216,
poz. 1369

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (959) (270)

2008-10-08

24

2008-10-30

20

bez
poprawek

167.

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
2008-10-08
czynności cywilnoprawnych (748) (271)

24

2008-10-30

20

5

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2008 r. Nr 209,
poz. 1319

ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
2008-10-08
168.
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (954) (272)

24

2008-10-16

19

1

2008-10-24

26

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 214,
poz. 1349

ustawa o zmianie ustawy o
samorządach zawodowych
169. architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo
budowlane (749) (273)

2008-10-08

24

2008-10-30

20

4

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2008 r. Nr 210,
poz. 1321

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
170. celne oraz ustawy – Kodeks karny
skarbowy (938) (266)

2008-10-08

24

2008-10-30

20

4

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2008 r. Nr 215,
poz. 1355

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
171. ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (851) (274)

2008-10-08

24

2008-10-30

20

2

2008-11-07

28

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku z wdrażaniem funduszy
172.
strukturalnych i Funduszu Spójności
(950) (276)

2008-10-10

24

2008-10-30

20

11

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2008 r. Nr 216,
poz. 1370

2008-10-10

24

2008-10-30

20

6

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2008 r. Nr 218,
poz. 1390

203

173.

ustawa o europejskim ugrupowaniu
współpracy terytorialnej (893) (277)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

166.

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2008 r. Nr 206,
poz. 1287

1

2009 r. Nr 1,
poz. 4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

24

2008-10-30

20

bez
poprawek

2008-10-10

24

2008-10-30

20

2

2008-10-10

24

2008-10-30

20

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o drogach
177. publicznych oraz niektórych innych
ustaw (562) (281)

2008-10-10

24

2008-10-30

20

14

ustawa o zmianie ustawy o
finansowaniu Katolickiego
178.
Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu
państwa (249) (282)

2008-10-10

24

2008-10-30

20

bez
poprawek

2008 r. Nr 203,
poz. 1268

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

174.

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
spadków i darowizn (341) (278)

2008-10-10

ustawa o zmianie ustawy o
175. świadczeniu usług drogą elektroniczną
(889) (279)
176.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (608) (280)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2008 r. Nr 203,
poz. 1267

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2008 r. Nr 216,
poz. 1371
2008 r. Nr 237,
poz. 1657

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

14

2008 r. Nr 218,
poz. 1391

204

179.

ustawa o zmianie ustawy o
rachunkowości (912) (275)

2008-10-10

24

2008-10-30

20

bez
poprawek

2008 r. Nr 214,
poz. 1343

180.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (913) (288)

2008-10-15

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1411

181.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (917) (290)

2008-10-15

25

2008-11-07

21

1

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 223,
poz. 1462

182.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (919) (289)

2008-10-15

25

2008-11-07

21

1

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 223,
poz. 1461

ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
183. i zagospodarowaniu przestrzennym
2008-10-15
(1036) (291)

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1413

21

bez
poprawek

2008-10-15

25

2008-10-30

20

23

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2008-10-15
nieruchomościami (887) (293)

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych
185.
ustaw (819, 661, 697, 725, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 817) (294)
186.

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2008-11-07

2008-10-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia
25

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
184. Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (890) (292)

Lp.

205

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 220,
poz. 1410

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

23

2008 r. Nr 209,
poz. 1320
2008 r. Nr 220,
poz. 1412

ustawa o wspieraniu
187. termomodernizacji i remontów (321,
334) (296)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

4

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2008 r. Nr 223,
poz. 1459

ustawa o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu rodzin w
188.
nabywaniu własnego mieszkania (480)
(297)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

1

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 223,
poz. 1465

2008-10-17

25

2008-11-07

21

3

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2008 r. Nr 228,
poz. 1507

189.

ustawa o emeryturach kapitałowych
(743) (311)

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
190.
Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (627) (298)

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

nie uchwalona
ponownie
2008-12-19
(pos. 32) po
wecie
Prezydenta

206

191.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (920) (299)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1417

192.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (921) (300)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1418

193.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (957) (301)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1420

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
194. jednostek samorządu terytorialnego
(601) (302)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1419

ustawa o zmianie ustawy o
195. zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (923) (303)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1415

196.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (430) (304)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

3

197.

ustawa o zmianie ustawy o służbie
medycyny pracy (261) (305)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008-11-21

29

przyjął
część
poprawek

2

1

2008 r. Nr 223,
poz. 1460
2008 r. Nr 220,
poz. 1416

199.

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych (473) (307)

2008-10-17

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
198. ustawy o podatkach i opłatach
2008-10-17
lokalnych oraz ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
(308) (306)

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

25

2008-11-07

21

3

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2008 r. Nr 223,
poz. 1463

25

2008-11-07

21

1

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 223,
poz. 1456

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

207

200.

ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (1056) (308)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

nie uchwalona
ponownie
2008-12-19
(pos. 32) po
wecie
Prezydenta

201.

ustawa o zmianie imienia i nazwiska
(829) (309)

2008-10-17

25

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1414

ustawa o zmianie ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
202.
2008-10-17
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(886) (310)

25

2008-11-07

21

17

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

17

2008 r. Nr 223,
poz. 1464

25

2008-10-30

20

1

2008-11-07

28

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2008 r. Nr 209,
poz. 1317

203.

ustawa o Komitecie Stabilności
Finansowej (1071) (312)

2008-10-17

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

204.

ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
(284) (313)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

11

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

11

nie uchwalona
ponownie
2008-12-19
(pos. 32) po
wecie
Prezydenta

205.

ustawa o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (283) (314)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

5

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2009 r. Nr 52,
poz. 417

ustawa o pracownikach zakładów
opieki zdrowotnej (286) (315)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

4

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

4

207.

ustawa o akredytacji w ochronie
zdrowia (311) (316)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

2

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2009 r. Nr 52,
poz. 418

208.

ustawa o konsultantach w ochronie
zdrowia (287) (317)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

3

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2009 r. Nr 52,
poz. 419

20

nie uchwalona
ponownie
2008-12-19
(pos. 32) po
wecie
Prezydenta

208

206.

nie uchwalona
ponownie
2008-12-19
(pos. 32) po
wecie
Prezydenta

ustawa – Przepisy wprowadzające
209. ustawy z zakresu ochrony zdrowia
(294) (318)

2008-10-21

26

2008-10-30

20

20

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

26

2008-10-30

20

12

2008-11-06

28

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2008-10-23

26

2008-10-30

20

7

2008-11-07

28

przyjął
część
poprawek

4

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego oraz ustawy
212.
o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (1042) (335)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1429

ustawa o zmianie ustawy o
213. ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 2006” (751) (320)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1427
2008 r. Nr 217,
poz. 1381

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od
210.
osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (1075, 340, 662, 910, 666, 780,
781, 1009, 1010, 1011, 1016) (333)

2008-10-23

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych
211.
ustaw (951, 596, 606, 664, 815, 816,
906, 907, 1012, 1013) (334)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 209,
poz. 1316

3

2008 r. Nr 209,
poz. 1318

209

214.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (524, 600) (319)

2008-10-23

26

2008-11-20

22

bez
poprawek

215.

ustawa o zmianie ustawy o zakładach
leczniczych dla zwierząt (1028) (321)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

6

ustawa o nadaniu nowej nazwy
216. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
(1026) (322)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1421

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (960) (323)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1426

217.

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2008 r. Nr 220,
poz. 1433

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1428

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
219. Marokańskim o przekazywaniu osób
2008-10-23
skazanych, podpisanej w Rabacie dnia
30 czerwca 2008 r. (1027) (325)

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1424

ustawa o ratyfikacji Konwencji w
sprawie kontaktów z dziećmi,
220.
sporządzonej w Strasburgu w dniu 15
maja 2003 r. (895) (326)

2008-10-23

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2009 r. Nr 68,
poz. 576

ustawa o ratyfikacji Poprawki do
Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia
25 czerwca 1998 r. o dostępie do
informacji, udziale społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
221.
2008-10-23
sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska, przyjętej na
drugim spotkaniu Stron Konwencji w
Ałmaty w dniach 25–27 maja 2005 r.
(904) (327)

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1422

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Unią Europejską a Republiką Islandii i
Królestwem Norwegii w sprawie
procedury przekazywania osób
222.
2008-10-23
pomiędzy państwami członkowskimi
Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią,
podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca
2006 r. (779) (328)

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1423

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
218. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (263) (324)

2008-10-23

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

210

2008-11-20

22

2

2008-10-23

26

2008-10-30

20

bez
poprawek

2008 r. Nr 209,
poz. 1315

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
225. cywilny oraz ustawy – Prawo dewizowe 2008-10-23
(470) (330)

26

2008-11-20

22

bez
poprawek

2008 r. Nr 228,
poz. 1506
2008 r. Nr 220,
poz. 1425

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
223.
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (750) (329)

2008-10-23

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym oraz o
224.
zmianie innych ustaw (1126, 1127)
(332)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-12-05

Decyzja
Sejmu

30

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

26

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 225,
poz. 1487

2

211

226.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (810) (331)

2008-10-23

26

2008-11-20

22

bez
poprawek

227.

ustawa o służbie cywilnej (125, 595)
(336)

2008-10-24

26

2008-11-07

21

10

2008-11-21

29

przyjął
część
poprawek

8

2

2008 r. Nr 227,
poz. 1505

228.

ustawa o pracownikach
samorządowych (752) (337)

2008-10-24

26

2008-11-07

21

12

2008-11-21

29

przyjął
część
poprawek

8

4

2008 r. Nr 223,
poz. 1458

229.

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o rachunkowości (1076) (338)

2008-10-24

26

2008-11-07

21

13

2008-11-21

29

przyjął
wszystkie
poprawki

13

2008-10-24

26

2008-11-20

22

8

2008-12-05

30

przyjął
część
poprawek

7

2008-10-24

26

2008-11-20

22

bez
poprawek

ustawa o zapobieganiu oraz
230. zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (324) (339)
231.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (631) (341)

2008 r. Nr 223,
poz. 1466
1

2008 r. Nr 234,
poz. 1570
2008 r. Nr 225,
poz. 1485

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

26

2008-11-07

21

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze oraz ustawy
233.
2008-10-24
o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (831) (342)

26

2008-11-20

22

4

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
234. rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw (888, 629) (353)

2008-11-06

28

2008-11-20

22

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1431

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
235. ustroju sądów powszechnych (1129)
(354)

2008-11-06

28

2008-11-20

22

bez
poprawek

2008 r. Nr 223,
poz. 1457

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
236. postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (949) (355)

2008-11-06

28

2008-11-20

22

1

2008-11-06

28

2008-11-20

22

bez
poprawek

2008 r. Nr 237,
poz. 1656

ustawa o zmianie ustawy o
indywidualnych kontach emerytalnych
238.
oraz niektórych innych ustaw (1054)
(356)

2008-11-06

28

2008-11-20

22

bez
poprawek

2008 r. Nr 220,
poz. 1432

ustawa o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury (946) (358)

2008-11-07

28

2008-11-20

22

36

Lp.

ustawa o ratyfikacji Umowy o
przywilejach i immunitetach
Międzynarodowego Trybunału
232.
Karnego, sporządzonej w Nowym
Jorku dnia 9 września 2002 r. (896)
(340)

212

237.

239.

ustawa o emeryturach pomostowych
(1070) (357)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2008-10-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 220,
poz. 1430

2008-12-05

2008-12-05

2008-12-05

31

30

31

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

2008 r. Nr 234,
poz. 1572

4

2008 r. Nr 234,
poz. 1571

1

26

10

2009 r. Nr 26,
poz. 157

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

28

2008-11-20

22

2

2008-12-06

31

przyjął
część
poprawek

1

2008-11-07

28

2008-11-20

22

1

2008-12-06

31

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 1,
poz. 3

2008-11-07

28

2008-11-20

22

2

2008-12-06

31

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2008 r. Nr 234,
poz. 1573

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
240. drogowym oraz o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym (784) (359)

2008-11-07

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
241. kolejowym oraz ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (1055) (360)

Lp.

242.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (918) (361)

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 234,
poz. 1574

213

243.

ustawa o funduszach dożywotnich
emerytur kapitałowych (865) (365)

2008-11-19

29

2008-12-04

23

8

2008-12-19

32

przyjął
wszystkie
poprawki

8

nie uchwalona
ponownie
2009-03-05
(pos. 37) po
wecie
Prezydenta

244.

ustawa o podatku akcyzowym (1083)
(366)

2008-11-19

29

2008-12-04

23

16

2008-12-06

31

przyjął
wszystkie
poprawki

16

2009 r. Nr 3,
poz. 11

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
245. pracy oraz niektórych innych ustaw
(885, 630) (371)

2008-11-21

29

2008-12-04

23

7

2008-12-06

31

przyjął
część
poprawek

6

1

2008 r. Nr 237,
poz. 1654

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz o
246.
zmianie niektórych innych ustaw
(1204) (372)

2008-11-21

29

2008-12-17

24

47

2008-12-19

32

przyjął
część
poprawek

44

3

2009 r. Nr 18,
poz. 97

ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym (1180) (373)

2008-11-21

29

2008-12-17

24

5

2008-12-19

32

przyjął
część
poprawek

4

1

2009 r. Nr 19,
poz.100

247.

2008-12-04

23

1

2008-11-21

29

2008-12-04

23

bez
poprawek

2009 r. Nr 1,
poz. 1

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
250. finansowanych ze środków publicznych 2008-11-21
oraz niektórych innych ustaw (1307)
(376)

29

2008-12-04

23

bez
poprawek

2008 r. Nr 225,
poz. 1486

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
251. postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (894) (377)

2008-11-21

29

2008-12-04

23

4

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
252. jednostek samorządu terytorialnego
(1216) (378)

2008-11-21

29

2008-12-04

23

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz
ustawy o zasadach nabywania od
253. Skarbu Państwa akcji w procesie
konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (1124, 1135)
(379)

2008-11-21

29

2008-12-04

23

1

2008-12-19

32

przyjął
wszystkie
poprawki

2008-12-05

30

2008-12-19

24

1

2009-01-09

33

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
248.
2008-11-21
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
(1166) (374)
249.

214

254.

ustawa o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (1231) (375)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (901) (384)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2008-12-06

2008-12-19

Decyzja
Sejmu

31

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

29

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

32

przyjął
wszystkie
poprawki

Ogłoszono
w Dz. U.

2008 r. Nr 237,
poz. 1655

1

2009 r. Nr 8,
poz. 39

4

2009 r. Nr 1,
poz. 2

2009 r. Nr 13,
poz. 70

1

1

2009 r. Nr 20,
poz. 104

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

30

2008-12-17

24

bez
poprawek

2008 r. Nr 237,
poz. 1651

2008-12-05

30

2008-12-19

24

bez
poprawek

2009 r. Nr 11,
poz. 59

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
257. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (1109)
(386)

2008-12-05

30

2008-12-19

24

bez
poprawek

2009 r. Nr 8,
poz. 38

ustawa budżetowa na rok 2009 (1001)
(388)

2008-12-05

31

2008-12-19

24

27

2009-01-09

33

przyjął
część
poprawek

23

ustawa o postępowaniu
kompensacyjnym w podmiotach o
259.
szczególnym znaczeniu dla polskiego
przemysłu stoczniowego (1410) (390)

2008-12-05

31

2008-12-17

24

72

2008-12-19

32

przyjął
wszystkie
poprawki

72

2008 r. Nr 233,
poz. 1569

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
260. postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (859) (391)

2008-12-05

31

2008-12-19

24

10

2009-01-09

33

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2009 r. Nr 26,
poz. 156

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz ustawy o
261.
obrocie instrumentami finansowymi
(1130) (392)

2008-12-05

31

2008-12-19

24

bez
poprawek

ustawa o koncesji na roboty budowlane
2008-12-05
lub usługi (834) (393)

31

2008-12-19

24

9

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
255. postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (1183) (385)

2008-12-05

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
256. przeciwpożarowej oraz niektórych
innych ustaw (1167) (387)

Lp.

215

258.

262.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 10,
poz. 58

2009 r. Nr 13,
poz. 69

2009-01-09

33

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2009 r. Nr 19,
poz. 101

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

31

2008-12-19

24

bez
poprawek

2011 r. Nr 34,
poz. 168

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
264.
2008-12-05
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(1275, 1274) (395)

31

2008-12-17

24

bez
poprawek

2008 r. Nr 237,
poz. 1652

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
265. Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(1175) (396)

2008-12-05

31

2008-12-19

24

6

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii
266.
2008-12-05
gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych
(1375) (397)

31

2008-12-17

24

bez
poprawek

2008 r. Nr 237,
poz. 1650

ustawa o zmianie ustawy o
267. Państwowym Ratownictwie
Medycznym (1388) (398)

2008-12-05

31

2008-12-17

24

bez
poprawek

2008 r. Nr 237,
poz. 1653

ustawa o zmianie ustawy o
substancjach i preparatach
268.
chemicznych oraz niektórych innych
ustaw (1270) (399)

2008-12-05

31

2008-12-19

24

7

2009-01-09

33

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2009 r. Nr 20,
poz. 106

ustawa o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
269.
2008-12-06
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(1196) (400)

31

2008-12-17

24

11

2008-12-19

32

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2009 r. Nr 6,
poz. 33

Lp.

263.

ustawa o organizacji rynku rybnego
(1210) (394)

Data
uchwalenia
przez Sejm
2008-12-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2009-01-09

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

33

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

6

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 22,
poz. 120

216

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
270. Agencji Wywiadu, Służby
2008-12-19
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (1140) (411)

32

2009-01-15

25

4

2009-01-23

34

przyjął
wszystkie
poprawki

4

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
adwokaturze, ustawy o radcach
271.
prawnych oraz ustawy – Prawo o
notariacie (953) (412)

2008-12-19

32

2009-01-15

25

25

2009-02-20

36

przyjął
część
poprawek

7

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii
272.
2008-12-19
gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych
(1392) (406)

32

2009-01-15

25

2

2009-01-23

34

przyjął
wszystkie
poprawki

2

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

217

273.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (1184) (407)

2008-12-19

32

2009-01-15

25

bez
poprawek

274.

ustawa o wojewodzie i administracji
2008-12-19
rządowej w województwie (1072) (409)

32

2009-01-15

25

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 24,
poz.145

18

2009 r. Nr 37,
poz. 286

2009 r. Nr 30,
poz. 190

2009 r. Nr 22,
poz.119
2009-01-23

34

przyjął
część
poprawek

2

2

2009 r. Nr 31,
poz. 206

2009-01-15

25

11

ustawa o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach systemów
276.
wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (1326) (408)

2008-12-19

32

2009-01-15

25

bez
poprawek

2009 r. Nr 20,
poz. 105

ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec
277. osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (1227) (413)

2008-12-19

32

2009-01-15

25

bez
poprawek

2009 r. Nr 14,
poz. 74

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
278. ludności i dowodach osobistych (1134)
(417)

2009-01-09

33

2009-02-05

26

bez
poprawek

2009 r. Nr 39,
poz. 306

ustawa o zmianie ustawy o narodowym
2009-01-09
279. zasobie archiwalnym i archiwach
(1272) (418)

33

2009-02-05

26

bez
poprawek

2009 r. Nr 39,
poz. 307

ustawa o udzielaniu przez Skarb
280. Państwa wsparcia instytucjom
finansowym (1327) (420)

2009-01-09

33

2009-02-05

26

9

2009-01-09

33

2009-01-15

25

bez
poprawek

2009-01-09

33

2009-02-05

26

8

218

281.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (1479) (421)

ustawa o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia lokali
282. socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych
(1282) (422)

2009-01-23

2009-02-12

Decyzja
Sejmu

34

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

32

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku ze zmianami w organizacji i
275.
2008-12-19
podziale zadań administracji publicznej
w województwie (1073) (410)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

35

przyjął
wszystkie
poprawki

9

9

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 92,
poz. 753

2009 r. Nr 39,
poz. 308
2009 r. Nr 14,
poz. 75

2009-02-12

35

przyjął
wszystkie
poprawki

8

2009 r. Nr 39,
poz. 309

2009-02-05

26

bez
poprawek

2009-01-09

33

2009-02-05

26

13

2009-01-09

33

2009-02-05

26

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o działalności
2009-01-09
286. ubezpieczeniowej oraz niektórych
innych ustaw (1273) (426)

33

2009-02-05

26

12

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2009-01-09
nieruchomościami (1412) (419)

33

2009-02-05

26

bez
poprawek

2009-01-09

ustawa o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
284.
zakresie lotnisk użytku publicznego
(1148) (424)
ustawa o ratyfikacji Konwencji w
sprawie ustanowienia Europejskiej
Organizacji Eksploatacji Satelitów
285.
Meteorologicznych (EUMETSAT),
sporządzonej w Genewie dnia 24 maja
1983 r. (1449) (425)

219

287.

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

33

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
283. geodezyjne i kartograficzne (1132)
(423)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 42,
poz. 334

2009-02-12

35

przyjął
wszystkie
poprawki

13

2009 r. Nr 42,
poz. 340

2009 r. Nr 38,
poz. 297

2009-02-13

35

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2009 r. Nr 42,
poz. 341
2009 r. Nr 42,
poz. 335

ustawa o zmianie ustawy o systemie
288. oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (605, 1343) (431)

2009-01-23

34

2009-02-05

26

6

2009-02-12

35

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2009 r. Nr 56,
poz. 458

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, ustawy o
289. Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym (654, 437) (437)

2009-01-23

34

2009-02-18

27

12

2009-03-06

37

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2009 r. Nr 53,
poz. 434

ustawa o zmianie ustawy o
290. zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (1293) (438)

2009-01-23

34

2009-02-18

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 42,
poz. 336

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

34

2009-02-18

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 38,
poz. 298

2009-01-23

34

2009-02-18

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 42,
poz. 338

ustawa o zmianie ustawy o Radzie
293. Ministrów oraz niektórych innych ustaw 2009-01-23
(1344) (441)

34

2009-02-18

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 42,
poz. 337

ustawa o zmianie ustawy o dotacji
294. przeznaczonej dla niektórych
podmiotów (1517) (442)

2009-01-23

34

2009-02-05

26

bez
poprawek

2009 r. Nr 42,
poz. 339

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
295.
2009-01-23
finansowanych ze środków publicznych
(1458) (443)

34

2009-02-18

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 38,
poz. 299

ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
291.
tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(1514) (439)

2009-01-23

ustawa o zmianie ustawy o
292. emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (782) (440)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

220

296.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1393) (451)

2009-02-12

35

2009-02-17

27

bez
poprawek

2009 r. Nr 28,
poz. 171

297.

ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa (1348) (452)

2009-02-12

35

2009-03-05

28

bez
poprawek

2009 r. Nr 54,
poz. 440

298.

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (1413) (453)

2009-02-12

35

2009-03-05

28

bez
poprawek

2009 r. Nr 53,
poz. 432

2009-02-12

35

2009-03-05

28

bez
poprawek

2009 r. Nr 53,
poz. 433

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
299. postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (1208) (454)

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

35

2009-03-05

28

3

2009-03-20

38

przyjął
część
poprawek

2

2009-02-12

35

2009-03-05

28

8

2009-03-20

38

przyjął
wszystkie
poprawki

8

ustawa o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o referendum ogólnokrajowym
302.
oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (1391)
(457)

2009-02-12

35

2009-02-18

27

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
303. przeciwdziałaniu narkomanii (1207)
(458)

2009-02-12

35

2009-03-05

28

1

2009-03-20

38

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009-02-12

35

2009-03-05

28

25

2009-03-20

38

przyjął
część
poprawek

20

40

przyjął
część
poprawek

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
300. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (1539) (455)

2009-02-12

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie morskim (1560) (456)

Lp.

301.

221

304.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych (1074) (459)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
305. budowlane oraz niektórych innych
ustaw (1048) (460)

2009-02-12

35

2009-03-05

28

51

ustawa o zmianie ustawy o
wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe
306. oraz ustawy o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (1635) (461)

2009-02-13

35

2009-02-18

27

bez
poprawek

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 63,
poz. 518
2009 r. Nr 63,
poz. 519

2009 r. Nr 202,
poz. 1547

2009-04-23

30

2009 r. Nr 63,
poz. 520
5

2009 r. Nr 62,
poz. 504

21

ustawa w
całości
niezgodna z
Konstytucją

2009 r. Nr 33,
poz. 254

2009-03-19

29

13

2009-02-20

36

2009-03-19

29

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
gromadzeniu, przetwarzaniu i
309. przekazywaniu informacji kryminalnych 2009-02-20
oraz niektórych innych ustaw (1373)
(468)

36

2009-03-19

29

2

2009-04-02

39

przyjął
wszystkie
poprawki

307.

ustawa o obywatelstwie polskim (1481)
2009-02-20
(466)

ustawa o zmianie ustawy o skardze na
naruszenie prawa strony do
308. rozpoznania sprawy w postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
(1281) (467)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
2009-04-02

Decyzja
Sejmu

39

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

36

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

11

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2012 r. poz.
161

2009 r. Nr 61,
poz. 498

2009 r. Nr 69,
poz. 595

2

222

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (1374) (469)

2009-02-20

36

2009-03-19

29

1

2009-04-03

39

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
311.
Ubezpieczeń Społecznych (1454)
(470)

2009-02-20

36

2009-03-19

29

1

2009-04-03

39

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 69,
poz. 596

ustawa o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz ustawy o
312.
systemie ubezpieczeń społecznych
(952) (471)

2009-02-20

36

2009-03-19

29

1

2009-04-03

39

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 68,
poz. 574

ustawa o zmianie ustawy o
przygotowaniu finałowego turnieju
313.
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 (1032) (472)

2009-02-20

36

2009-03-19

29

8

2009-04-03

39

przyjął
część
poprawek

7

310.

1

1

2009 r. Nr 69,
poz. 586

2009 r. Nr 68,
poz. 575

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
314. niektóre osoby prawne, ustawy o
2009-02-20
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw (1638, 1639)
(477)

36

2009-03-19

29

19

2009-04-02

39

przyjął
część
poprawek

16

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych oraz
315.
niektórych innych ustaw (1226, 1461)
(473)

36

2009-03-05

28

7

2009-03-20

38

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2009 r. Nr 56,
poz. 459

39

przyjął
część
poprawek

16

ustawa w
całości
niezgodna z
Konstytucją

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

2009-02-20

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

3

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 65,
poz. 545

223

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
316. ruchu drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (925) (474)

2009-02-20

36

2009-03-19

29

25

ustawa o funduszu sołeckim (1278,
1341) (475)

2009-02-20

36

2009-03-05

28

bez
poprawek

2009 r. Nr 52,
poz. 420

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy
318.
2009-02-20
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (1656) (476)

36

2009-03-05

28

bez
poprawek

2009 r. Nr 40,
poz. 323

ustawa o zmianie ustawy o służbie
319. wojskowej żołnierzy zawodowych oraz
niektórych innych ustaw (1372) (480)

2009-03-05

37

2009-04-02

30

36

ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił
2009-03-05
320. Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(1664) (481)

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

317.

2009-04-02

2009-04-24

40

przyjął
część
poprawek

31

9

5

2009 r. Nr 79,
poz. 669
2009 r. Nr 69,
poz. 588

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 69,
poz. 589

2009-03-05

37

2009-03-19

29

bez
poprawek

2009 r. Nr 57,
poz. 466

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
323.
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (1662) (484)

2009-03-05

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 69,
poz. 587

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym oraz ustawa o
ubezpieczeniach obowiązkowych,
324. Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(914) (485)

2009-03-05

37

2009-04-02

30

6

325.

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (306) (486)

2009-03-05

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

326.

ustawa o bateriach i akumulatorach
(1451) (487)

2009-03-05

37

2009-04-02

30

9

2009-04-24

40

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2009 r. Nr 79,
poz. 666

ustawa o zmianie ustawy o
327. ubezpieczeniu społecznym rolników
(1185) (489)

2009-03-06

37

2009-04-02

30

1

2009-04-24

40

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 79,
poz. 667

2009-03-06

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
Narodowym Banku Polskim oraz
321.
ustawy – Prawo dewizowe (1620)
(482)

2009-03-05

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
322. podatkowa oraz ustawy o opłacie
skarbowej (1695) (483)

Lp.

224

ustawa o zmianie ustawy o
nasiennictwie (1658) (490)

2009-05-07

41

Decyzja
Sejmu

odrzucił
wszystkie
poprawki

6

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 91,
poz. 739

2009 r. Nr 69,
poz. 590

2009 r. Nr 69,
poz. 591

aktualizacja: 7 listopada 2011 r.

328.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt (1561) (488)

2009-04-02

30

7

37

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 66,
poz. 555

2009-04-24

Decyzja
Sejmu

40

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

37

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy o
zasadach małego ruchu granicznego,
podpisanej w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku, oraz Protokołu,
podpisanego w Warszawie dnia 22
330. grudnia 2008 roku, między Rządem
2009-03-06
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o zasadach małego ruchu
granicznego podpisanej w Kijowie dnia
28 marca 2008 roku (1665) (491)

329.

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

2009-03-05

Lp.

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 79,
poz. 668

7

225

331.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (1368) (502)

2009-03-19

38

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 69,
poz. 593

332.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (1228) (503)

2009-03-19

38

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 69,
poz. 592

2009-03-19

38

2009-04-02

30

20

2009-04-24

40

przyjął
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii
334. Generalnej Skarbu Państwa (1516)
2009-03-19
(507)

38

2009-04-02

30

1

2009-04-24

40

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o referendum
2009-03-19
ogólnokrajowym (328) (508)

38

2009-04-02

30

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
333. telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (1448) (506)

335.

2009 r. Nr 85,
poz. 716

20

1

2009 r. Nr 79,
poz. 660
2009 r. Nr 68,
poz. 573

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

38

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 66,
poz. 556

ustawa o zmianie ustawy o objęciu
poręczeniami Skarbu Państwa spłaty
337.
niektórych kredytów mieszkaniowych
(1700) (505)

2009-03-19

38

2009-04-02

30

bez
poprawek

2009 r. Nr 69,
poz. 594

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania
338.
2009-03-20
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (1171, 1172) (509)

38

2009-04-02

30

2

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2009-04-24

Nr
posiedzenia

ustawa o nadaniu Akademii Medycznej
336. w Gdańsku nazwy „Gdański
2009-03-19
Uniwersytet Medyczny" (1659) (504)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

40

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

1

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 72,
poz. 620

226

339.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (1513) (517)

2009-04-02

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

2009 r. Nr 79,
poz. 663

340.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (1541) (518)

2009-04-02

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

2009 r. Nr 79,
poz. 662

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Organizacją Narodów Zjednoczonych o
wykonywaniu wyroków
341.
2009-04-02
Międzynarodowego Trybunału Karnego
dla byłej Jugosławii, sporządzonej w
Hadze dnia 18 września 2008 r. (1591)
(519)

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

2009 r. Nr 79,
poz. 661

342.

ustawa o towarach paczkowanych
(1717) (520)

2009-04-02

39

2009-04-22

31

10

2009-05-07

41

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2009 r. Nr 91,
poz. 740

343.

ustawa o zmianie ustawy o czasie
pracy kierowców (1589) (521)

2009-04-02

39

2009-04-22

31

1

2009-05-07

41

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 79,
poz. 670

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

39

2009-04-22

31

19

2009-05-07

41

przyjął
wszystkie
poprawki

19

2009 r. Nr 91,
poz. 742

2009-04-02

39

2009-04-22

31

7

2009-05-07

41

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2009 r. Nr 91,
poz. 741

ustawa o zmianie ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej ofiarom
346.
2009-04-03
niektórych przestępstw umyślnych
(1621) (524)

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

2009 r. Nr 79,
poz. 665

ustawa o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem
347.
Europejskiego Funduszu Rybackiego
(1774) (525)

2009-04-03

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

2009 r. Nr 72,
poz. 619

ustawa o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach
348. uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz o nadzorze
publicznym (1627) (526)

2009-04-03

39

2009-04-22

31

45

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
349. „Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego" (1688) (527)

2009-04-03

39

2009-04-22

31

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o systemie
350. ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
– Prawo bankowe (1773) (528)

2009-04-03

39

2009-04-22

31

6

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz o
344.
zmianie niektórych innych ustaw
(1136) (522)

2009-04-02

ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom
345. ofiar wystąpień wolnościowych w
latach 1956–1989 (1510) (523)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

227

2009-05-07

41

przyjął
część
poprawek

15

30

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 77,
poz. 649

2009 r. Nr 79,
poz. 664

2009-04-24

40

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2009 r. Nr 71,
poz. 609

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

228

ustawa o zmianie ustawy o partiach
351. politycznych oraz niektórych innych
ustaw (1862) (532)

2009-04-03

39

2009-04-22

31

12

2009-04-24

40

przyjął
wszystkie
poprawki

12

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych
352.
innych ustaw (436, 916, 1303, 1304,
1376, 1414, 1540) (541)

2009-04-23

40

2009-05-14

33

7

2009-05-22

42

przyjął
część
poprawek

6

ustawa o zmianie ustawy o ustroju
353. miasta stołecznego Warszawy (1563)
(542)

2009-04-23

40

2009-05-14

33

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o zakładach
354.
leczniczych dla zwierząt (1604) (543)

2009-04-23

40

2009-05-14

33

wniosek o
odrzucenie

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
355. Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
2009-04-23
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (1347) (544)

40

2009-05-14

33

bez
poprawek

Ogłoszono
w Dz. U.
wniosek do TK
(Kp 6/09),
częściowo
niezgodna z
Konstytucją,
skierowana do
poprawienia

1

2009 r. Nr 97,
poz. 802
2009 r. Nr 95,
poz. 787

2009-05-22

42

przyjął
wniosek o
odrzucenie

Sejm przyjął
wniosek
Senatu o
odrzucenie

2009 r. Nr 95,
poz. 786

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

40

2009-05-14

33

bez
poprawek

2009-04-23

40

2009-05-14

33

2

2009-05-22

42

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2009 r. Nr 97,
poz. 801

ustawa o zmianie ustawy o strażach
gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy
358.
2009-04-23
– Prawo o ruchu drogowym (530, 958)
(547)

40

2009-05-14

33

15

2009-05-22

42

przyjął
wszystkie
poprawki

15

2009 r. Nr 97,
poz. 803

ustawa o nauczycielskich
359. świadczeniach kompensacyjnych
(1462) (550)

2009-04-24

40

2009-05-14

33

11

2009-05-22

42

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2009 r. Nr 97,
poz. 800

ustawa o funduszach promocji
360. produktów rolno-spożywczych (1806)
(551)

2009-04-24

40

2009-05-14

33

17

2009-05-22

42

przyjął
wszystkie
poprawki

17

2009 r. Nr 97,
poz. 799

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
361. Rynku Rolnego i organizacji niektórych 2009-04-24
rynków rolnych (1808) (552)

40

2009-05-14

33

5

2009-05-22

42

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego
362.
skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu (1835) (553)

40

2009-05-07

32

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
356.
zawodowych oraz ich rodzin (1743)
(545)

2009-04-23

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
357.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kulturze fizycznej (1687) (546)

Lp.

229

2009-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 95,
poz. 785

1

2009 r. Nr 95,
poz. 792
2009 r. Nr 84,
poz. 700

2009-05-07

32

bez
poprawek

2009-04-24

40

2009-05-07

32

3

2009-04-24

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
364. Krajowym Funduszu Drogowym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(1828) (554)

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

40

ustawa – Przepisy wprowadzające
ustawę o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o
363.
akredytacji w ochronie zdrowia i
ustawę o konsultantach w ochronie
zdrowia (1729) (549)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 76,
poz. 641

2009-05-22

42

przyjął
wszystkie
poprawki

2009 r. Nr 86,
poz. 720

3

230

365.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
morski (1515) (555)

2009-04-24

40

2009-05-14

33

bez
poprawek

2009 r. Nr 95,
poz. 789

366.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne (1421) (548)

2009-04-24

40

2009-05-14

33

bez
poprawek

2009 r. Nr 95,
poz. 788

2009-04-24

40

2009-05-14

33

5

2009-05-22

42

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
368.
2009-05-07
finansowanych ze środków publicznych
oraz ustawy o cenach (1590) (608)

41

2009-05-28

34

21

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

21

ustawa o uchyleniu lub zmianie
369. niektórych upoważnień do wydawania
aktów wykonawczych (1661) (600)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 98,
poz. 817

ustawa o zmianie ustawy o żegludze
370. śródlądowej oraz ustawy o dozorze
technicznym (1775) (601)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 98,
poz. 818

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
367. zabytków i opiece nad zabytkami
(1369) (556)

1

2009 r. Nr 97,
poz. 804
2009 r. Nr 118,
poz. 989

231
*

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

371.

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
telewizji (1708) (602)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

4

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2009 r. Nr 115,
poz. 965

372.

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (1765) (603)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

12

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2009 r. Nr 214,
poz. 1658

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
373. Krajowym Funduszu Drogowym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(1827) (605)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

6

2009-06-25

44

przyjął
część
poprawek

2

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

374.

ustawa o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (432) (604)

2009-05-07

41

2009-07-01

35

uchwalił
*
ustawę

375.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (1670, 1671, 1748, 1672) (606)

2009-05-07

41

2009-05-28

34

1

2009-06-25

44

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
376.
2009-05-07
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (1660) (607)

41

2009-05-28

34

10

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 115,
poz. 966
2009 r. Nr 114,
poz. 946

Senat uchwalił ustawę w trybie szczególnym przewidzianym dla zmiany Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4 Konstytucji.

1

10

2009 r. Nr 115,
poz. 958

2009 r. Nr 166,
poz. 1317

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
nie uchwalona
ponownie
2009-09-11
(pos. 49) po
wecie
Prezydenta

232

ustawa o zadaniach publicznych w
377. dziedzinie usług medialnych (1847)
(563)

2009-05-21

42

2009-06-19

35

47

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży
378.
konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (1890) (565)

2009-05-21

42

2009-06-19

35

bez
poprawek

2009 r. Nr 115,
poz. 960

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
379. Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (1954) (566)

2009-05-21

42

2009-06-19

35

bez
poprawek

2009 r. Nr 115,
poz. 961

2009-05-21

42

2009-06-19

35

bez
poprawek

2009 r. Nr 115,
poz. 959

ustawa o zmianie ustawy o
381. dokumentach paszportowych (1937)
(568)

2009-05-21

42

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 95,
poz. 791

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
382. Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
zmianie ustawy o cudzoziemcach
(1966) (569)

2009-05-21

42

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 95,
poz. 790

380.

ustawa o zmianie ustawy o Policji
(1845) (567)

2009-06-24

44

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

35

12

383.

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (1922) (570)

2009-05-21

42

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 98,
poz. 819

384.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (1600) (564)

2009-05-21

42

2009-06-19

35

bez
poprawek

2009 r. Nr 104,
poz. 860

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

42

2009-06-19

35

3

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2009 r. Nr 115,
poz. 967

42

2009-06-19

35

6

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2009 r. Nr 116,
poz. 976

2009-05-22

42

2009-06-19

35

14

2009-06-25

44

przyjął
wszystkie
poprawki

14

2009 r. Nr 116,
poz. 975

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
388. pracy oraz o zmianie niektórych innych 2009-05-22
ustaw (1989) (574)

42

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 99,
poz. 825

ustawa o zmianie ustawy o
informowaniu pracowników i
389.
przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(1991) (575)

2009-05-22

42

2009-05-28

34

bez
poprawek

2009 r. Nr 97,
poz. 805

ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu
posłów do Parlamentu Europejskiego
390. wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej 2009-06-18
oraz niektórych innych ustaw (1995)
(577)

43

2009-06-19

35

2

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

385.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (721) (572)

2009-05-22

ustawa o zmianie ustawy o systemie
386. identyfikacji i rejestracji zwierząt (1923) 2009-05-22
(573)
387.

ustawa o rolnictwie ekologicznym
(1924) (571)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

233

2009-06-24

44

przyjął
wszystkie
poprawki

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 111,
poz. 918

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
2009-06-18
391.
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy
o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
(1955) (579)

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

43

2009-07-02

36

11

2009-07-16

46

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2009 r. Nr 125,
poz. 1036

2009-07-16

46

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2009 r. Nr 127,
poz. 1051

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

234

392.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1764) (580)

2009-06-18

43

2009-07-02

36

2

393.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (1851) (581)

2009-06-18

43

2009-07-02

36

bez
poprawek

2009 r. Nr 115,
poz. 963
ustawa w
całości
niezgodna z
Konstytucją

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
394. instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (2028) (582)

2009-06-18

43

2009-07-02

36

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielczych kasach
395.
oszczędnościowo-kredytowych oraz
ustawy – Prawo bankowe (2029) (583)

2009-06-18

43

2009-07-02

36

3

ustawa o zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej oraz ustawy o
ofercie publicznej i warunkach
396. wprowadzania instrumentów
2009-06-18
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (2022) (584)

43

2009-07-02

36

bez
poprawek

2009-07-16

46

odrzucił
wszystkie
poprawki

3

2009 r. Nr 127,
poz. 1045

2009 r. Nr 115,
poz. 962

2009-07-02

36

bez
poprawek

2009-06-18

43

2009-07-16

38

5

2009-06-18

43

2009-06-19

35

bez
poprawek

ustawa o systemie zarządzania
400. emisjami gazów cieplarnianych i innych 2009-06-19
substancji (1936) (587)

43

2009-07-16

38

10

ustawa o ratyfikacji Umowy o
zabezpieczeniu społecznym między
401. Rzecząpospolitą Polską a Republiką
2009-06-24
Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25
lutego 2009 roku (1998) (589)

44

2009-07-16

38

bez
poprawek

ustawa o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych
397.
udzielonych osobom, które utraciły
pracę (2042) (586)

2009-06-19

ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów oraz o
398.
zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks karny (1657)
(585)
ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
niektórych ustaw w związku ze
399. zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w
województwie (2091) (578)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

43

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 115,
poz. 964

2009-07-17

46

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2009 r. Nr 141,
poz. 1149

235

2009 r. Nr 99,
poz. 826

2009-07-17

46

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2009 r. Nr 128,
poz. 1070

2009 r. Nr 127,
poz. 1047

2009-07-16

38

bez
poprawek

2009-06-26

44

2009-07-16

38

9

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz ustawy o zmianie
404.
2009-06-26
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw (1830) (591)

44

2009-07-16

38

bez
poprawek

ustawa o ratyfikacji Porozumienia
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Organizacją do spraw
Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w
402.
sprawie przywilejów i immunitetów
Organizacji do spraw Zakazu Broni
Chemicznej, podpisanego w Hadze
dnia 5 sierpnia 2008 r. (1959) (588)

2009-06-24

Lp.

403.

ustawa o praktykach absolwenckich
(1701) (590)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

236

ustawa o zmianie ustawy o
zarządzaniu kryzysowym (1699) (592)

2009-06-26

44

2009-07-16

38

8

ustawa o zmianie ustawy o księgach
406. wieczystych i hipotece oraz niektórych
innych ustaw (509, 833, 1562) (593)

2009-06-26

44

2009-07-16

38

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu banków
407.
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (2076) (596)

2009-07-01

45

2009-07-16

38

1

ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu
408. ekonomicznego dla pracowników i
przedsiębiorców (2044) (609)

2009-07-01

45

2009-07-16

38

bez
poprawek

405.

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

44

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 127,
poz. 1046

2009-07-17

46

przyjął
część
poprawek

8

1

2009 r. Nr 127,
poz. 1052

2009 r. Nr 127,
poz. 1048

2009-07-17

46

przyjął
wszystkie
poprawki

2009 r. Nr 131,
poz. 1076

8

2009 r. Nr 131,
poz. 1075

2009-07-17

46

odrzucił
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 127,
poz. 1050
2009 r. Nr 125,
poz. 1035

2009-07-16

38

4

2009-07-01

45

2009-07-16

38

bez
poprawek

2009-07-01

45

2009-07-16

38

7

2009-07-17

46

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2009-07-01

45

2009-07-16

38

10

2009-07-17

46

przyjął
część
poprawek

8

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu „Programu modernizacji
413. Policji, Straży Granicznej, Państwowej 2009-07-02
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007–2009” (2061) (611)

45

2009-07-31

39

bez
poprawek

ustawa o finansach publicznych (1181)
2009-07-16
(616)

46

2009-07-31

39

14

2009-08-27

48

przyjął
część
poprawek

11

3

2009 r. Nr 157,
poz. 1240

ustawa – Przepisy wprowadzające
415. ustawę o finansach publicznych (1182) 2009-07-16
(617)

46

2009-07-31

39

19

2009-08-27

48

przyjął
część
poprawek

18

1

2009 r. Nr 157,
poz. 1241

2009-07-01

ustawa o ratyfikacji Protokołu
dodatkowego do Konwencji
Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949
410. roku dotyczącego przyjęcia
dodatkowego znaku rozpoznawczego,
przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia
2005 roku (Protokół III) (2058) (597)
ustawa o zmianie ustawy o
411. Państwowym Ratownictwie
Medycznym (2122) (598)

237

412.

414.

ustawa o powszechnym spisie rolnym
w 2010 r. (2018) (599)

2009-07-17

Decyzja
Sejmu

46

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

45

ustawa o zmianie ustawy o podatku
409. dochodowym od osób fizycznych
(2045) (610)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

3

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 125,
poz. 1037

2009 r. Nr 127,
poz. 1049

2009 r. Nr 122,
poz. 1007
2

2009 r. Nr 126,
poz. 1040

2009 r. Nr 144,
poz. 1174

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

46

2009-07-31

39

9

2009-08-28

48

przyjął
część
poprawek

8

1

2009 r. Nr 178,
poz. 1375

2009-07-16

46

2009-07-31

39

11

2009-08-27

48

przyjął
część
poprawek

10

1

2009 r. Nr 161,
poz. 1279

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
418. postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (2073) (615)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 144,
poz. 1179

ustawa o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
419.
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (2071)
(620)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 144,
poz. 1175

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
420. Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
(1921) (621)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

7

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
421. Krajowym Funduszu Drogowym oraz o
Narodowym Banku Polskim (2170)
(622)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 143,
poz. 1164

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
422. Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
– Prawo bankowe (2150) (623)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 144,
poz. 1176

ustawa o zmianie ustawy o
423. wykonywaniu mandatu posła i senatora 2009-07-16
(1419) (624)

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 144,
poz. 1177

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
416. prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw (131, 617) (618)

2009-07-16

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
417. budowlane oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami (1853) (619)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

238

2009-08-27

48

przyjął
wszystkie
poprawki

7

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 161,
poz. 1278

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1999) (625)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

bez
poprawek

425.

ustawa o zmianie ustawy o języku
polskim (1895) (626)

2009-07-16

46

2009-07-31

39

1

2009-08-27

48

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009-07-17

46

2009-07-31

39

40

2009-08-27

48

przyjął
część
poprawek

38

2

2009 r. Nr 168,
poz. 1323

ustawa o Komitecie do Spraw
Europejskich (1614) (629)

2009-07-17

46

2009-07-31

39

9

2009-08-27

48

przyjął
część
poprawek

5

4

2009 r. Nr 161,
poz. 1277

ustawa o zmianie ustawy o
przygotowaniu finałowego turnieju
428. Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 oraz niektórych
innych ustaw (1947) (628)

2009-07-17

46

2009-07-31

39

10

2009-08-28

48

przyjął
część
poprawek

9

1

2009 r. Nr 161,
poz. 1281

426. ustawa o Służbie Celnej (1492) (630)

427.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

424.

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2009 r. Nr 144,
poz. 1178
2009 r. Nr 161,
poz. 1280

239

429.

ustawa o zmianie ustawy budżetowej
na rok 2009 (2163) (631)

2009-07-17

47

2009-07-31

39

bez
poprawek

2009 r. Nr 128,
poz. 1057

430.

ustawa o dyscyplinie wojskowej (1666)
(639)

2009-08-28

48

2009-09-23

40

25

2009-10-09

51

przyjął
wszystkie
poprawki

25

2009 r. Nr 190,
poz. 1474

431.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (2075) (640)

2009-08-28

48

2009-09-23

40

5

2009-10-09

51

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2009 r. Nr 190,
poz. 1475

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

48

2009-09-23

40

bez
poprawek

49

2009-10-07

41

2

2009-09-10

49

2009-10-07

41

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
435.
2009-09-10
finansowanych ze środków publicznych
(2239) (646)

49

2009-09-23

40

1

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
umowach kompensacyjnych
436. zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronności i
bezpieczeństwa państwa (2236) (647)

2009-09-10

49

2009-09-23

40

bez
poprawek

2009 r. Nr 170,
poz. 1332

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Federalną Niemiec o oznakowaniu i
utrzymaniu wspólnej granicy na
437. odcinkach lądowych i wodach
2009-09-11
granicznych oraz powołaniu Stałej
Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej,
podpisanej w Warszawie dnia 16
września 2004 roku (2108) (649)

49

2009-10-07

41

bez
poprawek

2009 r. Nr 179,
poz. 1385

Lp.

2009-08-28

ustawa o zmianie ustawy o Banku
2009-09-10
Gospodarstwa Krajowego (2180) (644)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z
432. ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (2067, 2066)
(638)
433.

ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu
434. aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (1831) (645)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 179,
poz. 1383

2009-10-23

52

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2009 r. Nr 195,
poz. 1503
2009 r. Nr 190,
poz. 1473

240

2009-09-25

50

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 178,
poz. 1374

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

49

2009-10-07

41

bez
poprawek

2009 r. Nr 179,
poz. 1384

2009-09-11

49

2009-10-07

41

bez
poprawek

2009 r. Nr 179,
poz. 1386

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 195,
poz. 1502

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
441. postępowania administracyjnego
(2177) (658)

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 195,
poz. 1501

ustawa o zmianie ustawy o kosztach
442. sądowych w sprawach cywilnych
(2267) (659)

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 202,
poz. 1552

ustawa o zmianie ustawy o
443. spółdzielniach mieszkaniowych (2260)
(660)

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 202,
poz. 1550

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 202,
poz. 1551

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Państwa Kataru w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i
438.
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisanej w Doha dnia
18 listopada 2008 r. (2175) (650)

2009-09-11

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Serbii o współpracy
439.
i wzajemnej pomocy w sprawach
celnych, podpisanej w Warszawie dnia
15 maja 2007 r. (2208) (651)
ustawa o zmianie ustawy o Policji
(2265) (656)

Lp.

241

440.

444.

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (2207) (662)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 202,
poz. 1548

2009-09-24

50

2009-10-07

41

bez
poprawek

2009 r. Nr 179,
poz. 1387

2009-09-24

50

2009-10-22

42

bez
poprawek

2009 r. Nr 202,
poz. 1549

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Nowej Zelandii w sprawie
446. Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working
Holiday Scheme), podpisanej w
Warszawie dnia 9 maja 2008 r. (2241)
(664)
ustawa o ratyfikacji Układu o
stabilizacji i stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej
447.
strony, a Bośnią i Hercegowiną, z
drugiej strony, sporządzonego w
Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
(2247) (665)
ustawa o spółdzielczych kasach
448. oszczędnościowo – kredytowych
(1876) (657)

449.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2009-10-22

2009-09-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia
50

ustawa o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Finlandii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
445.
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisanej w Helsinkach
dnia 8 czerwca 2009 r. (2297) (663)

Lp.

242

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

2009-09-24

50

2009-10-22

42

28

2009-11-05

53

przyjął
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej
2009-09-24
Izbie Kontroli (1349) (666)

50

2009-10-22

42

10

2010-01-22

59

przyjął
część
poprawek

28

9

Ogłoszono
w Dz. U.

wniosek do TK
(Kp 10/09),
częściowo
niezgodna z
Konstytucją
1

2010 r. Nr 227,
poz. 1482

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

50

2009-10-22

42

11

2009-11-05

53

przyjął
wszystkie
poprawki

11

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny
451. wykonawczy, ustawy – Kodeks karny
2009-09-25
skarbowy oraz niektórych innych ustaw
(1276, 1394, 1021, 1288, 1289, 1465)
(668)

50

2009-10-22

42

13

2009-11-05

53

przyjął
część
poprawek

11

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
452. nieruchomościami oraz o zmianie
2009-09-25
niektórych innych ustaw (1891) (669)

50

2009-10-22

42

4

2009-11-05

53

przyjął
wszystkie
poprawki

4

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy o
453.
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (2154) (670)

2009-09-25

50

2009-10-22

42

7

2009-11-05

53

przyjął
część
poprawek

3

2009-09-25

50

2009-10-07

41

2

2009-10-23

52

przyjął
wszystkie
poprawki

2

ustawa o zmianie ustawy o podatku
455. dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (2306) (661)

2009-09-25

50

2009-10-22

42

wniosek o
odrzucenie

ustawa o ustanowieniu Narodowego
456. Dnia Pamięci Powstania
Warszawskiego (2226) (673)

2009-10-09

51

2009-11-05

43

bez
poprawek

2009-10-09

51

2009-11-05

43

1

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
450. szkolnictwie wyższym (1783, 1938)
(667)

243

454.

457.

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (2222) (671)

ustawa o zmianie ustawy o
nasiennictwie (2312) (674)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2009-09-25

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 202,
poz. 1553

2

2009 r. Nr 206,
poz. 1589

2009 r. Nr 206,
poz. 1590

4

2009 r. Nr 206,
poz. 1591
2009 r. Nr 195,
poz. 1504

2009 r. Nr 206,
poz. 1588
2009-11-20

54

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 215,
poz. 1665

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o
gwarantowanych przez Skarb Państwa
458.
2009-10-09
ubezpieczeniach eksportowych (2221)
(675)

51

2009-11-05

43

2

2009-11-20

54

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2009 r. Nr 215,
poz. 1662

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
459. ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (1776) (676)

2009-10-09

51

2009-11-05

43

23

2009-11-20

54

przyjął
wszystkie
poprawki

23

2009 r. Nr 215,
poz. 1664

ustawa o zmianie ustawy o zastawie
460. rejestrowym i rejestrze zastawów
(2212) (677)

2009-10-09

51

2009-11-05

43

1

2009-11-20

54

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009 r. Nr 215,
poz. 1663

ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy
Rządami Królestwa Danii, Republiki
Estońskiej, Republiki Finlandii,
Republiki Federalnej Niemiec,
Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej,
461.
Federacji Rosyjskiej i Królestwa
Szwecji dotyczącej przywilejów i
immunitetów Komisji Ochrony
Środowiska Morskiego Bałtyku
sporządzonej w Helsinkach dnia 2
lutego 1998 r. (2257) (678)

2009-10-09

51

2009-11-05

43

bez
poprawek

2009 r. Nr 206,
poz. 1587

ustawa o ratyfikacji Protokołu
Zmieniającego Konwencję wiedeńską z
1963 roku o odpowiedzialności cywilnej
462.
2009-10-09
za szkodę jądrową, sporządzonego w
Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
(2258) (679)

51

2009-11-05

43

bez
poprawek

2009 r. Nr 206,
poz. 1586

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

244

2009-11-19

44

3

2009-10-23

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 221,
poz. 1736

ustawa o zmianie ustaw w zakresie
465. uwierzytelniania dokumentów (2064)
(683)

2009-10-23

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 216,
poz. 1676

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o zryczałtowanym podatku
466.
dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (2254) (684)

2009-10-23

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 201,
poz. 1541

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od
467. osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw (2402) (685)

2009-10-23

52

2009-11-05

43

bez
poprawek

2009 r. Nr 201,
poz. 1542

ustawa o nadaniu nowej nazwy
Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie oraz zmianie ustawy o
468.
finansowaniu Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie z budżetu
państwa (1946) (686)

2009-10-23

52

2009-11-19

44

1

2009-12-02

55

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
469. zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (2310) (687)

2009-10-23

52

2009-11-19

44

7

2009-12-02

55

przyjął
część
poprawek

6

2009-10-23

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
464. postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (2251) (682)

2009-12-02

Decyzja
Sejmu

55

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

52

ustawa o zmianie niektórych ustaw
463. związanych z realizacją zadań przez
Policję (1512) (681)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 223,
poz. 1777

3

245

2009 r. Nr 219,
poz. 1710

1

2009 r. Nr 223,
poz. 1778

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

52

2009-11-19

44

1

2009-12-02

55

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2009-10-23

52

2009-11-19

44

14

2009-12-02

55

przyjął
część
poprawek

12

2009-10-23

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 221,
poz. 1738

ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej
Konwencji w sprawie zwalczania aktów
terroryzmu jądrowego, przyjętej przez
473.
2009-10-23
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 13 kwietnia
2005 r. (2256) (691)

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 221,
poz. 1735

ustawa o zmianie ustawy o
474. zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (1929) (692)

2009-10-23

52

2009-11-19

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 221,
poz. 1737

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii
475.
2009-10-23
gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych
(2065) (693)

52

2009-11-19

44

2

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i
wojskowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom
470.
deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich
(2364) (688)

2009-10-23

471.

ustawa o izbach lekarskich (2151)
(689)

472.

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (2020) (690)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

246

2009-12-02

55

przyjął
wszystkie
poprawki

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 219,
poz. 1709

2

2009 r. Nr 219,
poz. 1708

2009 r. Nr 222,
poz. 1752

45

9

2009-11-05

53

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009-11-05

53

2009-12-03

45

4

2009-12-17

56

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2010 r. Nr 3,
poz. 13

2009-12-17

56

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 7,
poz. 44

2009-11-05

477.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (2223) (696)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym
478. zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (2250) (697)
479.

ustawa o dochodzeniu roszczeń w
postępowaniu grupowym (1829) (698)

2009-11-05

53

2009-12-03

45

2

480.

ustawa o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (2268 ) (699)

2009-11-05

53

2009-12-03

45

bez
poprawek

ustawa o uregulowaniu stanu
prawnego niektórych nieruchomości
481. pozostających we władaniu Polskiego
Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego (2060) (700)

2009-11-05

53

2009-12-03

45

2

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
482. hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (2363) (701)

2009-11-05

53

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009-12-17

Decyzja
Sejmu

56

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2009-12-03

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz
476.
niektórych innych ustaw (1925, 1763,
2178) (695)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia
53

Data
uchwalenia
przez Sejm

Lp.

247

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

1

8

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 7,
poz. 45
2009 r. Nr 219,
poz. 1704

2009 r. Nr 226,
poz. 1809

2009-12-17

56

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 7,
poz. 43

2009 r. Nr 223,
poz. 1775

2009-11-19

44

12

ustawa zmieniająca ustawę o systemie
oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy
484.
2009-11-05
o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (2210) (703)

53

2009-12-03

45

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
485. karny oraz Kodeks postępowania
karnego (753) (704)

2009-11-05

53

2009-12-03

45

3

ustawa o zmianie dekretu o
należnościach świadków, biegłych i
486.
2009-11-05
stron w postępowaniu sądowym (2072)
(705)

53

2009-12-03

45

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
487.
oraz niektórych innych ustaw (1740)
(706)

2009-11-06

53

2009-11-19

44

9

2009-11-19

54

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2009 r. Nr 213,
poz.1652

ustawa o zmianie ustawy o
postępowaniu w sprawach
488.
dotyczących pomocy publicznej (2252)
(712)

2009-11-19

54

2009-12-17

46

3

2010-01-08

58

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2010 r. Nr 18,
poz. 99

ustawa o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików
483.
województw oraz ustawy o
bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (2376)
(702)

2009-11-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2009-11-19

Decyzja
Sejmu

54

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

53

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

12

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 213,
poz. 1651

2009 r. Nr 219,
poz. 1705

248

2009-12-17

56

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2010 r. Nr 7,
poz. 46
2009 r. Nr 221,
poz. 1739

2009-12-17

46

3

2009-11-19

54

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009 r. Nr 219,
poz. 1707

ustawa o ratyfikacji Porozumienia
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej, Rządem Królestwa Danii i
Rządem Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie zmian do Konwencji między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
491.
Rządem Królestwa Danii i Rządem
Republiki Federalnej Niemiec
dotyczącej Wielonarodowego Korpusu
Północno-Wschodniego, podpisanego
w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.
(2389) (715)

2009-11-19

54

2009-12-17

46

bez
poprawek

2010 r. Nr 42,
poz. 42

ustawa o ratyfikacji Statutu
Międzynarodowej Agencji Energii
492. Odnawialnej (IRENA), przyjętego w
Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. (2366)
(716)

2009-11-19

54

2009-12-17

46

bez
poprawek

2010 r. Nr 7,
poz. 41

ustawa o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej
493.
Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych (1702) (717)

2009-11-19

54

2009-12-17

46

wniosek o
odrzucenie

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie
489.
niewypłacalności pracodawcy (2023)
(713)

2009-11-19

ustawa o uchyleniu ustawy o
negocjacyjnym systemie kształtowania
490. przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u
przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw (2479) (714)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-01-08

249

2010-01-08

Decyzja
Sejmu

58

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

54

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

58

odrzucił
wniosek o
odrzucenie

2

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 18,
poz. 100

2010 r. Nr 18,
poz. 96

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009-11-19

54

2009-12-17

46

2

2009-11-19

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
495. przez Skarb Państwa wsparcia
instytucjom finansowym (2470) (719)

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

54

ustawa o zmianie niektórych ustaw
494. związanych z realizacją wydatków
budżetowych (2413) (718)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2009 r. Nr 219,
poz. 1706
2009-12-18

57

odrzucił
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 3,
poz. 12

250

496.

ustawa o grach hazardowych (2481)
(710)

2009-11-19

54

2009-11-20

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 201,
poz.1540

497.

ustawa o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (2436) (711)

2009-11-19

54

2009-11-20

44

bez
poprawek

2009 r. Nr 213,
poz. 1650

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
498. Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (2489) (720)

2009-11-20

54

2009-12-17

46

bez
poprawek

2009 r. Nr 223,
poz. 1776

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
499.
oraz niektórych innych ustaw (2411)
(723)

2009-12-02

55

2009-12-17

46

19

2010-01-08

58

przyjął
wszystkie
poprawki

19

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
500. energetyczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (2176) (724)

2009-12-02

55

2009-12-17

46

28

2010-01-08

58

przyjął
część
poprawek

26

2010 r. Nr 21,
poz. 105

2

2010 r. Nr 21,
poz. 104

501.

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (2463) (725)

2009-12-02

55

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009 r. Nr 215,
poz. 1666

502.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (2534) (727)

2009-12-03

55

2009-12-17

46

bez
poprawek

2009 r. Nr 218,
poz. 1690

503.

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (2507) (726)

2009-12-02

55

2009-12-03

45

bez
poprawek

2009 r. Nr 215,
poz. 1667

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

56

2010-01-13

47

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym, ustawy o
505. samorządzie województwa oraz
ustawy o samorządzie powiatowym
(1898) (736)

2009-12-17

56

2010-01-13

47

1

2010-01-22

59

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
506.
2009-12-17
niektóre osoby prawne oraz ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji (2483)
(737)

56

2010-01-13

47

3

2010-01-22

59

przyjął
wszystkie
poprawki

3

ustawa o zmianie ustawy o odpadach
507. oraz niektórych innych ustaw (2002)
(741)

2009-12-17

56

2010-01-13

47

16

2010-01-22

59

przyjął
część
poprawek

15

ustawa o ratyfikacji Umowy
ustanawiającej Międzynarodową
Organizację Rozwoju Rybołówstwa w
508. Europie Wschodniej i Środkowej
(EUROFISH), sporządzonej w
Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
(2388) (738)

2009-12-17

56

2010-01-13

47

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
509.
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (1945) (739)

2009-12-17

56

2010-01-13

47

11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
indywidualnych kontach emerytalnych
504.
2009-12-17
oraz ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych (2386) (735)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 18,
poz. 98

1

2010 r. Nr 28,
poz. 144

251

2010 r. Nr 28,
poz. 144

1

2010 r. Nr 28,
poz. 145

2010 r. Nr 18,
poz. 97

2010-01-22

59

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2010 r. Nr 28,
poz. 143

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
510.
2009-12-17
oraz niektórych innych ustaw (1727)
(740)

56

2010-01-13

47

41

2010-01-22

59

przyjął
część
poprawek

35

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o
511.
zmianie niektórych innych ustaw
(2348) (734)

2009-12-17

56

2009-12-17

46

7

2009-12-18

57

przyjął
wszystkie
poprawki

7

2009 r. Nr 223,
poz. 1779

ustawa budżetowa na rok 2010 (2375)
(742)

2009-12-18

57

2010-01-12

47

16

2010-01-22

59

przyjął
wszystkie
poprawki

16

2010 r. Nr 19,
poz. 102

2010-01-08

58

2010-02-04

48

22

2010-02-12

60

przyjął
część
poprawek

21

ustawa o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz
514.
2010-01-08
Systemie Informacji Wizowej i ustawy o
ochronie danych osobowych (2480)
(750)

58

2010-02-04

48

10

2010-02-12

60

przyjął
wszystkie
poprawki

10

ustawa o zmianie ustawy o
515. komornikach sądowych i egzekucji
(1810) (751)

2010-01-08

58

2010-02-04

48

2

2010-02-12

60

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów administracyjnych oraz
516.
2010-01-08
ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (2001) (752)

58

2010-02-04

48

4

2010-02-12

60

przyjął
wszystkie
poprawki

4

Lp.

512.

252

ustawa o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów
513.
realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (2110) (749)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

6

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 28,
poz. 146

2010 r. Nr 40,
poz. 230

2010 r. Nr 41,
poz. 233

1

2010 r. Nr 40,
poz. 228
2010 r. Nr 36,
poz. 196

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

58

2010-02-04

48

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks karny
518.
2010-01-08
wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony środowiska (1854, 2115) (754)

58

2010-02-04

48

4

2010-02-12

60

przyjął
wszystkie
poprawki

4

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
519. drogowym oraz o zmianie innych ustaw 2010-01-08
(2401) (755)

58

2010-02-04

48

13

2010-02-12

60

przyjął
część
poprawek

12

1

2010 r. Nr 43,
poz. 246

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
520. społecznej oraz niektórych innych
ustaw (2316) (757)

2010-01-08

58

2010-02-04

48

5

2010-02-12

60

przyjął
część
poprawek

1

4

2010 r. Nr 40,
poz. 229

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
521.
2010-01-08
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(2486) (758)

58

2010-02-04

48

1

2010-02-12

60

odrzucił
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 40,
poz. 223

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
522.
Ubezpieczeń Społecznych (2468)
(759)

2010-01-08

58

2010-02-04

48

bez
poprawek

ustawa o rekapitalizacji niektórych
instytucji finansowych (1691) (756)

2010-01-08

58

2010-02-04

48

8

Lp.

517.

253

523.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (2365, 2368) (753)

Data
uchwalenia
przez Sejm
2010-01-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2010 r. Nr 40,
poz. 222
2010 r. Nr 40,
poz. 227

2010 r. Nr 40,
poz. 224

2010-02-12

60

przyjął
część
poprawek

7

1

2010 r. Nr 40,
poz. 226

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

58

2010-02-04

48

bez
poprawek

2010 r. Nr 40,
poz. 221

2010-01-22

59

2010-02-18

49

bez
poprawek

2010 r. Nr 44,
poz. 250

ustawa o zasadach obsadzenia w
kadencji trwającej w latach 2009–2014
526. dodatkowego mandatu posła do
Parlamentu Europejskiego (2574)
(764)

2010-01-22

59

2010-02-18

49

5

2010-03-04

62

przyjął
część
poprawek

2

3

2010 r. Nr 56,
poz. 337

ustawa o zmianie ustawy o zwrocie
osobom fizycznym niektórych
527. wydatków związanych z
budownictwem mieszkaniowym (2296)
(765)

2010-01-22

59

2010-02-18

49

2

2010-03-04

62

przyjął
część
poprawek

1

1

2010 r. Nr 56,
poz. 338

2010-01-22

59

2010-02-18

49

bez
poprawek

2010 r. Nr 44,
poz. 252

2010-01-22

59

2010-02-18

49

bez
poprawek

2010 r. Nr 44,
poz. 251

Lp.

ustawa o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Norwegii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
524. zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu oraz Protokołu do tej
Konwencji, podpisanych w Warszawie
dnia 9 września 2009 r. (2543) (760)
525.

254

528.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (2438) (763)

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi (2583)

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
529. czynności cywilnoprawnych (1017,
2253) (767)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2010-01-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

59

2010-02-18

49

bez
poprawek

2010 r. Nr 40,
poz. 225

ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków pochodzących z
531. budżetu Unii Europejskiej
2010-02-12
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (2635) (772)

60

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 351

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki o statusie sił zbrojnych
532.
Stanów Zjednoczonych Ameryki na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podpisanej w Warszawie dnia 11
grudnia 2009 r. (2677) (773)

2010-02-12

60

2010-02-18

49

bez
poprawek

2010 r. Nr 32,
poz. 168

ustawa o świadczeniu usług na
533. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(2590) (774)

2010-02-12

60

2010-02-18

49

34

2010-03-04

62

przyjął
wszystkie
poprawki

34

2010 r. Nr 47,
poz. 278

9

2010 r. Nr 44,
poz. 253

Lp.

ustawa o ratyfikacji Konwencji o
jurysdykcji, prawie właściwym,
uznawaniu, wykonywaniu i współpracy
530. w zakresie odpowiedzialności
rodzicielskiej oraz środków ochrony
dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19
października 1996 r. (2615) (768)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2010-01-22

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

255

534.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
wodne (2667) (775)

2010-02-12

60

2010-02-18

49

9

2010-03-04

62

przyjął
wszystkie
poprawki

535.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym (2657) (776)

2010-02-12

60

2010-03-12

50

1

2010-03-18

63

odrzucił
wszystkie
poprawki

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 75,
poz. 471

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

60

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010-02-12

60

2010-03-12

50

1

2010-03-18

63

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o zmianie ustawy o Trybunale
Stanu (2213) (779)

2010-02-12

60

2010-03-12

50

5

2010-03-18

63

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach systemów
539.
wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (2759) (783)

2010-02-17

61

2010-02-18

49

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od
540.
osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (339, 1405, 1566, 1725, 2696)
(785)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

2

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
541.
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (1734) (786)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Australią o
536. zabezpieczeniu społecznym,
podpisanej w Warszawie dnia 7
października 2009 r. (2639) (777)

2010-02-12

ustawa o szczególnych uprawnieniach
ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa oraz ich wykonywaniu w
niektórych spółkach kapitałowych lub
537.
grupach kapitałowych prowadzących
działalność w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw
gazowych (2548) (778)

Lp.

256

538.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 57,
poz. 350

2010 r. Nr 65,
poz. 404

1

2010 r. Nr 75,
poz 472
2010 r. Nr 36,
poz. 197

2010-03-18

63

przyjął
część
poprawek

1

1

2010 r. Nr 75,
poz. 473

2010 r. Nr 57,
poz. 352

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa (1346) (787)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 355

543.

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (1370) (788)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 357

544.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (1480) (789)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 353

ustawa o zmianie ustawy o
inwestycjach w zakresie terminalu
545.
regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (2685) (790)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 358

ustawa o udostępnianiu informacji
546. gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (1997) (791)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

22

547.

ustawa o zmianie ustawy o Radzie
Ministrów (1894, 2454) (794)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

548.

ustawa o Służbie Więziennej (2062)
(795)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

36

2010-04-09

64

przyjął
wszystkie
poprawki

36

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz
549.
o zmianie niektórych innych ustaw
(2059) (796)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

8

2010-03-18

63

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji
550. Weterynaryjnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (2636) (797)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 60,
poz. 372

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
551. wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (2211) (792)

2010-02-19

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 356

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

257

2010-04-09

Nr
posiedzenia

542.

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

64

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

21

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 81,
poz. 530
2010 r. Nr 57,
poz. 354
2010 r. Nr 79,
poz. 523

4

2010 r. Nr 75,
poz. 474

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

61

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 201,
poz. 1327

2010-03-04

62

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 47,
poz. 277

ustawa o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach
554. postępowania w sytuacjach zagrożenia 2010-03-04
bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym (2702)
(800)

62

2010-03-26

51

3

2010-03-04

62

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010-03-04

62

2010-03-26

51

12

2010-03-04

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

2010 r. Nr 76,
poz. 489

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu
558. rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 2010-03-04
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (2694) (804)

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

2010 r. Nr 76,
poz. 490

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o wyborze
552. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(2712) (793)

2010-02-19

ustawa o narodowym spisie
553. powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r. (2683) (799)

Lp.

258

555.

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (2743) (801)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania
556. tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz
ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (1030) (802)
557.

ustawa o infrastrukturze informacji
przestrzennej (2562) (803)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-04-09

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

64

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 81,
poz. 532

3

2010 r. Nr 54,
poz. 320

2010-04-08

64

przyjął
część
poprawek

8

4

2010 r. Nr 81,
poz. 529

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

ustawa o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej (911) (805)

2010-03-05

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

2010 r. Nr 76,
poz. 492

560.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
miarach (2731) (806)

2010-03-05

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

2010 r. Nr 66,
poz. 421

ustawa o uchyleniu ustawy o wyrobach
stosowanych w medycynie
561.
2010-03-05
weterynaryjnej oraz o zmianie innych
ustaw (2732) (807)

62

2010-03-26

51

4

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
562. termomodernizacji i remontów (2703)
(808)

2010-03-05

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
563. o świadczeniach opieki zdrowotnej
2010-03-05
finansowanych ze środków publicznych
(2784) (809)

62

2010-03-12

50

4

ustawa o zmianie zakresu
obowiązywania Europejskiej Karty
564. Społecznej sporządzonej w Turynie
dnia 18 października 1961 r. (2736)
(798)

2010-03-05

62

2010-03-26

51

bez
poprawek

2010 r. Nr 76,
poz. 491

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza
565.
dentysty oraz ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym (2786) (810)

2010-03-05

62

2010-03-12

50

bez
poprawek

2010 r. Nr 57,
poz. 359

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-04-09

Nr
posiedzenia

559.

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

64

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

2

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 78,
poz. 513
2010 r. Nr 76,
poz. 493

259

2010-03-18

63

odrzucił
wszystkie
poprawki

4

2010 r. Nr 50,
poz. 301

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

63

2010-04-08

52

bez
poprawek

ustawa o zasadach finansowania nauki
2010-03-18
(1637) (819)

63

2010-04-09

52

31

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

29

2

2010 r. Nr 96,
poz. 615

568.

ustawa o Narodowym Centrum Badań i
2010-03-18
Rozwoju (1636) (820)

63

2010-04-09

52

16

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

13

3

2010 r. Nr 96,
poz. 616

569.

ustawa o Narodowym Centrum Nauki
(1588, 253) (821)

2010-03-18

63

2010-04-09

52

8

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

6

2

2010 r. Nr 96,
poz. 617

570.

ustawa o instytutach badawczych
(1629, 252) (822)

2010-03-18

63

2010-04-09

52

17

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

12

5

2010 r. Nr 96,
poz. 618

571.

ustawa o Polskiej Akademii Nauk
(1587) (823)

2010-03-18

63

2010-04-09

52

24

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

18

6

2010 r. Nr 96,
poz. 619

2010-03-18

63

2010-04-09

52

27

2010-04-30

65

przyjął
część
poprawek

26

1

2010 r. Nr 96,
poz. 620

2010-03-18

63

2010-04-09

52

bez
poprawek

2010-03-18

567.

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu oraz ustawa o ujawnianiu
566.
informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–
1990 oraz treści tych dokumentów
(2625) (815)

260

ustawa – Przepisy wprowadzające
572. ustawy reformujące system nauki
(2812) (824)
573.

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (2737) (826)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 79,
poz. 522

2010 r. Nr 81,
poz. 527

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

63

2010-03-26

51

9

2010-04-09

64

przyjął
część
poprawek

8

1

2010 r. Nr 81,
poz. 531

2010-03-18

63

2010-04-09

52

3

2010-04-29

65

przyjął
część
poprawek

2

1

2010 r. Nr 106,
poz. 673

2010-03-18

63

2010-04-09

52

4

2010-05-06

66

przyjął
część
poprawek

2

2

2010 r. Nr 106,
poz. 674

577.

ustawa o zmianie ustawy o produktach
2010-03-18
pochodzenia zwierzęcego (2734) (826)

63

2010-04-09

52

bez
poprawek

578.

ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki
w Szczecinie (2724) (827)

2010-03-18

63

2010-04-09

52

15

2010-04-29

65

przyjął
wszystkie
poprawki

15

2010 r. Nr 94,
poz. 601

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz
579. ustawy – Przepisy wprowadzające
2010-03-18
ustawę o finansach publicznych (2682)
(828)

63

2010-04-09

52

6

2010-04-29

65

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2010 r. Nr 108,
poz. 685

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
580. Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(2711) (829)

2010-03-19

63

2010-04-09

52

4

2010-10-08

75

przyjął
część
poprawek

2

ustawa o zmianie ustawy o usługach
581. turystycznych oraz o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeń (2506) (830)

2010-03-19

63

2010-04-09

52

12

2010-04-29

65

przyjął
wszystkie
poprawki

12

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
574. cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (2806) (817)

2010-03-18

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
575. celne oraz niektórych innych ustaw
(2658) (818)
ustawa o przywróceniu terminu do
wypłaty świadczeń pracowniczych z
576. Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (1082)
(825)

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

261

2010 r. Nr 81,
poz. 528

2

2010 r. Nr 212,
poz. 1385

2010 r. Nr 106,
poz. 672

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

63

2010-04-09

52

3

2010-04-29

65

przyjął
wszystkie
poprawki

3

ustawa o wspieraniu rozwoju usług i
2010-04-08
sieci telekomunikacyjnych (2546) (846)

64

2010-04-29

53

27

2010-05-07

66

przyjął
część
poprawek

26

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne (2815) (845)

2010-04-08

64

2010-04-09

52

10

2010-04-29

65

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2010 r. Nr 86,
poz. 554

2010-04-09

64

2010-04-29

53

4

2010-05-20

67

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2010 r. Nr 105,
poz. 655

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy o Policji, ustawy –
586. Przepisy wprowadzające Kodeks karny 2010-04-09
oraz ustawy – Kodeks postępowania
karnego (2387) (850)

64

2010-04-29

53

1

2010-05-20

67

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 98,
poz. 626

Data
uchwalenia
przez Sejm

2010-03-19

583.

584.

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
582. wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym (2684) (831)

262

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz ustawy o podatku
585.
dochodowym od osób fizycznych
(2584) (849)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 106,
poz. 671
1

2010 r. Nr 106,
poz. 675

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (2616) (851)

2010-04-09

64

2010-04-29

53

bez
poprawek

2010 r. Nr 106,
poz. 669

ustawa o ratyfikacji Konwencji
dotyczącej budowy i funkcjonowania
Europejskiego Ośrodka Badań
588. Laserem Rentgenowskim na
Swobodnych Elektronach,
sporządzonej w Hamburgu dnia 30
listopada 2009 r. (2818) (852)

2010-04-09

64

2010-04-29

53

bez
poprawek

2010 r. Nr 96,
poz. 614

ustawa o zmianie ustawy o funduszach
2010-04-09
inwestycyjnych (2681) (853)

64

2010-04-29

53

bez
poprawek

2010 r. Nr 106,
poz. 670

587.

589.

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

65

2010-05-13

54

9

2010-05-21

67

przyjął
część
poprawek

2010-04-29

65

2010-05-13

54

3

2010-05-21

67

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny
592.
wykonawczy, ustawy
– Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw (2856) (865)

2010-04-29

65

2010-05-13

54

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu kary pozbawienia
593. wolności poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego
(2855) (866)

2010-04-29

65

2010-05-13

54

10

ustawa o nadaniu nowej nazwy
594. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
(2894) (864)

2010-04-29

65

2010-05-13

54

bez
poprawek

2010 r. Nr 109,
poz. 707

ustawa o zmianie ustawy o
595. Państwowej Inspekcji Pracy (2903)
(862)

2010-04-29

65

2010-05-13

54

bez
poprawek

2010 r. Nr 109,
poz. 708

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa
590.
2010-04-29
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (2471) (860)
591.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (2870) (863)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

7

Ogłoszono
w Dz. U.

2

2010 r. Nr 119,
poz. 804

3

2010 r. Nr 108,
poz. 684

263

2010 r. Nr 98,
poz. 625

2010-05-21

67

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2010 r. Nr 101,
poz. 647

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

65

2010-05-13

54

8

2010-05-20

67

przyjął
część
poprawek

2010-04-29

65

2010-05-13

54

1

2010-05-21

67

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o wyrobach medycznych
(2668) (867)

2010-04-30

65

2010-05-13

54

28

2010-05-20

67

przyjął
wszystkie
poprawki

28

2010 r. Nr 107,
poz. 679

ustawa o zmianie ustawy o wyrobach
599. budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (2785) (868)

2010-04-30

65

2010-05-13

54

5

2010-05-21

67

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2010 r. Nr 114,
poz. 760

ustawa o zmianie ustawy o doradztwie
600. podatkowym oraz niektórych innych
ustaw (2874) (869)

2010-05-06

66

2010-05-28

56

14

2010-06-10

68

przyjął
część
poprawek

7

2010-06-10

68

przyjął
wszystkie
poprawki

1

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji i
596.
prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (2967) (861)

2010-04-29

ustawa o zmianie ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
597.
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (2977) (859)

Lp.

598.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

264

601.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (2749) (870)

2010-05-06

66

2010-05-28

56

1

602.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (2950) (871)

2010-05-06

66

2010-05-28

56

bez
poprawek

2010-05-06

66

2010-05-28

56

15

ustawa o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
603.
oraz niektórych innych ustaw (1698,
1789) (872)

7

Ogłoszono
w Dz. U.

1

2010 r. Nr 108,
poz. 686

1

2010 r. Nr 94,
poz. 602

7

2010 r. Nr 122,
poz. 826
2010 r. Nr 122,
poz. 827
2010 r. Nr 121,
poz. 809

2010-06-10

68

przyjął
część
poprawek

12

3

2010 r. Nr 125,
poz. 842

2010-05-28

56

bez
poprawek

2010-05-20

67

2010-05-28

56

18

2010-05-20

67

2010-06-10

57

bez
poprawek

2010-05-06

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach odszkodowawczych
przysługujących w razie wypadków i
605.
chorób pozostających w związku ze
służbą wojskową oraz niektórych
innych ustaw (2811) (882)
ustawa o zmianie ustawy o zasadach
pobytu wojsk obcych na terytorium
606. Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zasadach ich przemieszczania się
przez to terytorium (2948) (883)

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

66

ustawa o zmianie ustawy o
604. kształtowaniu ustroju rolnego (1053,
1745) (873)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 110,
poz. 725

2010-06-10

68

przyjął
część
poprawek

10

8

2010 r. Nr 113,
poz. 745

2010 r. Nr 122,
poz. 825

265

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

67

2010-06-10

57

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji
608.
2010-05-20
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (812)
(886)

67

2010-06-10

57

6

2010-06-25

69

przyjął
część
poprawek

5

1

2010 r. Nr 130,
poz. 871

ustawa o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz
609.
ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (1628) (884)

67

2010-06-10

57

26

2010-07-08

70

przyjął
część
poprawek

21

5

2010 r. Nr 152,
poz. 1016

266

2010-05-20

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Poprawki do
Umowy o Międzynarodowym Funduszu
Walutowym dotyczącej wzmocnienia
głosu i uczestnictwa w
Międzynarodowym Funduszu
Walutowym, przyjętej przez Radę
Gubernatorów Międzynarodowego
Funduszu Walutowego Rezolucją Nr
63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r. oraz
607. Poprawki do Umowy o
2010-05-20
Międzynarodowym Funduszu
Walutowym dotyczącej rozszerzenia
działalności inwestycyjnej
Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, przyjętej przez Radę
Gubernatorów Międzynarodowego
Funduszu Walutowego Rezolucją Nr
63-3 w dniu 5 maja 2008 r. (2914)
(880)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 122,
poz. 824

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

67

2010-06-10

57

9

2010-06-25

69

przyjął
część
poprawek

6

3

2010 r. Nr 127,
poz. 858

2010-05-20

67

2010-06-10

57

21

2010-06-25

69

przyjął
część
poprawek

18

3

2010 r. Nr 127,
poz. 857

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Białorusi o
612.
zasadach małego ruchu granicznego,
podpisanej w Warszawie dnia 12
lutego 2010 r. (2990) (881)

2010-05-20

67

2010-05-28

56

bez
poprawek

2010 r. Nr 122,
poz. 823

ustawa o zmianie ustawy o
613. Narodowym Banku Polskim (3008)
(888)

2010-05-21

67

2010-05-28

56

bez
poprawek

2010 r. Nr 109,
poz. 709

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
bankowe, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, ustawy o
614. funduszach inwestycyjnych, ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi
oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym (2875) (889)

2010-05-21

67

2010-06-10

57

13

2010-06-10

68

2010-07-08

59

bez
poprawek

2010 r. Nr 140,
poz. 943

ustawa o nadaniu Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie nazwy
616.
2010-06-10
„Pomorski Uniwersytet Medyczny w
Szczecinie” (3019) (895)

68

2010-07-08

59

bez
poprawek

2010 r. Nr 140,
poz. 941

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o kontroli
610. skarbowej oraz niektórych innych
ustaw (1852) (885)

2010-05-20

611. ustawa o sporcie (2313, 2374) (887)

Lp.

267

615.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (2896) (894)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-06-25

69

przyjął
wszystkie
poprawki

13

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 126,
poz. 853

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

68

2010-07-08

59

bez
poprawek

2010 r. Nr 143,
poz. 962

2010-06-10

68

2010-07-08

59

bez
poprawek

2010 r. Nr 140,
poz. 942

2010-06-10

68

2010-07-08

59

1

2010-07-22

71

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o zmianie ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego oraz ustawy o
wykonywaniu działalności
620. gospodarczej w zakresie wytwarzania i 2010-06-10
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (2872) (899)

68

2010-07-08

59

17

2010-07-22

71

przyjął
część
poprawek

13

ustawa o zmianie ustawy o
617. przeciwdziałaniu narkomanii (3021)
(896)

2010-06-10

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Gabinetem Ministrów Ukrainy,
sporządzonej w Warszawie dnia 25
listopada 2009 r., o zmianie Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej
618. Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o współpracy przy
dokonywaniu kontroli osób, towarów i
środków transportu przekraczających
polsko-ukraińską granicę państwową,
podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca
2001 r. (2919) (897)

Lp.

268

619.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń (1669) (898)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 152,
poz. 1017

4

2010 r. Nr 155,
poz. 1039

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny, ustawy – Kodeks
621. postępowania cywilnego oraz ustawy – 2010-06-10
Prawo upadłościowe i naprawcze
(2525) (900)

68

2010-07-08

59

2

2010-07-22

71

przyjął
wszystkie
poprawki

2

ustawa o zmianie ustawy o podatku
622. akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw (2966) (902)

2010-06-11

68

2010-07-08

59

7

2010-07-22

71

przyjął
część
poprawek

5

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
623. ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (2816) (903)

2010-06-11

68

2010-07-08

59

7

2010-07-22

71

przyjął
wszystkie
poprawki

7

ustawa o ratyfikacji Protokołu
fakultatywnego do Konwencji o
bezpieczeństwie personelu Organizacji
624. Narodów Zjednoczonych oraz
2010-06-11
personelu współdziałającego,
sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8
grudnia 2005 r. (2895) (904)

68

2010-07-08

59

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych
625.
oraz ustawy – Kodeks karny (2878)
(905)

2010-06-11

68

2010-07-08

59

6

2010-07-22

71

przyjął
część
poprawek

4

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 155,
poz. 1037

2

2010 r. Nr 151,
poz. 1013
2010 r. Nr 152,
poz. 1018

269

2010 r. Nr 140,
poz. 944

626.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (2817) (906)

2010-06-11

68

2010-07-08

59

4

2010-07-22

71

przyjął
wszystkie
poprawki

4

627.

ustawa o ochronie informacji
niejawnych (2791) (915)

2010-06-24

69

2010-07-22

60

66

2010-08-05

72

przyjął
część
poprawek

56

2

2010 r. Nr 152,
poz. 1021
2010 r. Nr 152,
poz. 1019

10

2010 r. Nr 182,
poz. 1228

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
629. zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 2010-06-24
innych ustaw (3086) (911)

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
628.
zawodowych oraz ich rodzin (2922)
(910)

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

2010-06-24

Lp.

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

69

2010-07-22

60

2

2010-08-05

72

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 167,
poz. 1130

69

2010-07-08

59

4

2010-07-22

71

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2010 r. Nr 152,
poz. 1020

2010-08-05

72

przyjął
część
poprawek

1

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
drogowym (2994) (912)

2010-06-24

69

2010-07-22

60

3

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
631. rynku mleka i przetworów mlecznych
(3062) (914)

2010-06-24

69

2010-07-22

60

bez
poprawek

ustawa o szczególnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji
632.
w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (3131) (907)

2010-06-24

69

2010-07-02

58

35

ustawa o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków
633.
powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(3142) (908)

2010-06-24

69

2010-07-02

58

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
634.
2010-06-24
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 2004–2011" (3146) (913)

69

2010-07-22

60

1

2010-08-05

72

przyjął
wszystkie
poprawki

1

69

2010-07-22

60

13

2010-08-05

72

przyjął
część
poprawek

1

630.

270

635.

ustawa o zmianie ustawy o orderach i
odznaczeniach (2899) (909)

2010-06-24

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 164,
poz. 1107
2010 r. Nr 148,
poz. 990

2010-07-08

70

przyjął
część
poprawek

26

9

2010 r. Nr 143,
poz. 963

2010 r. Nr 123,
poz. 835

2010 r. Nr 155,
poz. 1042

12

2010 r. Nr 155,
poz. 1041

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

69

2010-07-22

60

bez
poprawek

70

2010-08-05

61

1

2010-08-06

72

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 155,
poz. 1043

2010-07-08

70

2010-08-05

61

10

2010-08-06

72

przyjął
wszystkie
poprawki

10

2010 r. Nr 164,
poz. 1108

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
639. wprowadzające ustawy reformujące
system nauki (3194) (929)

2010-07-08

70

2010-07-22

60

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (3105) (926)

2010-07-08

70

2010-07-22

60

4

ustawa o zmianie ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania
641. instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (3188) (937)

2010-07-22

71

2010-08-05

61

bez
poprawek

2010 r. Nr 167,
poz. 1129

ustawa o zmianie ustawy o
642. komornikach sądowych i egzekucji
(3016, 2738) (938)

2010-07-22

71

2010-08-05

61

bez
poprawek

2010 r. Nr 155,
poz. 1038

2010-07-23

71

2010-08-05

61

16

2010-06-25

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o zmianie
637. ustawy o planowaniu i
2010-07-08
zagospodarowaniu przestrzennym
(2565) (927)

Lp.

636.

638.

271

640.

643.

ustawa o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej (3067) (916)

ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw (3107) (928)

ustawa o dowodach osobistych (2917)
(939)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2010 r. Nr 155,
poz. 1035

2010 r. Nr 155,
poz. 1036
2010-08-05

2010-08-06

72

72

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

2010 r. Nr 148,
poz. 991

4

15

1

2010 r. Nr 167,
poz. 1131

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

71

2010-08-05

61

bez
poprawek

2010 r. Nr 165,
poz. 1116

ustawa o zmianie ustawy o
645. wykonywaniu mandatu posła i senatora 2010-07-23
(3268) (941)

71

2010-08-05

61

bez
poprawek

2010 r. Nr 152,
poz. 1022
2010 r. Nr 155,
poz. 1040

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
644.
2010-07-23
finansowanych ze środków publicznych
(3244) (942)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

ustawa o nadaniu nowej nazwy
Akademii Podlaskiej (3210) (940)

2010-07-23

71

2010-08-05

61

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
647. telewizji oraz ustawy o opłatach
abonamentowych (3139) (946)

2010-08-04

72

2010-08-05

61

3

2010-08-06

72

przyjął
wszystkie
poprawki

3

ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku
648. Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw (2266) (949)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

6

2010-09-24

74

przyjął
część
poprawek

5

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2010-08-05
nieruchomościami (2209) (954)

72

2010-08-12

62

6

2010-09-24

74

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2010 r. Nr 200,
poz. 1323

2010-09-24

74

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 197,
poz. 1309

646.

272

649.

2010 r. Nr 152,
poz. 1023
1

2010 r. Nr 197,
poz. 1307

ustawa o zmianie ustawy o cenach
650. oraz ustawy o kontroli skarbowej
(3164) (950)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

2

ustawa o zmianie ustawy o Funduszu
651. Rozwoju Inwestycji Komunalnych
(3083) (951)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 169,
poz. 1135

ustawa o zmianie ustawy o
652. wykonywaniu mandatu posła i senatora 2010-08-05
(3184) (952)

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 162,
poz. 1086

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 162,
poz. 1087

ustawa o zmianie ustawy o Centralnym
654. Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o 2010-08-05
sporcie (3113) (953)

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 151,
poz. 1014

ustawa o wspieraniu przedsiębiorców
655. dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. 2010-08-05
(3254) (948)

72

2010-08-11

62

13

ustawa o nadaniu nowej nazwy
Akademii Ekonomicznej im. Karola
656.
Adamieckiego w Katowicach (3261)
(956)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 165,
poz. 1117

ustawa o zmianie ustawy o
657. pracownikach urzędów państwowych
(3248) (957)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 165,
poz. 1118

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

273

2010-08-12

Nr
posiedzenia

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz ustawy o
653.
2010-08-05
ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych
dokumentów (3290) (955)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

73

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

13

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 148,
poz. 992

658.

ustawa o zmianie ustawy o
rzecznikach patentowych (3110) (958)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

24

2010-09-24

74

przyjął
wszystkie
poprawki

24

2010 r. Nr 197,
poz. 1308

659.

ustawa o zmianie ustawy o rybactwie
śródlądowym (3109) (959)

2010-08-05

72

2010-08-12

62

12

2010-09-24

74

przyjął
wszystkie
poprawki

12

2010 r. Nr 200,
poz. 1322

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

72

2010-08-12

62

20

2010-09-24

74

przyjął
część
poprawek

18

2

2010 r. Nr 217,
poz. 1427

2010-08-05

72

2010-08-12

62

13

2010-10-08

75

przyjął
część
poprawek

3

10

2010 r. Nr 213,
poz. 1395

2010-08-06

72

2010-08-12

62

5

2010-09-24

74

przyjął
wszystkie
poprawki

5

ustawa o ratyfikacji Protokołu
Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do
Konwencji o Międzynarodowej
663.
2010-08-06
Organizacji Hydrograficznej,
sporządzonej w Monako dnia 3 maja
1967 r. (3145) (965)

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 169,
poz. 1136

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Danii o zmianie Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Danii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania
664.
2010-08-06
uchylaniu się od opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i
majątku, sporządzonej w Warszawie
dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego
w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku
(3144) (966)

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 169,
poz. 1137

Data
uchwalenia
przez Sejm

2010-08-05

ustawa o współpracy Rady Ministrów z
Sejmem i Senatem w sprawach
661. związanych z członkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej (3000) (961)
ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz ustawy o zasadach
662.
ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników (3106, 2923) (962)

Lp.

660.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o ewidencji ludności (1371)
(960)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 197,
poz. 1306

274

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 149,
poz. 996

2010-08-06

72

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 161,
poz. 1078

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków
powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz
667. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 2010-08-12
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(3337) (969)

73

2010-08-12

62

bez
poprawek

2010 r. Nr 148,
poz. 993

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od
668. osób prawnych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (2897) (974)

2010-09-24

74

2010-10-21

63

bez
poprawek

2010 r. Nr 219,
poz. 1442

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług (3205) (975)

2010-09-24

74

2010-10-21

63

10

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów
665. budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu oraz niektórych innych ustaw
(3301) (963)

2010-08-06

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy –
666.
Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (3158) (964)

Lp.

275

669.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-10-29

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

77

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

8

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 226,
poz. 1476

Decyzja
Sejmu

74

2010-10-21

63

wniosek o
odrzucenie

2010-10-29

77

odrzucił
wniosek o
odrzucenie

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o podatkach i
2010-09-24
opłatach lokalnych (2876) (976)

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

670.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 225,
poz. 1461

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
671. pracy oraz niektórych innych ustaw
(2992) (977)

2010-09-24

74

2010-10-21

63

3

2010-10-29

77

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
672. danych osobowych oraz niektórych
innych ustaw (488) (978)

2010-09-24

74

2010-10-21

63

6

2010-10-29

77

przyjął
część
poprawek

5

2010-09-24

74

2010-10-21

63

6

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2010 r. Nr 229,
poz. 1496

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
674. oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym 2010-09-24
i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (3015) (980)

74

2010-10-21

63

2

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 225,
poz. 1465

ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz ustawy o
675.
działach administracji rządowej (2976)
(981)

2010-09-24

74

2010-10-21

63

5

2010-11-25

78

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2010 r. Nr 239,
poz. 1592

ustawa o zmianie ustawy o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla
676.
pracowników i przedsiębiorców (3240)
(983)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

2

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010 r. Nr 219,
poz. 1445

673.

ustawa o rezerwach strategicznych
(3140) (979)

3

2010 r. Nr 224,
poz. 1459

1

2010 r. Nr 229,
poz. 1497

276

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

677.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (3169) (985)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

1

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 229,
poz. 1498

678.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne (2500) (986)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

1

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 229,
poz. 1499

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
679. adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych (3315) (987)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o produktach
biobójczych oraz ustawy o zmianie
680.
ustawy o produktach biobójczych
(3348) (988)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

3

2010-10-29

77

przyjął
wszystkie
poprawki

3

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
681. ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (3179) (989)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

15

2010-10-29

77

przyjął
część
poprawek

12

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Słowacką zmieniającej Umowę między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Słowacką o współpracy w zwalczaniu
682.
2010-10-08
przestępczości oraz o współdziałaniu
na terenach przygranicznych,
podpisaną w Warszawie dnia 23 marca
2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia
12 maja 2010 r. (3303) (990)

75

2010-10-21

63

bez
poprawek

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 217,
poz. 1429
2010 r. Nr 225,
poz. 1464

277

3

2010 r. Nr 225,
poz. 1466

2010 r. Nr 217,
poz. 1428

2010-10-21

63

1

ustawa o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz
684.
ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (3442, 3444, 3445) (984)

2010-10-08

75

2010-10-21

63

bez
poprawek

2010 r. Nr 213,
poz. 1396

ustawa o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie
685.
Medycznym oraz niektórych innych
ustaw (3432) (996)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 219,
poz. 1443

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku
686. chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego oraz niektórych
innych ustaw (3424) (997)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 228,
poz. 1486

ustawa o zmianie ustawy o paszach
687. oraz ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (3358) (998)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 230,
poz. 1511

2010-10-29

Decyzja
Sejmu

77

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

75

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji, sporządzonego w
Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r.,
Protokołu między Rzecząpospolitą
Polską a Konfederacją Szwajcarską o
zmianie Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a
2010-10-08
683. Konfederacją Szwajcarską w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i od
majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2
września 1991 r. oraz Protokołu,
sporządzonego w Bernie dnia 2
września 1991 r. (3347) (991)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 219,
poz. 1444

278

2010-11-04

64

2

ustawa o zmianie ustawy o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów
689.
oraz pozostałości ładunkowych ze
statków (3238) (1000)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 230,
poz. 1508

690.

ustawa o zmianie ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej (2138) (1001)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 230,
poz. 1507

691.

ustawa o zmianie ustawy o towarach
paczkowanych (3396) (1002)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 229,
poz. 1495

ustawa o zmianie ustawy o
pracownikach urzędów państwowych
692.
oraz ustawy o pracownikach
samorządowych ( 3365) (1003)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 229,
poz. 1494

ustawa o zmianie ustawy o usługach
detektywistycznych (3017) (1004)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

18

ustawa o zmianie ustawy o służbie
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
694.
Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego (3172) (1005)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
695.
o zasadach użycia lub pobytu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa (2850) (1006)

2010-10-22

76

2010-11-04

64

1

279

693.

2010-11-26

2010-11-26

Decyzja
Sejmu

78

odrzucił
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

76

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
688. Rynku Rolnego i organizacji niektórych 2010-10-22
rynków rolnych (3368) (999)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

78

przyjął
część
poprawek

2

7

11

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 247,
poz. 1650

2011 r. Nr 6,
poz. 17
2010 r. Nr 230,
poz. 1510

2010-11-26

78

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2010 r. Nr 240,
poz. 1601

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 225,
poz. 1462

2010-10-22

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

2010 r. Nr 230,
poz. 1509

2010-10-22

76

2010-11-04

64

1

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z
699.
2010-10-22
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (3390) (1010)

76

2010-11-04

64

bez
poprawek

ustawa o zmianie niektórych ustaw
700. związanych z realizacją ustawy
budżetowej (3430) (1013)

2010-10-29

77

2010-11-17

65

22

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa
701.
państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” oraz niektórych innych
ustaw (3239) (1014)

2010-10-29

77

2010-11-25

66

bez
poprawek

2010-10-29

77

2010-11-25

66

1

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Konwencji
UNESCO w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa
696.
kulturowego, sporządzonej w Paryżu
dnia 17 października 2003 r. (3360)
(1007)

2010-10-22

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
697. upadłościowe i naprawcze (3170)
(1008)
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
698. karny oraz ustawy o Policji (2740,
2986) (1009)

Lp.

280

702.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego (3349) (1015)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-11-26

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

78

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 240,
poz. 1602
2010 r. Nr 225,
poz. 1463

2010-11-26

78

przyjął
wszystkie
poprawki

22

2010 r. Nr 238,
poz. 1578

2010 r. Nr 247,
poz. 1651

2010-12-03

79

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2011 r. Nr 6,
poz. 19

ustawa o zmianie ustawy o
2010-10-29
zarządzaniu kryzysowym (3387) (1016)

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

77

2010-11-17

65

bez
poprawek

2010 r. Nr 240,
poz. 1600
2010 r. Nr 239,
poz. 1589

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

703.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

ustawa o zmianie ustawy o
704. Państwowej Straży Pożarnej (3433)
(1017)

2010-10-29

77

2010-11-25

66

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz ustawy o
705. systemie zarządzania emisjami gazów
cieplnych i innych substancji (3456)
(1018)

2010-10-29

77

2010-11-25

66

2

2010-10-29

77

2010-11-17

65

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
707. cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (3423) (1021)

2010-10-29

77

2010-11-25

66

4

2010-12-03

79

przyjął
wszystkie
poprawki

4

ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu
708. Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (3143) (1023)

2010-10-29

77

2010-11-25

66

4

2010-12-03

79

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
709. zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2010-10-29
oraz niektórych innych ustaw (3292)
(1024)

77

2010-11-17

65

bez
poprawek

2010 r. Nr 226,
poz. 1475

77

2010-11-25

66

bez
poprawek

2010 r. Nr 239,
poz. 1590

706.

281

710.

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (3502) (1019)

ustawa o zmianie ustawy o licencji
syndyka (3206) (1025)

2010-10-29

2010-12-03

79

przyjął
wszystkie
poprawki

2010 r. Nr 249,
poz. 1657

2

2010 r. Nr 226,
poz. 1477
2010 r. Nr 239,
poz. 1593
3

2010 r. Nr 240,
poz. 1603

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

77

2010-11-25

66

12

2010-12-03

79

przyjął
wszystkie
poprawki

12

ustawa o wdrożeniu niektórych
712. przepisów Unii Europejskiej w zakresie 2010-10-29
równego traktowania (3386) (1022)

77

2010-11-25

66

6

2010-12-03

79

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o
713.
zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (3366, 3427,
3500) (1020)

2010-10-29

77

2010-11-17

65

44

2010-11-25

78

przyjął
wszystkie
poprawki

44

2010-11-25

78

2010-12-15

67

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
715. Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (3554) (1043)

2010-11-25

78

2010-12-15

67

4

2010-12-16

80

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2010 r. Nr 257,
poz. 1724

ustawa o zmianie ustawy o Banku
716. Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw (3479) (1044)

2010-11-25

78

2010-12-16

67

5

2011-01-05

82

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2011 r. Nr 28,
poz. 143

ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków pochodzących z
717. budżetu Unii Europejskiej
2010-11-25
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (3574) (1039)

78

2010-11-25

66

bez
poprawek

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz
711. ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (2987)
(1026)

282

714.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (3478) (1042)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2010-10-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 6,
poz 18

2

2010 r. Nr 254,
poz. 1700

2010 r. Nr 226,
poz. 1478

2010 r. Nr 249,
poz. 1655

2010 r. Nr 236,
poz. 236

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

78

2010-12-16

67

bez
poprawek

2011 r. Nr 17,
poz. 78

78

2010-11-25

66

bez
poprawek

2010 r. Nr 239,
poz. 1591

2010-11-26

78

2010-12-15

67

54

2010-12-16

80

przyjął
część
poprawek

53

1

2011 r. Nr 5,
poz. 13

2010-11-26

78

2010-12-16

67

15

2011-01-05

82

przyjął
część
poprawek

14

1

2011 r. Nr 32,
poz. 159

722.

ustawa o kierujących pojazdami (2879)
2010-11-26
(1046)

78

2010-12-16

67

47

2011-01-05

82

przyjął
część
poprawek

44

3

2011 r. Nr 30,
poz. 151

723.

ustawa – Kodeks wyborczy (1568)
(1052)

2010-12-03

79

2010-12-17

67

317

2011-01-05

82

przyjął
część
poprawek

209 108

2011 r. Nr 21,
poz. 112

ustawa – Przepisy wprowadzające
724. ustawę – Kodeks wyborczy (3586)
(1053)

2010-12-03

79

2010-12-17

67

16

2011-01-05

82

przyjął
część
poprawek

14

2011 r. Nr 21,
poz. 113

2010-12-03

79

2010-12-15

67

2

2010-12-16

80

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2010-12-03

79

2010-12-15

67

21

2010-12-16

80

przyjął
część
poprawek

19

2010-11-25

ustawa o Centralnym Ośrodku Badania
719. Odmian Roślin Uprawnych (3542)
2010-11-25
(1040)

Lp.

718.

720.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny (3207) (1041)

ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym (2916) (1047)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
721. wodne oraz niektórych innych ustaw
(3425) (1048)

283

725.

ustawa o zmianie ustawy o partiach
politycznych (3568) (1054)

ustawa o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
726.
oraz niektórych innych ustaw (3312)
(1055)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2010 r. Nr 254,
poz. 1702

2

2010 r. Nr 257,
poz. 1725

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

79

2010-12-16

67

bez
poprawek

2010-12-03

79

2010-12-16

67

1

ustawa o zmianie ustawy o wojewodzie
i administracji rządowej w
2010-12-03
729.
województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (3114) (1058)

79

2010-12-16

67

bez
poprawek

2011 r. Nr 22,
poz. 114

ustawa o zmianie ustawy o zmianie
730. ustawy o orderach i odznaczeniach
(3647) (1059)

2010-12-03

79

2010-12-15

67

bez
poprawek

2010 r. Nr 254,
poz. 1701

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
731. towarów i usług i ustawy o transporcie
drogowym (3620) (1060)

2010-12-03

79

2010-12-15

67

7

ustawa o zmianie ustawy o
727. świadczeniach przedemerytalnych
(3474) (1063)

2010-12-03

ustawa o zmianie ustawy o
728. komercjalizacji i prywatyzacji oraz
niektórych innych ustaw (3495) (1057)

Lp.

284

ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w
państwowych jednostkach
budżetowych i niektórych innych
732.
jednostkach sektora finansów
publicznych w latach 2011–2013
(3579) (1051)
733.

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
drogowym (3575) (1061)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2010-12-03

79

2010-12-16

67

3

2010-12-03

79

2010-12-15

67

bez
poprawek

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 17,
poz. 79
2011-01-05

2010-12-16

2010-12-16

82

przyjął
wszystkie
poprawki

80

przyjął
wszystkie
poprawki

80

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2011 r. Nr 34,
poz. 171

7

2010 r. Nr 247,
poz. 1652

3

ustawa w
całości
niezgodna z
Konstytucją
2010 r. Nr 249,
poz. 1656

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

79

2010-12-16

67

40

2011-01-05

82

przyjął
część
poprawek

38

2010-12-03

79

2010-12-16

67

2

2011-01-05

82

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011 r. Nr 34,
poz. 172

2010-12-03

79

2010-12-15

67

6

2010-12-16

80

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2010 r. Nr 257,
poz. 1726

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
737.
2010-12-03
oraz ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (3484) (1063)

79

2010-12-15

67

bez
poprawek

2010 r. Nr 257,
poz. 1723

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży
738.
konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (3627) (1070)

80

2011-01-12

68

bez
poprawek

2011 r. Nr 34,
poz. 169

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o broni i
amunicji oraz ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami
734.
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (3388) (1064)

2010-12-03

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, ustawy –
Ordynacja wyborcza do Sejmu
735.
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
– Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (2713) (1065)
ustawa o zmianie ustawy o finansach
736. publicznych oraz niektórych innych
ustaw (3576) (1062)

Lp.

285

2010-12-16

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 38,
poz. 195

2011-01-12

68

bez
poprawek

2010-12-16

80

2011-01-12

68

10

ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz
2010-12-17
741. ustawy o ochronie przyrody (3422)
(1073)

81

2011-01-12

68

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w
739.
Rzeczypospolitej Polskiej (3678)
(1071)

2010-12-16

ustawa o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy
740.
publicznych za rażące naruszenie
prawa (1407) (1069)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

286

742.

ustawa budżetowa na rok 2011 (3429)
(1072)

2010-12-17

81

2011-01-12

68

18

743.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (2019, 3397) (1078)

2011-01-05

82

2011-01-27

69

bez
poprawek

2011-01-05

82

2011-01-27

69

34

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
744. postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (2915) (1079)

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

80

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 18,
poz. 89

2010-01-20

83

przyjął
część
poprawek

9

1

2011 r. Nr 34,
poz. 173
2011 r. Nr 34,
poz. 170

2010-01-20

83

przyjął
wszystkie
poprawki

2011 r. Nr 29,
poz. 150

18

2011 r. Nr 36,
poz. 181
2011-02-04

84

przyjął
część
poprawek

33

1

2011 r. Nr 53,
poz. 273

745.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (2985) (1080)

2011-01-05

82

2011-01-27

69

bez
poprawek

2011 r. nr 39,
poz. 201

746.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
granicy państwowej (3277) (1081)

2011-01-05

82

2011-01-27

69

bez
poprawek

2011 r. Nr 50,
poz. 255

747.

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
drogowym (2924) (1083)

2011-01-05

82

2011-01-27

69

9

2011-02-04

84

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2011 r. Nr 48,
poz. 247

2011-01-27

69

26

2011-01-20

83

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 48,
poz. 246

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania
750.
karnego oraz ustawy – Kodeks karny
skarbowy (3597) (1086)

2011-01-20

83

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 48,
poz. 245

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej
751.
oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich
(3241, 3304, 3599) (1087)

2011-01-20

83

2011-02-04

70

2

748.

ustawa o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (3377, 3398) (1082)

2011-01-05

749.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (3187) (1085)

752.

ustawa o utworzeniu Akademii
Lotniczej w Dęblinie (3566) (1088)

2011-01-20

83

2011-02-04

70

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

11

2011-02-04

2011-02-25

2011-02-25

Decyzja
Sejmu

84

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

82

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

287

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

85

85

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

22

1

2

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 45,
poz. 235

1

2011 r. Nr 72,
poz. 380

9

nie uchwalona
ponownie
2011-08-19
(pos. 98) po
wecie
Prezydenta

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

83

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 48,
poz. 244

2011-01-20

83

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 52,
poz. 266

ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
755.
2011-01-20
o gminach uzdrowiskowych oraz
niektórych innych ustaw (2770, 3111)
(1091)

83

2011-02-04

70

13

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
przez Skarb Państwa wsparcia
756. instytucjom finansowym oraz ustawy o
rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych (3779) (1096)

2011-02-01

84

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011-02-01

84

2011-02-04

70

8

ustawa o ratyfikacji Protokołu
zmieniającego protokół w sprawie
postanowień przejściowych, dołączony
do Traktatu o Unii Europejskiej,
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
753.
Europejskiej oraz Traktatu
ustanawiającego Europejską
Wspólnotę Energii Atomowej,
sporządzonego w Brukseli dnia 23
czerwca 2010 r. (3567) (1089)

2011-01-20

ustawa o ratyfikacji Porozumienia w
sprawie Środkowoeuropejskiego
754. Programu Wymiany Uniwersyteckiej
(„CEEPUS III”), podpisanego w Budvie
dnia 25 marca 2010 r. (3720) (1090)

Lp.

288

757.

ustawa o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (3737) (1097)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2011-03-04

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

86

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

11

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 73,
poz. 390

2011 r. Nr 38,
poz. 196

2011-02-25

85

przyjął
część
poprawek

2

6

2011 r. Nr 63,
poz. 322

2011-03-03

71

4

ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu
759. byłego Prezydenta Rzeczypospolitej
2011-02-03
Polskiej (2747) (1100)

84

2011-03-03

71

bez
poprawek

2011 r. Nr 76,
poz. 407

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
760. karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (3363) (1102)

2011-02-03

84

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 39,
poz. 202

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (3813) (1101)

2011-02-03

84

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 26,
poz. 134

ustawa o ustanowieniu Narodowego
762. Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”
(2854) (1103)

2011-02-03

84

2011-02-04

70

bez
poprawek

2011 r. Nr 32,
poz. 160

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, ustawy o
stopniach naukowych i tytule
763. naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (3391, 2215,
2484) (1106)

2011-02-04

84

2011-03-03

71

80

2011-03-18

87

przyjął
część
poprawek

74

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
764. cywilny oraz niektórych innych ustaw
(3018, 2116) (1107)

2011-02-04

84

2011-03-03

71

9

2011-03-18

87

przyjął
wszystkie
poprawki

9

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
758. formach wspierania działalności
innowacyjnej (3688) (1099)

761.

2011-02-03

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
2011-03-18

Decyzja
Sejmu

87

odrzucił
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

84

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

4

289

6

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 85,
poz. 457

2011 r. Nr 84,
poz. 455

2011 r. Nr 85,
poz. 458

2011-03-03

71

1

2011-02-04

84

2011-03-03

71

bez
poprawek

2011 r. Nr 81,
poz. 438

ustawa o ratyfikacji sporządzonego w
Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu
zmieniającego Konwencję o wzajemnej
767. pomocy administracyjnej w sprawach
2011-02-04
podatkowych, sporządzoną w
Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
(3751) (1110)

84

2011-03-03

71

bez
poprawek

2011 r. Nr 72,
poz. 379

2011 r. Nr 80,
poz. 432

ustawa o zmianie ustawy o urzędzie
Ministra Obrony Narodowej oraz
ustawy o przebudowie i modernizacji
765.
technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(3773) (1108)

2011-02-04

ustawa o ratyfikacji Protokołu o
wybuchowych pozostałościach
wojennych do Konwencji o zakazie lub
ograniczeniu użycia pewnych broni
konwencjonalnych, które mogą być
766.
uważane za powodujące nadmierne
cierpienia lub mające niekontrolowane
skutki (Protokół V), sporządzonego w
Genewie dnia 28 listopada 2003 r.
(3719) (1109)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

290

ustawa – Prawo prywatne
międzynarodowe (1277) (1111)

2011-02-04

84

2011-03-03

71

bez
poprawek

ustawa o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
769.
Medycznych i Produktów Biobójczych
(3486, 3490) (1112)

2011-02-04

84

2011-03-03

71

20

768.

2011-11-18

2011-03-18

Decyzja
Sejmu

87

odrzucił
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

84

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

87

przyjął
wszystkie
poprawki

1

20

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 81,
poz. 439

2011 r. Nr 82,
poz. 451

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

84

2011-03-03

71

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o
2011-02-04
771. świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(3392) (1114)

84

2011-03-03

71

12

2011-03-18

87

przyjął
wszystkie
poprawki

12

ustawa o ograniczaniu barier
772. administracyjnych dla obywateli i
przedsiębiorców (3656) (1119)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

52

2011-03-25

88

przyjął
część
poprawek

46

ustawa o zmianie ustawy o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego
773.
2011-02-25
terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (3780) (1121)

85

2011-03-17

72

1

2011-04-01

89

przyjął
wszystkie
poprawki

1

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach systemów
770.
wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (3781) (1113)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2011-02-04

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 54,
poz. 278

2011 r. Nr 81,
poz. 440

6

2011 r. Nr 106,
poz. 622

291

2011 r. Nr 92,
poz. 532

774.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (3677) (1122)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

bez
poprawek

2011 r. Nr 87,
poz. 484

775.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny (3553)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

bez
poprawek

2011 r. Nr 72,
poz. 381

776.

ustawa – Prawo probiercze (3359)
(1124)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

8

2011-04-01

89

przyjął
wszystkie
poprawki

8

2011-02-25

85

2011-03-17

72

4

2011-04-01

89

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
777. ruchu drogowym oraz ustawy o
kierujących pojazdami (2771) (1125)

2011 r. Nr 92,
poz. 529
3

2011 r. Nr 92,
poz. 530

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

85

2011-03-17

72

bez
poprawek

2011-02-25

85

2011-03-17

72

6

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
780. obrotu materiałami wybuchowymi,
2011-02-25
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (3872)
(1128)

85

2011-03-03

71

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oceny zgodności wyrobów
781. przeznaczonych na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa
(2638) (1129)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

4

2011-04-01

89

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
782. spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (3658) (1130)

2011-02-25

85

2011-03-17

72

9

2011-04-01

89

przyjął
wszystkie
poprawki

2011-02-25

85

2011-03-17

72

bez
poprawek

2011 r. Nr 87,
poz. 482

ustawa o ratyfikacji Konwencji
dotyczącej budowy i funkcjonowania
Ośrodka Badań Antyprotonami i
784.
2011-02-25
Jonami w Europie, sporządzonej w
Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.
(3750) (1132)

85

2011-03-17

72

bez
poprawek

2011 r. Nr 87,
poz. 481

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
notariacie (3722) (1127)

2011-02-25

ustawa o Centrum Polsko –
779. Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
(3682) (1126)

Lp.

778.

292

783.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (3305) (1131)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2011 r. Nr 87,
poz. 483

2011-03-25

88

przyjął
wszystkie
poprawki

2011 r. Nr 76,
poz. 408

6

2011 r. Nr 51,
poz. 263

4

9

2011 r. Nr 92,
poz. 528

2011 r. Nr 92,
poz. 531

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
785. towarów i usług oraz ustawy – Prawo o 2011-02-25
miarach (3738, 3066) (1120)

85

2011-03-16

72

9

2011-03-18

87

przyjął
wszystkie
poprawki

9

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
786. telewizji oraz niektórych innych ustaw
(3812) (1134)

2011-03-04

86

2011-03-17

72

24

2011-03-25

88

przyjął
część
poprawek

19

ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych
2011-03-04
787.
innych aktów prawnych oraz niektórych
innych ustaw (3673) (1135)

86

2011-03-31

73

1

2011-04-28

91

odrzucił
wszystkie
poprawki

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

293

788.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (3758) (1136)

2011-03-04

86

2011-03-31

73

bez
poprawek

789.

ustawa o zmianie ustawy o podatkach i
2011-03-04
opłatach lokalnych (3475) (1137)

86

2011-03-31

73

2

2011-04-15

90

przyjął
część
poprawek

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 64,
poz. 332
5

2011 r. Nr 85,
poz. 459

1

2011 r. Nr 117,
poz. 676
2011 r. Nr 99,
poz. 569

1

2011 r. Nr 102,
poz. 584

2011-03-04

86

2011-03-31

73

3

2011-04-15

90

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2011 r. Nr 102,
poz. 585

ustawa o zmianie ustawy o systemie
791. oceny zgodności oraz niektórych
innych ustaw (3772) (1139)

2011-03-04

86

2011-03-31

73

6

2011-04-15

90

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2011 r. Nr 102,
586

ustawa o ratyfikacji Protokołu w
sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko do
Konwencji o ocenach oddziaływania na
792.
2011-03-04
środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzonego w
Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (3836)
(1140)

86

2011-03-31

73

bez
poprawek

2011 r. Nr 99,
poz. 568

aktualizacja: 7 listopada 2011 r.

ustawa o zmianie ustawy o
790. rachunkowości oraz niektórych innych
ustaw (2566) (1138)

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

294

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

86

2011-03-31

73

14

2011-04-15

90

przyjął
część
poprawek

9

2011-03-04

86

2011-03-31

73

1

2011-04-15

90

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
antybalistycznych obronnych rakiet
przechwytujących, sporządzonej w
Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r.,
oraz Protokołu zmieniającego Umowę
795. między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Stanów
Zjednoczonych Ameryki dotyczącą
rozmieszczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
antybalistycznych obronnych rakiet
przechwytujących, sporządzoną w
Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r.,
sporządzonego w Krakowie dnia 3
lipca 2010 r. (3752) (1143)

2011-03-04

86

2011-03-31

73

bez
poprawek

796.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne (3796) (1144)

2011-03-04

86

2011-03-31

73

1

2011-04-15

90

przyjął
wszystkie
poprawki

1

797.

ustawa o działalności leczniczej (3489)
2011-03-18
(1150)

87

2011-03-31

73

66

2011-04-15

90

przyjął
część
poprawek

59

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

793.

ustawa o efektywności energetycznej
(3514) (1141)

2011-03-04

ustawa o zmianie ustawy o
794. przeciwdziałaniu narkomanii (3793)
(1142)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

5

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 94,
poz. 551
2011 r. Nr 105,
poz. 614

2011 r. Nr 97,
poz. 561

2011 r. Nr 102,
poz. 587
7

2011 r. Nr 112,
poz. 654

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

88

2011-03-30

73

bez
poprawek

2011 r. Nr 75,
poz. 398

2011-03-25

88

2011-04-14

74

bez
poprawek

2011 r. Nr 94,
poz. 549

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
800. ustroju sądów wojskowych oraz
niektórych innych ustaw (3236) (1158)

2011-03-25

88

2011-04-14

74

11

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
postępowaniu przed sądami
administracyjnymi oraz ustawy o
zmianie ustawy – Kodeks
801.
postępowania administracyjnego oraz
ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnym (2921)
(1152)

2011-03-25

88

2011-03-31

73

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz ustawy o ubezpieczeniach
802. obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (3488) (1159)

2011-03-25

88

2011-04-14

74

9

2011-04-28

91

przyjął
wszystkie
poprawki

9

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
803. lekarza i lekarza dentysty (3487)
(1154)

2011-03-25

88

2011-04-14

74

36

2011-04-28

91

przyjął
część
poprawek

35

ustawa o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem
798.
systemu ubezpieczeń społecznych
(3946) (1151)

2011-03-25

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
799. karny oraz niektórych innych ustaw
(3755) (1157)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2011-04-28

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

91

Decyzja
Sejmu

przyjął
część
poprawek

10

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 113,
poz. 659

295

2011 r. Nr 76,
poz. 409

2011 r. Nr 113,
poz. 660

1

2011 r. Nr 113,
poz. 658

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

88

2011-04-28

75

97

2011-05-12

92

przyjął
część
poprawek

96

1

2011 r. Nr 122,
poz. 696

2011-03-25

88

2011-04-14

74

20

2011-04-28

91

przyjął
część
poprawek

19

1

2011 r. Nr 113,
poz. 657

2011-04-01

89

2011-04-28

75

1

2011-05-12

92

odrzucił
wszystkie
poprawki

1

2011 r. Nr 126,
poz. 713

ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw (2613) (1164)

2011-04-01

89

2011-04-28

75

bez
poprawek

2011 r. Nr 117,
poz. 677

ustawa o zmianie ustawy o
808. przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw (3420) (1165)

2011-04-01

89

2011-04-28

75

bez
poprawek

2011 r. Nr 117,
poz. 678

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
809. Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Kodeks
wyborczy (3989) (1170)

2011-04-01

89

2011-04-13

74

bez
poprawek

2011 r. Nr 94,
poz. 550

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy oraz ustawy – Przepisy
810.
wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (3990) (1171)

2011-04-01

89

2011-04-13

74

2

2011-04-15

90

przyjął
część
poprawek

1

ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów
811. winiarskich, obrocie tymi wyrobami i
organizacji rynku wina (3788) (1167)

2011-04-01

89

2011-04-28

75

20

2011-05-12

92

przyjął
wszystkie
poprawki

20

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego
804.
przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (3491) (1155)

2011-03-25

ustawa o systemie informacji w
ochronie zdrowia (3485) (1156)

ustawa o zmianie ustawy o
806. państwowych instytucjach filmowych
(387) (1163)

Lp.

805.

807.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

296

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 102,
poz. 588
2011 r. Nr 120,
poz. 690

2011-04-14

74

bez
poprawek

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

89

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

2011-04-01

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
812. „Program budowy Zbiornika Wodnego
Świnna Poręba w latach 2006-2010”
(3814) (1168)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

2011 r. Nr 105,
poz. 613

297

813.

ustawa o Krajowej Radzie
Sądownictwa (3364) (1169)

2011-04-01

89

2011-04-28

75

8

2011-05-12

92

przyjął
wszystkie
poprawki

8

814.

ustawa o kredycie konsumenckim
(3596) (1166)

2011-04-01

89

2011-04-28

75

25

2011-05-12

92

przyjął
część
poprawek

20

2011-04-15

90

2011-05-12

76

12

2011-05-26

93

przyjął
wszystkie
poprawki

12

ustawa o zmianie ustawy o obligacjach
2011-04-15
(3874) (1184)

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011-04-15

90

2011-05-12

76

4

ustawa o zmianie ustawy o grach
815. hazardowych oraz niektórych innych
ustaw (3860) (1183)
816.

2011 r. Nr 126,
poz. 714
5

2011 r. Nr 126,
poz. 715
2011 r. Nr 134,
poz. 779
2011 r. Nr 129,
poz. 731

2011-05-26

93

przyjął
część
poprawek

2

2

2011 r. Nr 134,
poz. 777

818.

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym (3907) (1191)

2011-04-15

90

2011-04-28

75

bez
poprawek

2011 r. Nr 117,
poz. 679

819.

ustawa o systemie informacji
oświatowej (3628) (1185)

2011-04-15

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011 r. Nr 139,
poz. 814

2011-04-15

90

2011-05-12

76

18

ustawa o zmianie ustawy o obszarach
820. morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (2564) (1192)

2011-05-26

93

przyjął
wszystkie
poprawki

18

2011 r. Nr 134,
poz. 778

aktualizacja: 7 listopada 2011 r.

ustawa o zmianie ustawy o
817. samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (3408) (1190)

Ogłoszono
w Dz. U.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

2011-04-15

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011 r. Nr 129,
poz. 734

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy –
821. Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy – Prawo ochrony środowiska
(3832) (1186)

Lp.

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

822.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny skarbowy (3858) (1187)

2011-04-15

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011 r. Nr 129,
poz. 733

823.

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2011-04-15
nieruchomościami ( 3963, 3964) (1188)

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011 r. Nr 129,
poz. 732

298

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
824. ustroju sądów powszechnych (3833)
(1189)

2011-04-15

90

2011-05-12

76

bez
poprawek

2011 r. Nr 109,
poz. 627

ustawa o systemie handlu
825. uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (3887) (1197)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 122,
poz. 695

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 138,
poz. 806

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze i ustawy o
827.
Krajowym Rejestrze Sądowym (3940)
(1203)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

2

2011-06-09

94

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011 r. Nr 142,
poz. 828

ustawa o zmianie ustawy o
828. Państwowej Inspekcji Pracy oraz
niektórych innych ustaw (3870) (1204)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

4

2011-06-09

94

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2011 r. Nr 142,
poz. 829

826.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (3901) (1209)

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie
2011-04-28
pieczy zastępczej (628, 3378) (1198)

91

2011-05-26

77

62

2011-06-09

94

przyjął
część
poprawek

60

2

2011 r. Nr 149,
poz. 887

831.

ustawa – Prawo geologiczne i górnicze
2011-04-28
(1696) (1199)

91

2011-05-26

77

52

2011-06-09

94

przyjął
część
poprawek

48

4

2011 r. Nr 163,
poz. 981

832.

ustawa o zmianie ustawy o odpadach
(4012) (1206)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 138,
poz. 809

ustawa o zmianie ustawy Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy o
prawie pomocy w postępowaniu w
sprawach cywilnych prowadzonym w
państwach członkowskich Unii
833. Europejskiej oraz o prawie pomocy w
celu ugodowego załatwienia sporu
przed wszczęciem takiego
postępowania oraz ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
(3723) (1207)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 129,
poz. 735

ustawa o systemie ubezpieczeń
834. społecznych oraz niektórych innych
ustaw (3753) (1208)

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 138,
poz. 808

2011-04-28

91

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 138,
poz. 807

2011-04-28

830.

Lp.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
bankowe, ustawy o obrocie
829. instrumentami finansowymi oraz
ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym (3974) (1205)

299

835.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (2367) (1202)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 131,
poz. 763

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 138,
poz. 810

2011-05-13

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

2011 r. Nr 132,
poz. 766

2011-05-13

92

2011-06-09

78

5

2011-06-29

95

przyjął
wszystkie
poprawki

5

ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji
2011-05-13
cyfrowej (4016) (1216)

92

2011-06-09

78

11

2011-06-30

95

przyjął
część
poprawek

8

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
837. atomowe oraz niektórych innych ustaw
(3939) (1214)
ustawa o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów
838.
energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących (3937) (1215)
839.

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2011-05-26

2011-04-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia
91

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
836. upadłościowe i naprawcze (3311)
(1210)

Lp.

300

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 135,
poz. 789

3

2011 r. Nr 153,
poz. 903

ustawa o ratyfikacji Konwencji o
ochronie dziedzictwa
840. architektonicznego Europy,
sporządzonej w Grenadzie dnia 3
października 1985 r. (4045) (1217)

2011-05-13

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 850

ustawa o ratyfikacji Protokołu
zmieniającego Konwencję o
ograniczeniu odpowiedzialności za
841.
roszczenia morskie z 1976 r.,
sporządzonego w Londynie dnia 2
maja 1996 r. (4046) (1218)

2011-05-13

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

2011 r. Nr 140,
poz. 815

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie
842. działalności gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw (3938) (1219)

2011-05-13

92

2011-05-26

77

bez
poprawek

2011 r. Nr 131,
poz. 764

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 849

ustawa o zmianie ustawy o działalności
844. lobbingowej w procesie stanowienia
2011-05-13
prawa (3883) (1220)

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

2011 r. Nr 161,
poz. 966
2011 r. Nr 144,
poz. 851

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o finansowaniu Prawosławnego
Seminarium Duchownego w
843.
2011-05-13
Warszawie z budżetu państwa (1411)
(1224)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

301

845.

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym (3657) (1221)

2011-05-13

92

2011-06-09

78

bez
poprawek

846.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (2113) (1223)

2011-05-13

92

2011-06-09

78

56

2011-06-30

95

przyjął
część
poprawek

45

11

2011 r. Nr 170,
poz. 1015

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
847. czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (3670) (1222)

2011-05-13

92

2011-06-09

78

21

2011-07-01

95

przyjął
część
poprawek

15

6

2011 r. Nr 152,
poz. 897

2011-05-26

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz 855

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
849. postępowania cywilnego (3063, 1856)
(1229)

2011-05-26

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 854

ustawa o zmianie ustawy o
850. cmentarzach i chowaniu zmarłych
(3941) (1232)

2011-05-26

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 853

ustawa o wypowiedzeniu Konwencji
międzynarodowej o zakazie pracy
851. nocnej kobiet, zatrudnionych w
przemyśle, podpisanej w Bernie dnia
26 września 1906 roku ( 4128) (1233)

2011-05-26

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 852

848.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (4025) (1228)

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 153,
poz. 901

ustawa o zmianie ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z tytułu
853. prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych (1622, 3171) (1231)

2011-05-27

93

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 144,
poz. 856

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy oraz ustawy – Przepisy
854.
wprowadzające ustawę Kodeks
wyborczy (2800) (1234)

2011-05-27

93

2011-06-16

79

3

2011-06-30

95

odrzucił
wszystkie
poprawki

3

2011 r. Nr 147,
poz. 881

ustawa o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
855.
paliw oraz niektórych innych ustaw
(4123) (1235)

2011-05-27

93

2011-06-09

78

1

2011-06-30

95

odrzucił
wszystkie
poprawki

1

2011 r. Nr 153,
poz. 902

ustawa o zmianie ustawy o dowodach
856. osobistych i ustawy o ewidencji
ludności (4202) (1241)

2011-06-09

94

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 133,
poz. 768

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
857. karny oraz niektórych innych ustaw
(4085) (1242)

2011-06-09

94

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 133,
poz. 767

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
858. drogowym oraz ustawy o drogach
publicznych (4101) (1243)

2011-06-09

94

2011-06-16

79

4

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

302

2011-07-01

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
852. i zagospodarowaniu przestrzennym
2011-05-26
(3610) (1230)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

95

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

4

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 159,
poz. 945

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

94

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011-06-09

94

2011-07-07

80

4

2011-07-15

96

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2011-06-10

94

2011-07-07

80

4

2011-07-15

96

przyjął
część
poprawek

3

ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku
862. Praw Obywatelskich oraz ustawy o
2011-06-10
Rzeczniku Praw Dziecka (3904) (1246)

94

2011-07-07

80

1

2011-07-15

96

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
863.
Ubezpieczeń Społecznych (3898)
(1249)

2011-06-10

94

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011 r. Nr 168,
poz. 1001

ustawa o zmianie ustawy o
komercjalizacji, restrukturyzacji i
864. prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (4166) (1251)

2011-06-10

94

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011 r. Nr 168,
poz. 1002

ustawa o zmianie ustawy o żegludze
śródlądowej oraz ustawy o zmianie
865.
ustawy o żegludze śródlądowej (4066)
(1247)

2011-06-10

94

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011 r. Nr 168,
poz. 1003

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług, ustawy o zasadach
859. ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników oraz ustawy o transporcie
drogowym (4201) (1244)

2011-06-09

ustawa o Ośrodku Studiów
860. Wschodnich im. Marka Karpia (4125)
(1245)
ustawa o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu rodzin w
861.
nabywaniu własnego mieszkania oraz
niektórych innych ustaw (3899) (1250)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 134,
poz. 780

2011 r. Nr 173,
poz. 1029

1

2011 r. Nr 168,
poz. 1006

303

2011 r. Nr 168,
poz. 1004

2011-07-07

80

1

2011-06-10

94

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011 r. Nr 168,
poz. 1000

ustawa o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
868. zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu oraz Protokołu do tej
Konwencji, podpisanych w Rijadzie
dnia 22 lutego 2011 r. (4195) (1253)

2011-06-10

94

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011 r. Nr 168,
poz. 999

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
869. bankowe oraz niektórych innych ustaw
(4276) (1254)

2011-06-10

94

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 134,
poz. 781

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
adwokaturze, ustawy o radcach
870.
prawnych oraz ustawy – Prawo o
notariacie (4274) (1255)

2011-06-10

94

2011-06-16

79

bez
poprawek

2011 r. Nr 142,
poz. 830

2011-06-10

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man
w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w odniesieniu do
867. przedsiębiorstw eksploatujących statki
morskie lub statki powietrzne w
transporcie międzynarodowym,
podpisanej w Londynie dnia 7 marca
2011 r. (4194) (1252)

2011-07-15

Decyzja
Sejmu

96

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

94

ustawa o zmianie ustawy o czasie
866. pracy kierowców oraz ustawy o
transporcie drogowym (4145)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 168,
poz. 1005

304

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 178,
poz. 1056

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man
w sprawie unikania podwójnego
2011-06-29
872. opodatkowania niektórych kategorii
dochodów osób fizycznych, podpisanej
w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
(4220) (1269)

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 178,
poz. 1057

ustawa o ratyfikacji Poprawki do
Umowy o Międzynarodowym Funduszu
Walutowym dotyczącej reformy Rady
Wykonawczej, przyjętej przez Radę
873.
2011-06-29
Gubernatorów Międzynarodowego
Funduszu Walutowego Rezolucją Nr
66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. (4221)
(1270)

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 178,
poz. 1055

ustawa o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
874.
2011-06-30
oraz niektórych innych ustaw (3902)
(1271)

95

2011-07-29

81

5

2011-08-19

98

przyjął
część
poprawek

4

ustawa o zmianie ustawy o
875. zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 2011-06-30
innych ustaw (4074) (1272)

95

2011-07-29

81

5

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

5

Lp.

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man
o wymianie informacji w sprawach
871.
podatkowych oraz Protokołu do tej
Umowy, podpisanych w Londynie dnia
7 marca 2011 r. (4219) (1268)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2011-06-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

305

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 209,
poz. 1244
2011 r. Nr 205,
poz. 1211

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

Decyzja
Sejmu

876.

ustawa o weteranach działań poza
granicami państwa (3754) (1273)

2011-06-30

95

2011-07-29

81

17

2011-08-19

98

przyjął
część
poprawek

14

877.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
prasowe (4150) (1274)

2011-06-30

95

2011-07-29

81

1

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

1

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniu przez prawników
878. zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej (4254)
(1275)

2011-06-30

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

ustawa o bezpieczeństwie i
ratownictwie w górach i na
879.
zorganizowanych terenach
narciarskich (3447) (1276)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

40

2011-08-18

98

przyjął
część
poprawek

26

14

2011 r. Nr 208,
poz. 1241

ustawa o bezpieczeństwie osób
880. przebywających na obszarach
wodnych (3448) (1277)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

59

2011-08-18

98

przyjął
część
poprawek

53

6

2011 r. Nr 208,
poz. 1240

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i
881.
2011-07-01
płatników oraz niektórych innych ustaw
(4159) (1278)

95

2011-07-27

81

17

2011-07-29

97

przyjął
wszystkie
poprawki

17

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
882.
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (3869) (1279)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

ustawa o zawodach pielęgniarki i
położnej (3355) (1280)

2011-07-01

95

2011-07-07

80

9

Lp.

306

883.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

3

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 205,
poz. 1203
2011 r. Nr 205,
poz. 1204

2011 r. Nr 178,
poz. 1058

2011 r. Nr 171,
poz. 1016

2011 r. Nr 178,
poz. 1059

2011-07-15

96

przyjął
wszystkie
poprawki

9

2011 r. Nr 174,
poz. 1039

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

95

2011-07-07

80

bez
poprawek

2011-07-01

95

2011-07-29

81

18

2011-08-31

99

przyjął
część
poprawek

14

4

2011 r. Nr 207,
poz. 1230

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych oraz
886.
niektórych innych ustaw (3655, 3361)
(1283)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

83

2011-08-18

98

przyjął
część
poprawek

75

8

2011 r. Nr 203,
poz. 1192

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
887. prawnej odmian roślin (3603, 4318)
(1285)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 186,
poz. 1099

888. ustawa o nasiennictwie (4114) (1284)

2011-07-01

95

2011-07-29

81

bez
poprawek

weto
Prezydenta

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
889. wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (4341) (1289)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 178,
poz. 1061

ustawa o zmianie ustawy o służbie
890. cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(2772) (1290)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

8

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
891. przez Skarb Państwa wsparcia
instytucjom finansowym (4268) (1291)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011-07-01

ustawa o zmianie ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu
885.
działalności kulturalnej oraz niektórych
innych ustaw (3786) (1282)

Lp.

884.

ustawa o samorządzie pielęgniarek i
położnych (3356) (1281)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.
2011 r. Nr 174,
poz. 1038

307

2011-08-19

98

przyjął
część
poprawek

7

1

2011 r. Nr 201,
poz. 1183
2011 r. Nr 186,
poz. 1101

2011-07-29

81

2

2011-07-15

96

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 178,
poz. 1092

ustawa o kontroli w administracji
rządowej (4218) (1294)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

bez
poprawek

2011 r. Nr 185,
poz. 1092

ustawa o usługach płatniczych (4217)
(1295)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

49

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz
896.
ustawy – Ordynacja podatkowa (3362)
(1288)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o Policji
(4262) (1296)

2011-07-15

96

2011-08-05

82

6

2011-08-19

98

przyjął
część
poprawek

3

3

2011 r. Nr 205,
poz. 1205

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
898. energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (3237, 3794) (1297)

2011-07-15

96

2011-07-29

81

4

2011-08-19

98

przyjął
część
poprawek

1

3

2011 r. Nr 205,
poz. 1208

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
899. bankowe oraz ustawy o kredycie
konsumenckim (4216) (1303)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

2

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011-07-15

ustawa o krajowym systemie
893. ekozarządzania i audytu (EMAS)
(4228) (1293)
894.
895.

308

897.

2011-08-19

2011-08-19

Decyzja
Sejmu

98

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

96

ustawa o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
892.
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz
niektórych innych ustaw (3960) (1292)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

98

przyjął
część
poprawek

2011 r. Nr 205,
poz. 1210

2

47

Ogłoszono
w Dz. U.

2

2011 r. Nr 199,
poz. 1175
2011 r. Nr 186,
poz. 1100

2011 r. Nr 201,
poz. 1181

2011-08-05

82

19

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz niektórych
901.
2011-07-28
innych ustaw (3765, 3859, 4131, 4352)
(1305)

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 187,
poz. 1110

ustawa o zmianie ustawy o
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki oraz o zmianie ustawy o
902.
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (4396) (1306)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 185,
poz. 1094

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
903. mieszkaniowego oraz ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych (4029)
(1307)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

3

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2011 r. Nr 201,
poz. 1180

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (4395) (1308)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

5

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2011 r. Nr 205,
poz. 1209

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011-07-28

97

2011-08-05

82

6

900.

309

904.

ustawa o przewozie towarów
niebezpiecznych (4167) (1304)

ustawa o zmianie ustawy o Funduszu
905. Kolejowym oraz ustawy o transporcie
kolejowym (4397) (1309)
906.

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych (4255) (1310)

2011-07-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
2011-08-19

Decyzja
Sejmu

98

przyjął
część
poprawek

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

97

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

16

3

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 227,
poz. 1367

2011 r. Nr 187,
poz. 1113
2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

6

2011 r. Nr 201,
poz. 1182

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 185,
poz. 1093

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 191,
poz. 1133

ustawa o zmianie ustawy o orderach i
odznaczeniach oraz zmieniającą
909.
ustawę o zmianie ustawy o orderach i
odznaczeniach (4346) (1313)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

4

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
910. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego
(4347) (1314)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 187,
poz. 1109

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
911. i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (4326) (1315)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 187,
poz. 1111

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
912.
2011-07-28
o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (3897) (1316)

97

2011-08-05

82

2

ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
907. Szkole Administracji Publicznej (4348)
(1311)

2011-07-28

ustawa o zalegalizowaniu pobytu
niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
908. oraz o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o
cudzoziemcach (4394) (1312)

Lp.

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2011-08-19

310

2011-08-19

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

98

98

Decyzja
Sejmu

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

2011 r. Nr 205,
poz. 1207

4

1

Ogłoszono
w Dz. U.

1

2011 r. Nr 205,
poz. 1212

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011-07-28

97

2011-08-05

82

16

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
915.
Ubezpieczeń Społecznych (4343)
(1319)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie
916.
niewypłacalności pracodawcy oraz
niektórych innych ustaw (4344) (1320)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

3

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2011 r. Nr 197,
poz. 1170

ustawa o zmianie ustawy o systemie
917. oświaty oraz niektórych innych ustaw
(4353) (1321)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

13

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

13

2011 r. Nr 205,
poz. 1206

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
918. bankowe oraz niektórych innych ustaw
(4350, 4381, 4413) (1325)

2011-07-29

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 165,
poz. 984

2011-07-29

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 185,
poz. 1097

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy – Prawo
913. bankowe oraz ustawy o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (4389) (1317)

2011-07-28

ustawa o języku migowym i innych
914. środkach komunikowania się (4324)
(1318)

Lp.

311

919.

ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i
wymianie gruntów (4284) (1326)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 185,
poz. 1095

2011-08-19

98

przyjął
wszystkie
poprawki

16

2011 r. Nr 209,
poz. 1243
2011 r. Nr 187,
poz. 1112

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 185,
poz. 1097

ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu
do Konwencji o ochronie dóbr
kulturalnych w razie konfliktu
921. zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia
2011-07-29
14 maja 1954 r., sporządzonego w
Hadze dnia 26 marca 1999 r. (4283)
(1323)

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 187,
poz. 1114

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Malty o zmianie Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Malty w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i
922.
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, sporządzonej w La
Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 6
kwietnia 2011 r. (4359) (1324)

2011-07-29

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 187,
poz. 1115

ustawa o zmianie ustawy o
923. postępowaniu w sprawach nieletnich
(4171) (1327)

2011-07-29

97

2011-08-05

82

bez
poprawek

2011 r. Nr 191,
poz. 1134

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o nadaniu nowej nazwy
Uniwersytetowi Humanistyczno–
920.
2011-07-29
Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego
w Kielcach (4388 ) (1322)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

312

2011-08-05

82

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
2011-07-28
925.
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (4331) (1300)

97

2011-08-05

82

2

2011-08-19

98

odrzucił
wszystkie
poprawki

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych
926.
oraz niektórych innych ustaw (4281,
4280) (1301)

2011-07-28

97

2011-08-05

82

16

2011-08-31

99

przyjął
część
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
927. wyborczy oraz niektórych innych ustaw 2011-07-28
(4227) (1302)

97

2011-08-05

82

3

2011-08-31

99

przyjął
część
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
928. przyrody oraz niektórych innych ustaw
(4345) (1329)

2011-08-18

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu
929.
czystości i porządku w gminach (4257)
(1330)

2011-08-18

98

2011-09-14

83

8

ustawa o zmianie ustawy - Kodeks
karny, ustawy - Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy o
924.
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (4342) (1328)

2011-07-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

97

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 191,
poz. 1135

313

2

2011 r. Nr 205,
poz. 1202

15

1

2011 r. Nr 217,
poz. 1280

2

1

2011 r. Nr 217,
poz. 1281
2011 r. Nr 224,
poz. 1337

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

7

1

2011 r. Nr 230,
poz. 1373

2011-09-13

83

1

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
931. ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (4223) (1332)

2011-08-18

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
932. drogowym oraz niektórych innych
ustaw (4061) (1333)

2011-08-18

98

2011-09-14

83

34

2011-08-18

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
934. karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw (3961) (1335)

2011-08-18

98

2011-09-13

83

11

ustawa o dotacji dla Fundacji
Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na
935.
uzupełnienie Kapitału Wieczystego
(4462) (1336)

2011-08-18

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
936. instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (4468) (1337)

2011-08-18

98

2011-09-13

83

3

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

3

2011 r. Nr 234,
poz. 1391

ustawa o szczególnych rozwiązaniach
937. związanych z usuwaniem skutków
powodzi (4184) (1338)

2011-08-18

98

2011-09-13

83

2

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011 r. Nr 234,
poz. 1385

2011-08-18

98

2011-09-13

83

bez
poprawek

314

933.

938.

ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (4044) (1334)

ustawa o bezpieczeństwie morskim
(4463) (1339)

2011-09-16

Decyzja
Sejmu

100

przyjął
wszystkie
poprawki

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

98

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
930. Rzeczniku Ubezpieczonych oraz
2011-08-18
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (4354) (1331)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 234,
poz. 1388

1

2011 r. Nr 222,
poz. 1321
2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

33

1

2011 r. Nr 244,
poz. 1454
2011 r. Nr 222,
poz. 1320

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

11

2011 r. Nr 240,
poz. 1431
2011 r. Nr 224,
poz. 1336

2011 r. Nr 228,
poz. 1368

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 207,
poz. 1229

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów wojskowych oraz ustawy
940.
2011-08-19
o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (4259) (1341)

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 236,
poz. 1396

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
941. postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (4332) (1342)

2011-08-19

98

2011-09-13

83

7

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

7

ustawa o redukcji niektórych
942. obowiązków obywateli i
przedsiębiorców (4461) (1343)

2011-08-19

98

2011-09-13

83

23

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

21

2

2011 r. Nr 232,
poz. 1378

943. ustawa o timeshare (4439) (1344)

2011-08-19

98

2011-09-13

83

6

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

2

4

2011 r. Nr 230,
poz. 1370

ustawa o zmianie ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie
944.
dyscypliny finansów publicznych oraz
niektórych innych ustaw (4465) (1345)

2011-08-19

98

2011-09-13

83

bez
poprawek

ustawa o współpracy rozwojowej
(4469) (1346)

2011-08-19

98

2011-09-14

83

6

ustawa o ratyfikacji Drugiej poprawki
do Konwencji z Espoo, przyjętej
946. podczas III Spotkania Stron Konwencji, 2011-08-19
Decyzją III/7 w dniu 4 czerwca 2004 r.
w Cavtat (4384) (1347)

98

2011-09-14

83

bez
poprawek

Lp.

939.

315

945.

ustawa o zmianie ustawy o Policji
(4464) (1340)

Data
uchwalenia
przez Sejm
2011-08-19

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 233,
poz. 1381

2011 r. Nr 240,
poz. 1429

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

5

1

2011 r. Nr 234,
poz. 1386

2011 r. Nr 222,
poz. 1322

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

316

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Decyzja
Sejmu

99

2011-09-14

83

2

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011-08-30

99

2011-09-14

83

14

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

13

2011-08-30

99

2011-09-14

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 222,
poz. 1323

2011-08-30

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 224,
poz. 1338

ustawa o zmianie ustawy o dostępie do
951. informacji publicznej oraz niektórych
2011-08-31
innych ustaw (4434, 4555) (1352)

99

2011-09-14

83

1

2011-08-31

99

2011-09-14

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 224,
poz. 1340

2011-08-31

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 224,
poz. 1342

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
954.
2011-08-31
Krajowym Funduszu Drogowym (4508)
(1355)

99

2011-09-13

83

1

Lp.

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Data
uchwalenia
przez Sejm

947.

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (4527) ( 1348)

2011-08-30

948.

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (4408) (1349)

ustawa o zmianie ustawy o stanie
wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i
949. zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (4355) (1350)
950.

952.

ustawa o zmianie ustawy o rencie
socjalnej (4316) (1351)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń (3401) (1353)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym
953. zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (3278) (1354)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

2011-09-16

2011-09-16

100

100

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

1

1

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 240,
poz. 1432
1

2011 r. Nr 230,
poz. 1372

2011 r. Nr 204,
poz. 1195

2011 r. Nr 234,
poz. 1387

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami
956. rolnymi Skarbu Państwa oraz o
2011-08-31
zmianie niektórych innych ustaw (2819,
2849) (1368)

99

2011-09-14

83

4

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2011 r. Nr 233,
poz. 1382

ustawa o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawy o podatku
957.
2011-08-31
dochodowym od osób prawnych (4529)
(1357)

99

2011-09-13

83

4

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

4

2011 r. Nr 234,
poz. 1389

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy o
958.
prokuraturze oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (4583) (1358)

2011-08-31

99

2011-09-13

83

5

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

5

2011 r. Nr 240,
poz. 1430

ustawa o wymianie informacji z
organami ścigania państw
959.
2011-08-31
członkowskich Unii Europejskiej (4528)
(1359)

99

2011-09-13

83

2

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

2

2011 r. Nr 230,
poz. 1371

2011-08-31

99

2011-09-14

83

bez
poprawek

ustawa o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia
961.
2011-08-31
bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (4531,
4598) (1361)

99

2011-09-13

83

1

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o
955. europejskich radach zakładowych
(4530) (1356)

317

960.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (4467) (1360)

Data
uchwalenia
przez Sejm

2011-08-31

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 213,
poz. 1265

2011 r. Nr 224,
poz. 1341

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

1

2011 r. Nr 234,
poz. 1392

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 222,
poz. 1326

ustawa o ratyfikacji Konwencji w
sprawie scentralizowanej odprawy
celnej dotyczącej podziału krajowych
kosztów poboru, które są
963.
2011-08-31
zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby
własne są udostępniane budżetowi UE,
sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca
2009 r. (4584) (1363)

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 222,
poz. 1325

ustawa o ratyfikacji Układu o
Stabilizacji i Stowarzyszeniu między
Wspólnotami Europejskimi i ich
964. państwami członkowskimi, z jednej
2011-08-31
strony, a Republiką Serbii, z drugiej
strony, sporządzonego w Luksemburgu
dnia 29 kwietnia 2008 r. (4471) (1364)

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 224,
poz. 1339

ustawa o ratyfikacji Konwencji o pracy
na morzu, przyjętej przez Konferencję
965. Ogólną Międzynarodowej Organizacji
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006
r. (4596) (1365)

2011-08-31

99

2011-09-13

83

bez
poprawek

2011 r. Nr 222,
poz. 1324

ustawa o ochronie praw nabywcy
966. lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (4349) (1367)

2011-08-31

99

2011-09-13

83

25

2011-09-16

100

przyjął
część
poprawek

23

2011-08-31

99

2011-09-13

83

12

2011-09-16

100

przyjął
wszystkie
poprawki

12

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

962.

ustawa o zmianie ustawy o żegludze
śródlądowej (4398) (1362)

2011-08-31

967.

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne (4605) (1366)

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia

Nr
posiedzenia

318

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Tytuł ustawy (nr druku sejmowego)
(nr druku senackiego)

Decyzja
Sejmu

2

Ogłoszono
w Dz. U.

2011 r. Nr 232,
poz. 1377
2011 r. Nr 234,
poz. 1390

Uchwały Senatu

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu

Lp.

Liczba uchwał

Wyszczególnienie uchwał

2007

2008

2009

2010

2011

Razem

1.

w sprawie ustaw przyjętych przez Sejm

7

261

234

233

230

965

2.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektów
ustaw

3

31

35

28

27

124

3.

w sprawie wyboru lub zmiany w składzie
organów Senatu

12

15

22

14

9

72

4.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

1

2

1

3

1

8

5.

w sprawie wyboru lub wyrażenia zgody na
powołanie i odwołanie organów państwowych

1

2

1

5

2

11

6.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

-

1

1

1

1

4

7.

dotyczące współpracy międzyparlamentarnej

1

-

-

-

1

2

8.

w sprawie mandatu senatorskiego

-

-

2

3

-

5

9.

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie

-

-

1

-

-

1

1

13

14

5

7

40

4

4

8

10. okolicznościowe
*

11. opinie w sprawie zasady pomocniczości
12.

w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie
przez Prezydenta RP referendum
Ogółem

*

-

1

-

-

-

1

26

326

311

296

282

1241

21 kwietnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja Regulaminu Senatu, na mocy której uregulowano zasady
postępowania Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Na mocy tych przepisów, w trybie przewidzianym dla uchwał Senat może podejmować opinie o niezgodności
projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej z zasadą pomocniczości.

321

322

Wykaz uchwał Senatu*

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

1.

Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu

2007-11-05

1

2007 r. Nr 82,
poz. 858

2.

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków
Senatu

2007-11-05

1

2007 r. Nr 86,
poz. 924

3.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

2007-11-06

1

4.

Uchwała w sprawie powołania Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2007-11-06

1

5.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich

2007-11-06

1

6.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2007-11-09

1

7.

Uchwała w sprawie powołania komisji senackich

2007-11-09

1

8.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących
komisji senackich

2007-11-10

1

9.

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu 2007-11-28

2

10.

Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii
2007-11-28
Międzyparlamentarnej

2

11.

Uchwała w sprawie uczczenia ofiar stanu
wojennego

2007-11-28

2

12.

Uchwała w sprawie zmian w składach komisji
senackich

2007-11-28

2

13.

Uchwała w sprawie zmian w składach komisji
senackich

2007-11-28

2

14.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego
Komisji Praw Człowieka i Praworządności

2007-12-20

3

15.

Uchwała w sprawie wyboru członków Krajowej
Rady Sądownictwa

2007-12-20

3

16.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2007-12-20

3

17.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2008-02-07

5

2008 r. Nr 14,
poz. 146

18.

Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem
Andrzeja i Olgi Małkowskich

2008-02-07

5

2008 r. Nr 14,
poz. 147

19.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Praw Człowieka i Praworządności

2008-02-07

5

20.

Uchwała w sprawie odwołania sekretarzy Senatu

2008-02-07

5

21.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

2008-02-07

5

22.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-02-07

5

23.

Uchwała w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna
Niemcewicza

2008-03-06

6

24.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej

2008-04-11

9

323

2007 r. Nr 86,
poz. 925

2007 r. Nr 90,
poz. 974

2007 r. Nr 90,
poz. 975

2007 r. Nr 100,
poz. 1086

2008 r. Nr 21,
poz. 205

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

25.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-04-11

9

26.

Uchwała w sprawie nadania szczególnego
charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości

2008-04-24

10

2008 r. Nr 35,
poz. 313

27.

Uchwała dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II

2008-04-24

10

2008 r. Nr 35,
poz. 312

28.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-04-24

10

29.

Uchwała w sprawie przywrócenia pamięci
zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza
Witolda Pileckiego

2008-05-07

11

2008 r. Nr 38,
poz. 333

30.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
odwołanie Rzecznika Praw Dziecka

2008-05-15

12

2008 r. Nr 40,
poz. 350

31.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-05-15

12

32.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2008-06-26

14

33.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-06-26

14

34.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-06-26

14

35.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej

2008-07-11

15

36.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Rzecznika Praw Dziecka

2008-07-24

16

37.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej

2008-07-24

16

38.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackiej

2008-07-24

16

39.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-09-25

18

40.

Uchwała w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru
2008-10-16
Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

19

2008 r. Nr 82,
poz. 720

41.

Uchwała dla uczczenia postaci i dokonań
błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego

2008-10-16

19

2008r. Nr 82,
poz. 719

42.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2008-10-16

19

43.

Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na
zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie
kierunku reformy służby zdrowia

2008-10-29

20

44.

Uchwała w 90. rocznicę odzyskania
niepodległości

2008-11-07

21

2008 r. Nr 85,
poz. 749

45.

Uchwała o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej
Demokracji

2008-11-07

21

2008r. Nr 86,
poz. 752

46.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2008-11-20

22

2008 r. Nr 90,
poz. 781
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2008 r. Nr 50,
poz. 437

2008 r. Nr 55,
poz. 491

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

47.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci
błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana
Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i
Pasterza Kościoła Katolickiego

2008-12-04

23

2008 r. Nr 94,
poz. 803

48.

Uchwała w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa
Józefa Teofila Teodorowicza

2008-12-04

23

2008r. Nr 94,
poz. 804

49.

Uchwała w 90. rocznicę wybuchu powstania
wielkopolskiego 1918-1919

2008-12-19

24

2009 r. Nr 1,
poz. 2

50.

Uchwała w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka

2008-12-19

24

2009 r. Nr 1,
poz. 1

51.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-01-14

25

52.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

2009-01-14

25

53.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz
przewodniczącego Komisji Środowiska

2009-01-15

25

54.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-01-15

25

55.

Uchwała w sprawie obrony chrześcijan
prześladowanych w Indiach

2009-02-05

26

56.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-02-05

26

57.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-02-05

26

58.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego
Komisji Ustawodawczej

2009-02-18

27

59.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-02-18

27

60.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-02-18

27

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Lecha
2009-02-18
Bądkowskiego
Uchwała w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci
świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za
2009-03-05
wzór patriotki
Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
2009-03-18
senackich

27

2009 r. Nr 11,
poz. 136

28

2009 r. Nr 16,
poz. 195

LP.

61.
62.
63.

Nazwa uchwały Senatu

29

64.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-03-18

29

65.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego
Komisji Gospodarki Narodowej

2009-03-19

29

66.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich

2009-03-19

29

67.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Gospodarki Narodowej oraz
przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

2009-03-19

29

68.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-03-19

29
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2009 r. Nr 9,
poz. 86

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

69.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Polaków
ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

2009-04-02

30

2009 r. Nr 22,
poz. 277

70.

Uchwała w sprawie uczczenia rocznicy śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II

2009-04-02

30

2009 r. Nr 22,
poz. 276

71.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-04-02

30

72.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-04-02

30

73.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich

2009-04-02

30

74.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Stefana
Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka,
wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w
kraju i na emigracji

2009-04-22

31

2009 r. Nr 28,
poz. 383

75.

Uchwała w sprawie uczczenia 105-lecia Związku
Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia
Związku Podhalan Północnej Ameryki

2009-04-21

31

2009 r. Nr 28,
poz. 382

76.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-04-22

31

77.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2009-05-14

33

78.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha
Korfantego (1873-1939) – Współtwórcy II
Rzeczypospolitej

2009-05-27

34

2009 r. Nr 35,
poz. 520

79.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności
sądowej senatora Andrzeja Owczarka

2009-05-28

34

2009 r. Nr 35,
poz. 521

80.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji
senackiej

2009-07-02

36

81.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2009-07-31

39

82.

Uchwała w sprawie uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia
niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r.
o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw

2009-09-23

40

83.

Uchwała w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej

2009-09-23

40

2009 r. Nr 63,
poz. 832

84.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2009-09-23

40

2009 r. Nr 62,
poz. 818

85.

Uchwała w sprawie zmian w składach komisji
senackich

2009-09-23

40

86.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci generała
Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera
2009-10-07
Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych
Ameryki, w 230. rocznicę śmierci

41

2009 r. Nr 66,
poz. 865

87.

Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem
Fryderyka Chopina

41

2009 r. Nr 66,
poz. 866
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2009-10-07

2009 r. Nr 50,
poz. 716

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

88.

Uchwała w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi
Bożego księdza Jerzego Popiełuszki

2009-10-22

42

2009 r. Nr 69,
poz. 891

89.

Uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem
Demokracji Lokalnej

2009-11-19

44

2009 r. Nr 76,
poz. 940

90.

Uchwała w sprawie wyboru członka Krajowej
Rady Sądownictwa

2009-11-19

44

2009 r. Nr 76,
poz. 942

91.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
senatora Norberta Krajczego

2009-11-19

44

2009 r. Nr 76,
poz. 941

92.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego
poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę
urodzin i 160. rocznicę śmierci

2009-12-17

46

2009 r. Nr 81,
poz. 999

93.

Uchwała w sprawie powołania członków Rady
Polityki Pieniężnej

2010-01-13

47

2010 r. Nr 4,
poz. 23

94.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
senatora Krzysztofa Piesiewicza

2010-02-03

48

2010 r. Nr 7,
poz. 56

95.

Uchwała w sprawie poszanowania Krzyża

2010-02-04

48

2010 r. Nr 7,
poz. 57

96.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2010-02-18

49

97.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2010-02-18

49

98.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2010-03-12

50

2010 r. Nr 16,
poz. 166

99.

Uchwała w sprawie wyboru senatorów do składu
Krajowej Rady Prokuratury

2010-04-09

52

2010 r. Nr 25,
poz. 224

2010-04-09

52

2010 r. Nr 25,
poz. 225

2010-04-09

52

2010-04-29

53

Uchwała w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa
2010-04-29
Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

53

100. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
101.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
102. pociągnięcie do odpowiedzialności za
wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego
103.

Opinia w sprawie niezgodności z zasadą
pomocniczości projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004
104.
ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych
Granicach Państw Członkowskich Unii
Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61

2010-04-29

53

Uchwała w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego
samorządu terytorialnego

2010-05-27

56

2010 r. Nr 42,
poz. 600

Uchwała w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz
106.
z Informacją o podstawowych problemach
radiofonii i telewizji w 2009 roku

2010-05-28

56

2010 r. Nr 42,
poz. 601

105.
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Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

Data

Nr
pos.

2010-05-28

56

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
108. sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika
Praw Obywatelskich

2010-07-08

59

109.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2010-07-08

59

110.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2010-07-08

59

111.

Uchwała w sprawie odwołania senatora Witolda
Idczaka z funkcji sekretarza Senatu

2010-07-08

59

112.

Uchwała w sprawie wyboru senatora Władysława
Dajczaka na sekretarza Senatu

2010-07-08

59

113.

Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji

2010-07-22

60

2010 r. Nr 53,
poz. 720

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie wyrażenia zgody na powołanie
114.
Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych

2010-07-22

60

2010 r. Nr 53,
poz. 719

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
115. pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
senatora Krzysztofa Zaremby

2010-07-22

60

2010 r. Nr 53,
poz. 721

116. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2010-08-05

61

2010 r. Nr 57,
poz. 771

117.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego

2010-08-12

62

2010 r. Nr 59,
poz. 776

118.

Uchwała o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

2010-08-21

63

2010 r. Nr 81,
poz. 977

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
119. Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy
sezonowej KOM (2010) 379

2010-08-21

63

2010-11-04

64

121. Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu 2010-11-17

65

LP.
107.

120.

122.

Nazwa uchwały Senatu
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji
senackiej

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w
123.
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
KOM(2010) 537

328

2010-11-17

65

2010-11-25

66

2010 r. Nr 49,
poz. 656

2010 r. Nr 89,
poz. 1031

Data

Nr
pos.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009
124.
ustanawiające wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach
wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone
systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539

2010-11-25

66

125. Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Senatu

2010-11-25

66

126. Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2010-11-25

66

2010-12-16

67

2011-01-12

68

LP.

127.

Nazwa uchwały Senatu

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

128. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

2011 r. Nr 6,
poz. 62

129.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-01-12

68

130.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

2011-01-27

69

131.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-01-27

69

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr .../…z dnia […] r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr
132.
1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady
(WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010)
745

2011-02-04

70

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Parlamentu
133. Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738

2011-02-04

70

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-02-04

70

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną
135. organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów
rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku"), KOM(2010) 799

2011-03-03

71

Uchwała w sprawie powołania członków Rady
136. Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2011-03-03

71

2011 r. Nr 22,
poz. 233

137.

Uchwała w 20. rocznicę powstania Grupy
Wyszehradzkiej

2011-03-17

72

2011 r. Nr 26,
poz. 275

138

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-03-17

72

134.

329

2011 r. Nr 10,
poz. 89

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Uchwała w sprawie ustanowienia kwietnia
miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego,
139.
nazistowskiego obozu koncentracyjnego
Ravensbrück (KL Ravensbrück)

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

2011-03-30

73

2011 r. Nr 28,
poz. 304

Uchwała dla uczczenia postaci i dokonań
błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego

2011-03-31

73

2011 r. Nr 28,
poz. 305

141.

Uchwała z okazji 90. rocznicy III Powstania
Śląskiego

2011-04-14

74

2011 r. Nr 33,
poz. 388

142.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-04-14

74

143.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji
senackiej

2011-04-28

75

2011-05-12

76

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu rozporządzenia Rady w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i
145.
2011-05-26
wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie
skutków majątkowych zarejestrowanych związków
partnerskich KOM (2011) 127

77

Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia
146. Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i
Republiki Mołdowy

2011-05-26

77

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-05-26

77

2011-05-26

77

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-06-09

78

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –
150.
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu

2011-06-15

79

2011 r. Nr 57,
poz. 569
2011 r. Nr 57,
poz. 570

147.

148. Uchwała z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce
149.

**

Nr
pos.

140.

Uchwała w sprawie 30. rocznicy rejestracji
Niezależnego Samorządnego Związku
144.
Zawodowego Rolników Indywidualnych
"Solidarność"

*

Data

151.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2011-06-16

79

152.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-07-07

80

2011 r. Nr 39,
poz. 426

2011 r. Nr 45,
poz. 493

2011 r. Nr 45,
poz. 494

Wykaz nie obejmuje uchwał dotyczących ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodawczych.
Przepisy ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca
2000 r. określają, że w Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Senatu dotyczące: Regulaminu Senatu,
wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na powoływanie lub odwoływanie przez Sejm
na określone w Konstytucji lub ustawach stanowiska państwowe. Ogłasza się także uchwały Senatu, jeżeli ich
ogłoszenie w Monitorze Polskim jest przewidziane w tych uchwałach albo jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.
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Zgromadzenie Narodowe,
uroczyste zgromadzenia
posłów i senatorów

Zgromadzenie Narodowe
Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z okazji złożenia przysięgi prezydenckiej przez
Bronisława Komorowskiego
6 sierpnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego,
czyli połączonych izb Sejmu i Senatu, podczas którego wybrany w lipcowych wyborach
Bronisław Komorowski złożył przysięgę prezydencką. Składając ją, formalnie objął urząd
prezydenta.
Zgromadzenie otworzył marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. Na początku odegrano
hymn Polski. Zgromadzeni posłowie, senatorowie oraz goście minutą ciszy uczcili pamięć
prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych ofiar katastrofy samolotu pod
Smoleńskiem.
Po złożeniu przysięgi Bronisław Komorowski wygłosił orędzie. Na wstępie podziękował
obywatelom, którzy wynieśli go do prezydenckiego urzędu i zaznaczył, iż pamięta o tych,
którzy wsparli jego kontrkandydata. Zaznaczył, że Polacy mają powody, by z ufnością patrzeć
w przyszłość. Nowy prezydent podkreślał w swym orędziu, że był i pozostaje człowiekiem
„Solidarności”.
Prezydent Komorowski zadeklarował, że będzie pamiętał „o wielkiej polonijnej rodzinie”
oraz, iż będzie sprzyjał procesowi zbliżenia i pojednania polsko-rosyjskiego. Chciałby
umacniać wspólnotę środkowoeuropejskich interesów, w szczególności w ramach Grupy
Wyszehradzkiej i zacieśniać relacje Polski z państwami naszego regionu.
Nowy prezydent zaprosił do współpracy reprezentantów różnych stronnictw, różnych
światopoglądów i grup społecznych. Podkreślił, że docenia aktywne społeczeństwo i rolę
samorządu terytorialnego. Wyraził wolę patronowania inicjatywom mającym na celu
umocnienie obywatelskiego modelu demokracji.
Na koniec prezydent zaznaczył, że „Polska potrzebuje ładu przejawiającego się
w rzetelnie działających instytucjach państwa, sprawnej i życzliwej administracji
i w bezpieczeństwie na co dzień”.
W uroczystości zaprzysiężenia głowy państwa brali udział m.in. premier Donald Tusk,
byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, matka Bronisława Komorowskiego
– Jadwiga, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, byli premierzy Tadeusz
Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Józef Oleksy, Marek Belka, prymas Polski Józef
Kowalczyk i metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.
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Uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji wizyty prezydenta Państwa Izrael
17 kwietnia 2008 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w Senacie,
podczas którego wystąpił prezydent Państwa Izrael Szymon Peres. Gościa powitał marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz. Jak powiedział, na wielowiekowe doświadczenie współżycia
narodów polskiego i izraelskiego składają się zarówno momenty pomyślne, jak i tragiczne.
Szymon Peres podkreślił, że dziedzictwo polskich Żydów będzie wpływać na naród
żydowski przez wiele pokoleń. „Nie da się go wymazać i nie wolno tego zrobić” – zaznaczył.
Prezydent przypomniał, że od XVII wieku Polska była największym ośrodkiem życia
żydowskiego w Europie. „Mimo iż Żydzi byli niejednokrotnie ofiarami rozruchów
antysemickich (...), to w Polsce los był dla nich łaskawszy niż w innych krajach europejskich”
– powiedział. Szymon Peres przypomniał, że w 60-letniej historii Państwo Izrael musiało
uczestniczyć w siedmiu wojnach. „Nieliczni przeciw wielu, sami przeciw koalicjom
złożonym z wielu krajów, przy niekorzystnym stosunku sił. Według zimnego bilansu sił, nie
mieliśmy szans na zwycięstwo w tych wojnach. Ale zwyciężyliśmy” – zaznaczył.
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów zakończyło wystąpienie marszałka Sejmu
Bronisława Komorowskiego, który podkreślił, że polscy Żydzi, ich kultura i dzieje, także te
najtragiczniejsze, stanowią część zarówno kultury i historii Izraela, jak i cząstkę naszej
polskiej historii.
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji wizyty prezydenta Republiki
Francuskiej
28 maja 2008 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów, podczas którego
wystąpił prezydent Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy. W zgromadzeniu uczestniczył
prezydent Lech Kaczyński.
„Polskę i Francję łączy przekonanie, że silna i sprawna Unia Europejska najlepiej
zagwarantuje naszym narodom dobrą przyszłość” – powiedział marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski, witając w Sejmie prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego.
Przemawiając do posłów i senatorów, prezydent Nicolas Sarkozy podkreślił, że to wielki
zaszczyt dla Francji, iż osobiście może wystąpić przed obiema izbami polskiego parlamentu.
Przypomniał, że Polacy to naród, który zawsze utrzymywał z Francją wyjątkowe, braterskie
stosunki. „Nasze państwa nigdy nie stanęły przeciwko sobie. Francja prowadziła wojnę
niemal ze wszystkimi państwami Europy, ale nigdy z Polską” – powiedział. Jak dodał, oba
narody zawsze były po tej samej stronie, „zawsze razem, zawsze były sprzymierzeńcami”.
W ocenie prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, społeczeństwa i kultury obu narodów zawsze
wzajemnie się wzbogacały.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, zamykając uroczyste zgromadzenie posłów
i senatorów, podkreślił wspólnotę dziejów Polski i Francji. Przypomniał historię najnowszą,
kiedy Polacy otrzymywali od Francji wsparcie i pomoc w okresie stanu wojennego.
Marszałek podziękował za to wsparcie Francji i Francuzom.
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Uroczyste posiedzenie posłów i senatorów poświęcone 20. rocznicy odzyskania przez
Polskę wolności i demokracji
3 czerwca 2009 r., z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., odbyło się wspólne
posiedzenie posłów i senatorów.
Uczestniczyli w nim m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, były
premier Tadeusz Mazowiecki, szef Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering oraz
przedstawiciele 24 europejskich parlamentów, a także zaproszeni na tę uroczystość
członkowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
Posiedzenie rozpoczęła projekcja filmu „Polska droga do wolności”, a następnie zabrał
głos marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.
Obrady prowadzili marszałkowie Sejmu i Senatu Bronisław Komorowski i Bogdan
Borusewicz. Posiedzenie podzielono na dwie sesje: „Bohaterowie wolności – pokolenie
niepokornych” i „Solidarność – droga nadziei”. Podczas posiedzenia głos zabrali m.in.
przewodniczący parlamentów narodowych krajów europejskich i byli opozycjoniści krajów
Europy Środkowowschodniej, m.in. były prezydent Bułgarii Żeliu Żelew, były
przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego Litwy Vytautas Landsbergis, sowiecki
dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow, były słowacki premier Jan
Czarnogursky oraz były NRD-owski opozycjonista, obecnie polityk CDU/CSU Arnold Vaatz.
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów dla uczczenia pamięci parlamentarzystów,
którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku
13 kwietnia 2010 r. posłowie i senatorowie podczas uroczystego zgromadzenia uczcili
pamięć 18 parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem. Polska delegacja udawała się do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. Zgromadzeniu przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu: Bronisław
Komorowski i Bogdan Borusewicz.
Wisząca na sali posiedzeń Sejmu flaga państwowa przepasana była kirem. Na miejscach
posłów, którzy zginęli w katastrofie, złożono wiązanki kwiatów. Kirem i kwiatami
udekorowano także fotel prezydencki.
Podczas zgromadzenia odśpiewano hymn narodowy. Przedstawiciele klubów
parlamentarnych złożyli kwiaty na sejmowej mównicy i odczytali nazwiska
parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie. Posłów i senatorów przypominały zdjęcia
wyświetlane na telebimach.
Pamięć ofiar uczczono minutą ciszy.
Parlamentarzyści przyjęli specjalne oświadczenie, odczytane przez marszałka Senatu
Bogdana Borusewicza.
W uroczystości wzięły udział rodziny zmarłych tragicznie parlamentarzystów, a także
premier Donald Tusk i ministrowie jego rządu, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.
W Sejmie obecni byli również m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski,
były premier Tadeusz Mazowiecki i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek,
przedstawiciele litewskiego i izraelskiego parlamentu, europosłowie, a także przedstawiciele
kościołów i wyznań oraz korpusu dyplomatycznego.

335

Zgromadzenie posłów i senatorów z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej
1 lipca 2011 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji objęcia
przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE.
W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, marszałkowie
Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bogdan Borusewicz, premier Donald Tusk i członkowie
rządu, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i kościołów.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnów Polski i Unii Europejskiej. Następnie
głos zabrał marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. W swoim przemówieniu zapewnił,
że parlament będzie wspierać polski rząd w sprawnym wypełnianiu zadań prezydencji.
Marszałek Sejmu podziękował prezydencji węgierskiej, poprzedzającej polską, szefowi
węgierskiego parlamentu László Kövérowi i szefowi Parlamentu Europejskiego Jerzemu
Buzkowi.
Kolejnym mówcą był prezydent Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu
stwierdził, że rozpoczęcie polskiej prezydencji to realizacja marzeń wielu pokoleń o trwałej
politycznej przynależności do świata Zachodu. Prezydent ocenił, że polskie przewodnictwo to
ukoronowanie wysiłku całego społeczeństwa, wysiłku ekip rządzących Polską po 1989 r. oraz
wszystkich prezydentów wolnej Polski. W sposób szczególny wspomniał pierwszego
negocjatora polskiego członkostwa, zmarłego w minionym tygodniu, Jana Kułakowskiego.
W tym miejscu, zgromadzeni na sali sejmowej brawami uczcili jego pamięć.
Następnie wyemitowano wystąpienie przewodniczącego parlamentu Europejskiego
Jerzego Buzka, który powiedział, że „stery Unii przejmuje największy z nowych krajów
członkowskich” oraz że „od dzisiaj oczy całej Unii Europejskiej skierowane są na Polskę”.
Na zakończenie zgromadzenia głos zabrał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który
stwierdził, że w dziejach każdego państwa są wydarzenia determinujące jego przyszłość.
„Kamieniami milowymi” współczesnej historii Polski były: sierpień 1980 r., pierwsze po
wojnie wolne wybory w czerwcu 1989 r. oraz akcesja do Unii Europejskiej w maju 2004 r.
Marszałek mówił, że „od naszej kompetencji, wiedzy, sprawności, dyplomacji będzie
w dużej mierze zależało, czy staniemy na wysokości zadania i nasza prezydencja okaże się
skuteczna w rozwiązywaniu problemów zintegrowanej Europy”. Podkreślił, że Polska,
sprawując przewodnictwo, musi też pamiętać o obowiązkach wobec sąsiadów Unii „zarówno
na jej wschodniej, jak i południowej flance”.
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Organy państwowe
a Senat

Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat
oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie
Uprawnienia Senatu

Generalny Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Generalnego Inspektora
Danych Osobowych

Wojciech
Wiewiórowski

2010-07-22

4 lata od dnia złożenia
ślubowania (2010-08-04)

zgodę na powołanie
2014-08-04 wyraził Senat VII
kadencji

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Prezesa IPN

Łukasz Kamiński

2011-06-15

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2011-06-28)

zgodę na powołanie
2016-06-28 wyraził Senat VII
kadencji

Grzegorz Motyka

2011-03-03 6 lat od dnia pierwszego
posiedzenia Rady
2011-03-03 (2011-04-07)

2017-04-07 członkowie powołani
przez Senat VII
2017-04-07 kadencji

6 lat od dnia powołania
2010-07-22 ostatniego członka
(2010-08-04)

2016-08-04
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Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
(KRRiTV)

Krajowa Rada
Sądownictwa (KRS)

∗

powołanie i odwołanie
dwóch członków Rady IPN

Bolesław Orłowski

Czas trwania kadencji

Data
zakończenia
kadencji

Nazwa instytucji

Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu (IPN)

Imię i nazwisko

Data
wyboru
/powołania/
wyrażenia
zgody

powołanie i odwołanie
członka KRRiTV

Stefan Pastuszka

wybór spośród senatorów
dwóch członków KRS i ich
odwołanie

Krzysztof Kwiatkowski 2007-12-20 na okres trwania kadencji
Senatu, nie dłużej niż 3
miesiące po zakończeniu
Piotr Zientarski
2007-12-20 kadencji Senatu, mandat
wygasa w przypadku
wygaśnięcia mandatu
Leon Kieres
2009-11-19
senatora

Uwagi

członek powołany przez
Senat VII kadencji

2009-10-26∗
7 luty 2012

członkowie wybrani
przez Senat VII
kadencji

7 luty 2012

Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację jako przedstawiciel Senatu, zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa z racji zajmowania stanowiska Ministra Sprawiedliwości.

Nazwa instytucji

Uprawnienia Senatu

wyrażenie zgody na
Najwyższa Izba Kontroli
powołanie i odwołanie
(NIK)
Prezesa NIK

Imię i nazwisko

Jacek Jezierski
Jerzy Krzysztof
Hausner

Rada Polityki
Pieniężnej (RPP)

powołanie i odwołanie
trzech członków RPP

Andrzej Rzońca
Jan Winiecki

Data
wyboru
/powołania/
wyrażenia
zgody
2007-07-26

Czas trwania kadencji

6 lat od dnia złożenia
przysięgi (2007-08-22)

2010-01-13 6 lat (Senat w uchwale z
2004-01-14 określił
początek
kadencji na
2010-01-13
dzień 2004-01-23, kolejna
kadencja od 2010-01-24)
2010-01-13

Uwagi

zgodę na powołanie
2013-08-22 wyraził Senat VI
kadencji
2016-01-24
członkowie powołani
2016-01-24 przez Senat VII
kadencji
2016-01-24
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wyrażenie zgody na
odwołanie Rzecznika Praw Ewa Sowińska
Dziecka

2006-03-30

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2006-04-07)

zgodę na powołanie
wyraził Senat VI
kadencji, Senat VII
2008-06-30 kadencji wyraził zgodę
na odwołanie
Rzecznika z dniem
30.06.2008 r.

wyrażenie zgody na
powołanie Rzecznika Praw Marek Michalak
Dziecka

2008-07-24

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2008-07-25)

zgodę na powołanie
2013-07-25 wyraził Senat VII
kadencji

wyrażenie zgody na
powołanie Rzecznika Praw Irena Lipowicz
Obywatelskich

2010-07-08

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2010-07-21)

zgodę na powołanie
2015-07-21 wyraził Senat VII
kadencji

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Data
zakończenia
kadencji

Nazwa instytucji

Prezes Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej∗

Uprawnienia Senatu

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Prezesa UKE

Imię i nazwisko

Anna Streżyńska

Janusz Rachoń
Krajowa Rada
Prokuratury

wybór spośród senatorów
dwóch członków KRP i ich
odwołanie
Piotr Wach

Data
wyboru
/powołania/
wyrażenia
zgody

Czas trwania kadencji

2006-05-08 5 lat od dnia powołania

na okres trwania kadencji
Senatu; mandat wygasa
2010-04-09
w przypadku wygaśnięcia
mandatu senatora, a w
razie upływu kadencji
Senatu mandat wygasa
wraz z wyborem członków
2010-04-09
KRP wybranych przez
Senat następnej kadencji

Data
zakończenia
kadencji

Uwagi

Prezes powołany przez
2011-05-06 Prezesa Rady
Ministrów
listopad
2011

listopad
2011

członkowie wybrani
przez Senat VII
kadencji
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6 lipca 2009 r. Senat uzyskał uprawnienie do wyrażania zgody na powołanie i odwołanie Prezesa UKE. Na mocy przepisów przejściowych dotychczasowy Prezes UKE
powołany przez Prezesa Rady Ministrów będzie pełnił funkcję przez 5 lat od dnia powołania.

Informacje i sprawozdania organów państwowych
Senat rozpatruje informacje Rady Ministrów o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
oraz sprawozdania i informacje Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Senat rozpatruje w drodze
głosowania.
Ponadto do składania sprawozdań i informacji zobowiązani są: Prezes Rady Ministrów
(w tym corocznie do 30 kwietnia o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, corocznie do
31 lipca w sprawie strategii rozwoju kraju), Rada Ministrów (w tym w sprawie polityki
społeczno-gospodarczej) oraz członkowie Rady Ministrów (w tym Prokurator Generalny
corocznie z działalności policji), Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (corocznie do
31 marca o działalności Biura), Prezes i inni przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego
(w sprawie polityki pieniężnej i działalności NBP), Rada Języka Polskiego (nie rzadziej niż
co 2 lata o stanie ochrony języka polskiego), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (roczna
informacja z działalności, przedstawia minister właściwy do spraw nauki), Krajowa Rada
Regionalnych Izb Obrachunkowych (corocznie do 30 czerwca z działalności izb i wykonania
budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego), Krajowa Rada Sądownictwa (corocznie
do 31 maja z działalności Rady), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Na mocy Regulaminu Senatu senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.
Informacje Rady Ministrów o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
2008-03-27 (7. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2007
roku (podczas Prezydencji portugalskiej)

2008-09-25 (18. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2008
roku (podczas Prezydencji słoweńskiej)

2009-03-19 (29. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2008
roku (podczas Prezydencji francuskiej)

2009-10-07 (41. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2009
roku (podczas Prezydencji czeskiej)

2010-02-17 (49. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2009
roku (podczas Prezydencji szwedzkiej)

2010-11-04 (64. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2010
roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej).
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2011-03-31 (73. pos.)

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2010
roku (podczas Prezydencji belgijskiej).
Informacje Rady Ministrów

2010-06-08 (57. pos.)

Informacja rządu na temat badania przyczyn katastrofy samolotu
TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.

2010-12-15 (67. pos.)

Informacja rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
Informacje Prezesa Rady Ministrów

2010-07-02 (58. pos.)

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji na
terenach dotkniętych powodzią na południu Polski oraz działań
przez
rząd
w
zakresie
ochrony
podejmowanych
przeciwpowodziowej oraz w sprawie pomocy mieszkańcom
tych terenów.
Informacje Ministra Skarbu Państwa

2009-11-19 (44. pos.)

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji
majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
sektora energetycznego.

2010-08-12 (62. pos.)

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przebiegu
prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.
Informacje Trybunału Konstytucyjnego

2008-05-14, 15 (12. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 roku

2009-07-16 (38. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r.

2010-11-25 (66. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 r.

2011-07-27 (81. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r.

Informacje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
2008-07-10 (15. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2007
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2009-09-23 (40. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2008

2010-07-08 (58. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2009

2011-07-27 (81. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2010
Informacje Krajowej Rady Sądownictwa

2008-07-24 (16. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007
roku

2009-10-22 (42. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008
roku

2010-07-22 (60. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009
roku

2010-09-14 (83. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010
roku
Informacje Rzecznika Praw Obywatelskich

2007-12-19 (3. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności
w 2006 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela

2008-06-04, 05 (13. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności
w 2007 roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela

2009-07-01 (36. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności
w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela

2010-10-21 (63 pos.)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności
w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela

2011-06-15 (79. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności
w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela
Informacje Rzecznika Praw Dziecka

2007-12-19 (3. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006
oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka
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2008-10-16 (19. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007
oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

2009-05-28 (34. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008
oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

2010-07-08 (58. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009
oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

2011-07-07 (80. pos.)

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2010
oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

Informacja Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2009-06-17 (35. pos.)

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku

2010-05-13 (54. pos.)

Informacja o wynikach działalności
Antykorupcyjnego w 2009 roku

Centralnego

Biura

2011-06-09 (78. pos.)

Informacja o wynikach działalności
Antykorupcyjnego w 2010 roku

Centralnego

Biura

–

Informacje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2008-04-23, 24 (10. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007
roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

2009-11-04 (43. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008
roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

2011-08-05 (82. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010
roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2008-06-25, 26 (14. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2007 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
Senat w dniu 26 czerwca 2008 roku odrzucił sprawozdanie.

2009-07-31 (39. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2008 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku
Senat w dniu 31 lipca 2009 roku odrzucił sprawozdanie.
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2010-05-27, 28 (56. pos.)

2011-06-15, 16 (79. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2009 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku
Senat w dniu 28 maja 2010 roku odrzucił sprawozdanie.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku
Senat w dniu 16 czerwca 2011 roku odrzucił sprawozdanie.
Sprawozdania Rady Języka Polskiego

2008-04-10 (9. pos.)

Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka
polskiego w latach 2005–2006

2011-05-26 (77. pos.)

Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka
polskiego w latach 2008–2009

Sprawozdania senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
2010-07-08 (59. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
i Petycji z rozpatrzonych w 2009 roku petycji

Praworządności

2011-09-14 (83. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka,
i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji

Praworządności

Dokumenty europejskie przekazane przez organy państwowe
2007-12-19 (3. pos.)

Program działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na
2008 r. (druk senacki nr 20)

2008-04-23 (10. pos.)

Roczna strategia polityczna Komisji Europejskiej na rok 2009
(druk senacki nr 89)

2008-12-19 (24. pos.)

Program działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na
2009 r. – „Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy” (druk
senacki nr 382)

2009-05-14 (33. pos.)

Roczna strategia polityczna Komisji Europejskiej na rok 2010
(druk senacki nr 533)

2010-06-10 (57. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2010 r. (druk senacki nr
879)

2011-03-03 (71. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2011 r. (druk senacki
nr1095)

Informacje Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
2011-08-03 (82. pos.)

Informacja na temat badania okoliczności i przyczyn katastrofy
samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r.,
z uwzględnieniem uwag zawartych w końcowym raporcie
Badania
Wypadków
Lotniczych
Lotnictwa
Komisji
Państwowego
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Działalność Senatu
na rzecz Polonii

Działalność Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą
(informacja przygotowana przez Biuro Polonijne)
Po wyborach parlamentarnych w 2007 r. do dyspozycji Prezydium Senatu VII kadencji na
opiekę nad Polonią i Polakami pozostały środki w kwocie 873 017 zł na zadania zlecane do
wykonania organizacjom pozarządowym, w tym na zadania o charakterze programowym
– 206 628 zł, zaś na zadania o charakterze inwestycyjnym – 666 389 zł. Środki te Prezydium
Senatu rozdysponowało w kwocie 449 801 zł.
W latach 2008–2011 na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą przewidziano
w budżecie Kancelarii Senatu środki w kwocie 300 000 tys. zł, w tym na wykonanie zadań
o charakterze programowym 240 000 tys. zł (zadania zlecone fundacjom – 86 900 tys. zł,
stowarzyszeniom – 140 000 tys. zł, pozostałym jednostkom – 13 100 tys. zł), a na wykonanie
zadań o charakterze inwestycyjnym – 60 000 tys. zł.
Ogółem do Kancelarii Senatu w tym okresie wpłynęło 1811 wniosków o dofinansowanie
zadań zleconych na kwotę 640 490 tys. zł, z czego 1565 wniosków dotyczyło zadań
o charakterze programowym na kwotę 514 875 tys. zł, a 246 wniosków - inwestycyjnych na
kwotę 125 615 tys. zł.
O środki na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą
wnioskowało w ciągu VII kadencji 326 organizacji. 172 spośród nich Prezydium Senatu
minionej kadencji przyznało środki na realizację różnorodnych zadań o charakterze
programowym i inwestycyjnym.
Rozpatrując wnioski o charakterze programowym, Prezydium Senatu oceniało je pod
względem zgodności z przyjętymi kierunkami działań i priorytetami na rok 2008 ustalonymi
w uchwale nr 30 oraz uchwale 154 obejmującej lata 2009–2011. Wśród zlecanych zadań
największą część stanowiły zadania związane ze wspieraniem oświaty polonijnej oraz
promowaniem kultury polskiej poza granicami kraju. Prezydium Senatu przywiązywało także
dużą wagę do pomocy udzielanej mediom polonijnym, przeznaczając na ten cel ponad 10%
środków budżetowych. Pomoc ta obejmowała zarówno dofinansowywanie działalności
redakcji, zakupów wyposażenia i sprzętu technicznego, oprogramowania i łączy
internetowych, kolportażu prasy, a także szkoleń oraz kursów dziennikarskich
i informatycznych. Z dotacji Kancelarii Senatu program wspierania mediów polonijnych
realizowany był przez m. in.: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, Fundację „Wolność i Demokracja” i Fundację „Oświata Polska za
Granicą”.
Decyzjami Prezydium Senatu VII kadencji pomoc o charakterze inwestycyjnym
skierowana została do środowisk polskich i polonijnych w 18 krajach.
Dzięki wsparciu Senatu w ostatnich latach zrealizowano 134 zadania o charakterze
inwestycyjnym. Tym samym środowiska polonijne i polskie otrzymały pomoc finansową,
która dotyczyła zróżnicowanych potrzeb inwestycyjnych w 86 obiektach.
Ogółem Prezydium Senatu przyznało w latach 2008–2011 na realizację zadań
o charakterze inwestycyjnym kwotę 56 468 397 zł.
Sprawy mniejszości polskiej na Wschodzie były priorytetowe dla Prezydium Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, co wiązało się z troską Senatu VII kadencji o poprawę warunków
lokalowych szkół polskich na Litwie. Obowiązek ich finansowania i utrzymania spoczywa na
samorządach lokalnych, co nierzadko skutkuje permanentnym niedoinwestowaniem placówek
oświatowych, a szczególnie polskich szkół w rejonie solecznickim i wileńskim. Na zadania
realizowane na terytorium Litwy, dotyczące remontów obiektów, które w całości są
placówkami oświatowymi z polskim językiem nauczania oraz budowy nowych szkół
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i przedszkoli, w okresie VII kadencji przeznaczono ponad 20 mln zł. Dzięki temu
zaangażowaniu udało się pomóc 15 szkołom i 9 przedszkolom. W trakcie VII kadencji Senatu
budowano również i nowe obiekty szkolne. Spośród nich warto wspomnieć o szkole w Pojana
Mikuli w Rumunii.
W minionych latach Senat wspierał budowy i remonty wielu Domów Polskich, obiektów
służących rozwojowi i wspieraniu kultury polskiej, pełniących często również funkcje
oświatowe, w których mieszczą się siedziby organizacji polonijnych, zespołów
folklorystycznych, chórów polonijnych i redakcji czasopism polonijnych.
W trakcie VII kadencji najliczniejszą grupę zadań, dotyczących remontów Domów
Polskich realizowano w Czechach. Również w krajach Ameryki Południowej Senat dostrzegł
potrzebę tworzenia centrów informacji o Polsce dla potomków i spadkobierców dziedzictwa
tych, którzy w poszukiwaniu chleba i wolności opuścili rodzinny kraj. Za przykład posłużyć
może przebudowa Domu Polskiego w Buenos Aires w Argentynie.
Opieka Senatu to również ratowanie obiektów zabytkowych. Szereg polskich zabytków na
terenie byłej II Rzeczypospolitej rekonstruowanych było ze środków Senatu. Często obiekty
te uzyskiwały nowe funkcje użytkowe. Prezydium Senatu VII kadencji wspierało „Odbudowę
i adaptację polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju
i Pojednania w Bołszowcach na Ukrainie”.
Część zadań zaplanowanych do realizacji będzie mogła być kontynuowana w latach
następnych i zakończy się już podczas VIII kadencji Senatu. Należą do nich Rozbudowa
Domu Polskiego w Nowym Sołońcu w Rumunii oraz Budowa Domu Polskiego w Nowych
Święcianach na Litwie.
Pod hasłem „Kraj a Polonia i Polacy w świecie – wyzwania XXI wieku”, w dniach 23 i 24
czerwca 2008 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
Marszałku Senatu VII kadencji. Podczas obrad omówiono m. in. problemy dotyczące pisowni
nazwisk polskich na Litwie oraz wypełniania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w kontekście nauczania języka polskiego. Wskazano
także na potrzebę podmiotowego rozszerzenia uchwalonej w 2007 r. ustawy o Karcie Polaka
(obecnie ustawa obejmuje tylko osoby będące obywatelami krajów należących do byłego
Związku Radzieckiego), konieczność pilnego uchwalenia ustawy o obywatelstwie polskim
oraz opracowania spójnego planu promocji pozytywnego wizerunku Polski i Polaka
w świecie.
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zorganizowało we wrześniu 2008 r.
XVI Światowe Forum Mediów Polonijnych, w którym wzięło udział 150 dziennikarzy
z 30 państw. Jest to największe przedsięwzięcie organizowane w kraju z udziałem
dziennikarzy polonijnych. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręczył ufundowane przez
siebie nagrody laureatom konkursu dziennikarskiego „Polacy na ścieżkach świata – blaski
i cienie emigracji”.
Wśród wydarzeń związanych z działalnością Senatu na rzecz Polonii na uwagę zasługują
obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą, które odbyły się w dniu 2 maja 2008 r.
w Atenach. Z tej okazji marszałek Senatu odwiedził istniejącą od 1997 r. Szkołę Polską
im. Zygmunta Mineyko w Atenach.
11 grudnia 2008 r. odbyło się 2. posiedzenie Zespołu Doradców przy Marszałku Senatu
VII kadencji pt. „Polityka migracyjna a kondycja polskiej diaspory w krajach osiedlenia”.
Zespół Doradców, powołany uchwałą Prezydium Senatu 22 czerwca 2007 r., zainaugurował
swoją działalność 18 marca 2008 r. Do zakresu działania Zespołu należało wyrażanie opinii
w sprawach procesów i zjawisk towarzyszących migracji ekonomicznej obywateli polskich
do państw UE oraz o kierunkach działań Senatu w sprawach związanych z migracją.
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W 2009 r. na działalność związaną z opieką nad Polonią i Polakami za granicą
przewidziano w budżecie Kancelarii Senatu środki w kwocie 75 000 tys. zł, w tym na
wykonanie zadań o charakterze programowym 55 000 tys. zł (zadania zlecone fundacjom
– 19 600 tys. zł, stowarzyszeniom – 31 500 tys. zł, pozostałym jednostkom – 3 900 tys. zł),
natomiast na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na zakupy środków trwałych
– 20 000 tys. zł. Po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach w planie wydatków na zadania
programowe zlecone fundacjom przeznaczono 21 565 tys. zł, stowarzyszeniom
– 30 068 tys. zł, a pozostałym jednostkom – 3 367 tys. zł. Kwotę przeznaczoną na realizację
zadań o charakterze inwestycyjnym i zakupy środków trwałych zmniejszono natomiast do
19 105 tys. zł.
W 2009 r. organizacje pozarządowe złożyły do Kancelarii Senatu 499 wniosków
o dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 145 072 tys. zł, w tym 350 wniosków
o charakterze programowym na kwotę 109 695 tys. zł, 23 wnioski dotyczące zakupu środków
trwałych na kwotę 2 325 tys. zł oraz 126 wniosków o charakterze inwestycyjnym na kwotę
33 052 tys. zł.
Prezydium Senatu przyznało 104 organizacjom środki na realizację zadań związanych
z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Z planowanej na 2009 r. kwoty wydatkowano
73 301 tys. zł, z czego 54 639 tys. zł przeznaczono na realizację zadań o charakterze
programowym zlecanych do wykonania fundacjom (21 336 tys. zł), stowarzyszeniom
(29 937 tys. zł) i innym organizacjom pożytku publicznego (3 366 tys. zł). Natomiast na
wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych wydatkowano 18 662 tys. zł.
Prezydium Senatu rozpatrując wnioski, oceniało je po względem zgodności z przyjętymi
kierunkami działań i priorytetami na rok 2009 zapisanymi w uchwałach nr 154 i 155 z dnia
6 sierpnia 2008 r. Wśród zlecanych zadań największą część stanowiły zadania związane ze
wzmacnianiem więzi z krajem młodzieży polskiej i polonijnej poprzez wspieranie różnych
form nauczania języka polskiego, literatury i kultury polskiej oraz kontynuację programu
pomocy szkołom polskim i placówkom oświatowym na Litwie i Łotwie. Prezydium Senatu
znaczącą kwotę przeznaczyło też na aktywizację młodzieży polskiej i polonijnej
w środowiskach lokalnych poprzez m. in. szkolenie liderów. Największymi odbiorcami
dotacji – podobnie jak i w latach minionych – były trzy organizacje: Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Semper
Polonia” w Warszawie.
W 2009 r., w ramach zadań inwestycyjnych mających na celu wspieranie bazy lokalowej
służącej krzewieniu polskości na świecie, kontynuowano 6 zadań z lat ubiegłych.
Najważniejsze z nich to zakończona w tym roku budowa szkoły z przedszkolem w Pojana
Mikuli w Rumunii, remont Domu Polskiego w Buenos Aires w Argentynie, budowa szkoły
początkowej w Mariampolu na Litwie, odbudowa i adaptacja klasztoru z przeznaczeniem na
Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach na Ukrainie oraz remont Szkoły
Średniej w Jaszunach na Litwie.
Jednocześnie zlecono realizację 31 nowych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi:
przebudowę obiektu na Przedszkole w Niemenczynie na Litwie, prace instalacyjne
w powstającym Ośrodku Edukacji i Kultury dla polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na
Białorusi, remont w Szkole Podstawowej w Podborzu na Litwie, remont w Szkole
Początkowej „Zielone Wzgórze” w Wilnie na Litwie, roboty budowlano – instalacyjne
w Szkole Średniej w Białej Wace na Litwie, zakup działki Miejsca Urodzin Marszałka
J. Piłsudskiego w Zułowie na Litwie, roboty budowlane w Domu Polskim w Nawisu
w Czechach.
21 i 22 marca 2009 r. wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek przebywała w Wilnie
z okazji jubileuszowej XX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Olimpiada
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odbyła się w Szkole Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Do olimpijskiego
konkursu obejmującego cześć pisemną i ustną przystąpiło 35 uczniów z 11 i 12 klas szkół
średnich Wilna oraz rejonów solecznickiego, święciańskiego, trockiego i wileńskiego.
Komisja oceniająca wybrała 10 laureatów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału
w 39. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.
Dzień Polonii i Polaków za Granicą zorganizowany przez Senat RP odbył się w dniach
25–26 kwietnia 2009 r. w Petersburgu w Rosji. W obchodach Dnia Polonii wzięła udział
delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem na
czele.
Od 29 czerwca do 12 lipca 2009 r. odbyła się „Szkoła Liderów Polonijnych Stanów
Zjednoczonych i Kanady” – pierwsza część projektu objętego patronatem marszałka Senatu
Bogdana Borusewicza. Zadanie to – na zlecenie Senatu RP – realizowało Stowarzyszenie
„Szkoła Liderów” w Warszawie. Jego druga część, „Szkoła Liderów Polonijnych Europy
Zachodniej”, miała miejsce w terminie 24 sierpnia – 6 września 2009 r. W programie
przeprowadzanym w Warszawie, Gdańsku, Toruniu i Krakowie wzięło udział łącznie
55 uczestników – aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów
Zjednoczonych, Kanady i krajów Europy Zachodniej. Obejmował on cykl warsztatów,
wykładów i wizyt studyjnych. Był ukierunkowany na działania wspierające rozwój
kompetencji liderskich uczestników, wzmocnienie ich więzi z Polską oraz tożsamości
narodowej i kreowanie postaw obywatelskich.
VII Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
zakończył się 22 lipca 2009 r. W koncercie galowym udział wziął marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz. Podczas siedmiu dni wystąpiło niemal 550 dzieci polskiego pochodzenia
w wieku od 7 do 16 lat, które mieszkają w ośmiu krajach świata. Najwięcej zespołów
przyjechało z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Były też reprezentacje Polonii z Czech,
Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Dziecięcy festiwal odbywa się tradycyjnie rok po
Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.
2 sierpnia 2009 r. marszałek Senatu wziął udział w ceremonii otwarcia XIV Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych „Toruń 2009”. XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne
zakończyły się 9 sierpnia 2009 r. Do Torunia zjechało 1101 polonijnych sportowców
z 29 krajów. Najliczniejszą ekipę stanowili Polonusi z Niemiec – 145 osób. Równie liczna
była reprezentacja z Litwy – 138 osób oraz Kanady – 118 osób. Zawody odbywały się na
21 obiektach sportowych Torunia, Chełmży i Grabowca. Uczestnikom XIV Igrzysk rozdano
łącznie 740 medali w 23 dyscyplinach.
7–9 sierpnia 2009 r. odbył się XV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie. Celem
imprezy była prezentacja dorobku kulturalnego Polaków zamieszkałych na byłych Kresach
Rzeczypospolitej, integracja środowisk polonijnych oraz wsparcie inicjatyw służących
ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Organizatorem festiwalu było Towarzystwo
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie. Senat RP – opiekun Polonii
i Polaków za granicą – od lat wspiera finansowo organizację mrągowskiego festiwalu, który
jest niezwykłym zjawiskiem kulturowym nie tylko w Mrągowie, ale także w kraju.
W dniach 9–16 sierpnia 2009 r. w Wilnie odbywał się I Światowy Zjazd Wilniuków,
w którym wzięło udział blisko 1000 osób, głównie z Polski, ale też z Wielkiej Brytanii,
Białorusi, Szwecji i USA. W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Marek Ziółkowski
i senator Janina Fetlińska. Wicemarszałek spotkał się w Instytucie Polskim w Wilnie
z przedstawicielami środowisk kulturalnych i opiniotwórczych Polaków mieszkających
w Wilnie, a także z przybyłymi na zjazd wilniukami, mieszkającymi poza Litwą.
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25 sierpnia 2009 r. w Senacie podsumowano akcję „Lato z Polską” – program edukacyjny
zainicjowany przez Zjednoczenie Społeczne „Związek Polaków na Białorusi”, a realizowany
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Pobyt dzieci i młodzieży z polskich rodzin
mieszkających na Białorusi finansował Senat RP wespół z samorządami lokalnymi.
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wyraził wdzięczność wszystkim organizatorom za
wysiłek w przygotowaniu programu dla dzieci i młodzieży z Białorusi, a przede wszystkim
Związkowi Polaków na Białorusi i samorządom polskim wszystkich szczebli. W uznaniu
wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządów terytorialnych i innych instytucji, które
włączyły się do akcji „Lato z Polską” marszałek Bogdan Borusewicz wręczył ich
przedstawicielom dyplomy uznania. W programie wzięły udział m.in. urzędy marszałkowskie
województw:
mazowieckiego,
zachodnio-pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego,
pomorskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz samorządy: Gdańska, Spotu, Gdyni,
Wejherowa, Słupska, Tczewa, Koszalina, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gliwic, Łodzi,
Opola, Kielc, Nowego Targu, Bydgoszczy.
14 września 2009 r., zakończyło się XVII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów
– Śląsk 2009, nad którym honorowy patronat sprawował marszałek Bogdan Borusewicz. Jego
uczestnicy spotkali się w Senacie z wicemarszałek Krystyną Bochenek i senatorami z Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas spotkania ogłoszono wyniki
konkursu dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP oraz wręczono Nagrody Fidelis
Poloniae 2009. Podczas uroczystości w Senacie Stanisław Lis, prezes organizującego
spotkanie mediów polonijnych Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, wręczył nagrody
swego stowarzyszenia Fidelis Poloniae 2009. Statuetkę w kategorii „osoba” otrzymał
Waldemar Tomaszewski, działacz polonijny, lider i eurodeputowany Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie, obchodzącej w 2009 r. 15-lecie istnienia. Nagrodę Fidelis Poloniae 2009
w kategorii „organizacja” otrzymał Polski Teatr Ludowy we Lwowie.
21 i 22 września 2009 r. odbyło się 2. posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy
Marszałku Senatu VII kadencji, pod hasłem „Perspektywy współpracy Kraj – Emigracja,
Polonia i Polacy za granicą w 2010 roku” podczas obrad omówiono kwestie dotyczące
rozwoju oświaty polonijnej i polskiej w świecie oraz promocji kultury polskiej poza
granicami. Rada omówiła sprawy dotyczące integracji ruchu polonijnego, udziału Polonii
w procesie wyborczym, obrony dobrego imienia Polski, planowanych działań TVP Polonia
w perspektywie roku 2010 oraz komunikat Kancelarii Senatu w sprawie wykorzystania
środków finansowych w ramach programów Unii Europejskiej. Wskazano na potrzebę
zaangażowania się organizacji polonijnych w obchody Roku Chopinowskiego i 150. rocznicy
urodzin Ignacego Paderewskiego. W drugim dniu obrad członkowie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przekazali marszałkowi Borusewiczowi uchwałę podjętą w związku
z katastrofą w kopalni „Wujek-Śląsk”.
9 października 2009 r. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu otworzyła szkołę
w Pojana Mikuli w Rumunii. Budynek szkolny, w którym mieści się także przedszkole,
wybudowano ze środków Senatu RP. Zadanie to zostało zrealizowane na wniosek
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
15 października 2009 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się jednodniowe szkolenie dla
przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju pn. „Euro dla
Polonii”. Pierwsza, pilotażowa edycja szkolenia została zorganizowana dzięki wspólnej
inicjatywie Senatu RP oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Seminarium dotyczyło
możliwości uzyskania wsparcia dla działań organizacji Polaków mieszkających poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych Narodowej
Strategii Spójności w latach 2007–2013. Sesje poświęcone zostały takim zagadnieniom jak
wprowadzenie do tematyki funduszy Unii Europejskiej oraz sposoby ubiegania się o środki
unijne w ramach poszczególnych programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna
353

Gospodarka, Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Regionalnych Programów
Operacyjnych.
Z okazji 65. rocznicy przybycia polskich dzieci-tułaczy do Nowej Zelandii 19 listopada
2009 r. w Senacie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem wicemarszałek Senatu Krystyny
Bochenek. W uroczystości udział wzięli ponadto: abp Józef Kowalczyk, ówczesny nuncjusz
apostolski w Polsce, ambasador Islamskiej Republiki Iranu Hadi Farajvand, Andrzej
Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz
senatorowie i posłowie. 733 polskich dzieci, które przypłynęły w 1944 r. do Nowej Zelandii
to głównie sieroty po zesłanych na Syberię Polakach z Kresów Wschodnich. Rząd
nowozelandzki udzielił im schronienia w miejscowości Pahiatua, w byłym obozie
wojskowym. Większość tych dzieci nie wróciła do kraju, bo nie miały rodziców, a Kresy,
skąd pochodziły, zostały włączone do Związku Radzieckiego. Do dziś w Nowej Zelandii żyje
ok. 400 dzieci z Pahiatua.
W dniu 19 listopada 2009 r. Prezydium Senatu podjęło decyzję o zleceniu organizacji
pozarządowej zadania polegającego na sporządzeniu analizy na temat stanu oświaty
polskojęzycznej na terenie Republiki Litewskiej. Wykonania tego projektu podjęła się
Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, przy której wsparciu polska jednostka akademicka
– Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – przeprowadziła prace
badawcze obrazujące kondycję szkół polskojęzycznych oraz badania demograficzne
w wybranych jednostkach administracyjnych Litwy. Analiza ta ma posłużyć monitorowaniu
bieżącego stanu oświaty polskojęzycznej na Wileńszczyźnie oraz zbudowaniu, na najbliższe
lata, strategii współpracy Senatu RP ze środowiskami polskiej mniejszości narodowej.
22 czerwca 2010 r. podczas 64. Posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą, Studium Europy Wschodniej UW zaprezentowało wyniki tych prac badawczych.
W 2010 r. na działalność związaną z opieką nad Polonią i Polakami za granicą
przewidziano w budżecie Kancelarii Senatu środki w kwocie 75 000 tys. zł, w tym na
wykonanie zadań o charakterze programowym 60 000 tys. zł (zadania zlecone fundacjom
– 22 000 tys. zł, stowarzyszeniom – 35 000 tys. zł, pozostałym jednostkom – 3 000 tys. zł),
natomiast na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na zakupy środków trwałych
– 15 000 tys. zł. Po przeprowadzonych w ciągu roku zmianach w planie wydatków na zadania
programowe zlecone fundacjom przeznaczono 25 414 tys. zł, stowarzyszeniom
– 32 329 tys. zł, a pozostałym jednostkom – 2 257 tys. zł. Kwota przeznaczona na realizację
zadań o charakterze inwestycyjnym i zakupy środków trwałych nie zmieniła się.
W 2010 r. organizacje pozarządowe złożyły do Kancelarii Senatu 475 (585 wraz
z zamiennymi) wniosków o dofinansowanie zadań zleconych na kwotę 168 158 tys. zł, w tym
406 wniosków o charakterze programowym na kwotę 138 111 tys. zł, 12 wniosków
dotyczących zakupu środków trwałych na kwotę 504 137 zł oraz 69 wniosków o charakterze
inwestycyjnym na kwotę 30 047 tys. zł. Po ich rozpatrzeniu Prezydium Senatu przyznało
60 108 zł na realizację zadań programowych, z czego na:
– wspieranie organizacji środowisk polonijnych i polskich w świecie – 10 295 541 zł;
– wspieranie oświaty – 26 165 343 zł;
– promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju – 8 512 882 zł;
– wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich
– 3 195 055 zł;
– upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków – 9 107 876 zł;
– udzielanie pomoc socjalnej i charytatywnej – 2 831 297 zł.
Z kolei na 42 zadania inwestycyjne przyznano 13 985 tys. zł.
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Ze środków przyznanych organizacje pozarządowe zrealizowały zadania programowe na
ogólną kwotę 59 536 tys. zł (z tego: fundacje – 25 014 tys. zł; stowarzyszenia – 32 278 tys. zł
i pozostałe jednostki – 2 244 tys. zł) i inwestycyjne na – 13 698 tys. zł.
W 2010 r., w ramach zadań inwestycyjnych mających na celu wspieranie bazy lokalowej
służącej krzewieniu polskości na świecie, kontynuowano 7 zadań z lat ubiegłych.
Najważniejsze z nich to kończona w tym roku przebudowa obiektu na Przedszkole
w Niemenczynie na Litwie, remont Szkoły Średniej w Butrymańcach na Litwie oraz
adaptacja pomieszczeń na polskie przedszkola w Szkołach Średnich w Landwarowie
i Trokach na Litwie.
Jednocześnie zlecono realizację 29 nowych zadań inwestycyjnych, w tym między innymi:
budowa żłobka-przedszkola w Mickunach na Litwie, przebudowa Budynku na Centrum
Polonijne w Kostiuchnówce na Ukrainie, budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe
w Hiszpanii, budowa Domu Polskiego w Nowych Święcianach na Litwie, budowa Domu
Kultury Polskiej w Santa Rosa w Brazylii, roboty budowlano-instalacyjne w Polonijnym
Ośrodku Spotkań „Concordia” Polskiej Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbach w Niemczech.
Tak jak w latach ubiegłych Prezydium Senatu oceniało wnioski programowe pod
względem ich zgodności z przyjętymi kierunkami działań i priorytetami. Ponad 40% środków
na zadania programowe przyznano na zadania mieszczące się w kierunku wspieranie oświaty,
obejmującym m.in. pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu
i rozwoju infrastruktury, pomoc stypendialną, dydaktyczną i metodyczną oraz pobyty
edukacyjne w kraju i za granicą. Po około 15 % środków przekazano z kolei na zadania
z kierunków: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie oraz
upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków.
W dniu 18 lutego 2010 r. Prezydium Senatu zdecydowało o zleceniu zadania II Szkoła
Liderów Polonijnych, na którą składały się części: Europejska Szkoła Liderów Polonijnych,
realizowana w terminie 23 czerwca – 4 lipca 2010 r. oraz Szkoła Liderów Polonijnych
Argentyny i Brazylii, realizowana w terminie 21 lipca – 1 sierpnia 2010 r.
W II Szkole Liderów Polonijnych w 2010 r. wzięło udział 49 aktywnych społecznie
przedstawicieli środowisk polonijnych oraz Polaków mieszkających w takich krajach jak:
Niemcy, Francja, Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Łotwa, Macedonia,
Czarnogóra, Chorwacja oraz 20 przedstawicieli Polonii z Argentyny i Brazylii.
Projekt, podobnie jak w roku poprzednim, miał charakter edukacyjny, obejmował cykl
warsztatów i wizyt studyjnych. Jego celem było wsparcie rozwoju kompetencji liderskich
uczestników, aby skuteczniej działali w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych,
w kraju zamieszkania. Program wzmacniał także więzi z Polską, przez przybliżenie
uczestnikom polskiej rzeczywistości. Absolwenci programu zostali ukierunkowani na
współpracę przy realizacji projektów z innymi organizacjami polonijnymi oraz organizacjami
pozarządowymi i instytucjami w Polsce.
6–14 marca 2010 r. odbyły się VIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne - Zakopane
2010, nad którymi mecenat sprawował Senat RP. W zawodach sportowych uczestniczyło
ponad 750 uczestników polonijnych z 26 krajów. Uroczysta inauguracja igrzysk miała
miejsce na wybiegu Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Rodaków z całego świata witał
w imieniu Senatu przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, senator Andrzej Person. Patronat honorowy nad igrzyskami sprawował prezydent
Lech Kaczyński, który wziął udział w ceremonii otwarcia.
Podczas igrzysk 750 zawodników z pięciu kontynentów rozegrało 14 konkurencji
sportowych, m.in. biegi, slalom, short track, nordic walking, wielobój łyżwiarski, biathlon,
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snowboard, carwing, saneczkarstwo. Po raz pierwszy w historii Igrzysk Polonijnych
rozegrano konkurencje w hokeju, skokach narciarskich i biathlonie. W sumie podczas igrzysk
rozdano 480 medali, w tym 175 złotych, 158 srebrnych i 144 brązowe. Na najwyższym
podium w klasyfikacji medalowej stanęły Czechy - zdobyły łącznie 104 krążki, w tym
40 złotych, 37 srebrnych i 27 brązowych. Drugie miejsce przypadło rodakom z Litwy
(74 medale, w tym 30 złotych i 22 srebrnych), zaś trzecie – Polonii z Kanady (73 medale,
z czego 29 złotych i 20 srebrnych).
W dniach 7–8 maja 2010 r., w stolicy Litwy, odbył się X Zjazd Stowarzyszenia
Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS (Minority Dailies
Association). Zjazdy te odbywają się co roku w innym państwie. Tym razem w Wilnie
zajmowano się sprawami ważnymi dla ponad 400 milionów mieszkańców Europy,
należących do mniejszości narodowych Unii Europejskiej. Organizacja MIDAS powstała
w celu wyrażania wspólnego głosu, reprezentującego interesy dzienników mniejszości
narodowych. Stowarzyszenie założono w Akademii Europejskiej w Bolzano we Włoszech.
Głównym celem tego niezależnego politycznie związku, jest pobudzanie i zacieśnianie
współpracy między dziennikarzami w celu wymiany informacji, ale też promowanie prasy
mniejszościowej, a przez to ochrona praw mniejszości i języków mniejszościowych.
21 czerwca 2010 r., w Domu Polonii w Pułtusku, odbyło się jednodniowe szkolenie „Euro
dla Polonii II”, organizowane przez Senat RP oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla
przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju oraz przedstawicieli
polskich organizacji pozarządowych. Była to już druga edycja tego seminarium.
W drugiej edycji szkolenia „Euro dla Polonii” zostały omówione trzy możliwości
uzyskania wsparcia: w ramach programów operacyjnych składających się na Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Programów Wspólnotowych Unii Europejskiej,
a także zlecania przez Senat RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Spotkanie składało z części teoretycznej oraz warsztatowej. Wzięło w nim udział ponad
dwudziestu Polaków z Niemiec, Litwy i Szwecji, także przedstawiciele sześciu polskich
organizacji pozarządowych. Dotychczas z budżetu Kancelarii Senatu zostały sfinansowane
dwie edycje szkolenia „Euro dla Polonii” - we współpracy z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego - oraz szkolenie „Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej na działalność
organizacji polonijnych i polskich za granicą”. W szkoleniach wzięło udział łącznie
133 uczestników z 19 krajów.
Dzień Polonii i Polaków za Granicą, przypadający corocznie 2 maja, marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz obchodził w roku 2010 wspólnie z Polonią i Polakami w Kanadzie.
Podczas wizyty w Kanadzie Marszałek spotkał się z Polonią kanadyjską w Niagara on the
Lake, St. Catharines, Toronto, Ontario, Ottawie, Winnipeg, Windsor oraz w okręgach London
oraz Kitchener. Będąc w Winnipeg Marszałek otworzył wystawę Contemporary Poland.
Następnie, na Uniwersytecie w Windsor, marszałek Senatu zainaugurował konferencję Quo
Vadis II: Building Bridges, Building Leaders. W Windsor odbyła się także uroczystość Polish
Night, podczas której przedstawicielom środowisk polonijnych wręczone zostały odznaczenia
państwowe. W Toronto Marszałek Bogdan Borusewicz otworzył IV edycję Dnia Polskiego.
Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że odwiedza Kanadę, ponieważ chce w ten
sposób podziękować i docenić wysiłki Polaków za ich wkład w propagowanie polskości
i zapewnić kanadyjską Polonię, że władze polskie o nich nie zapominają.
3 marca 2010 r. z inicjatywy marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyło się trzecie
spotkanie z ekspertami analizującymi proces migracji ekonomicznej obywateli polskich do
państw członkowskich Unii Europejskiej. Spotkanie było poświęcone omówieniu skutków
procesu migracji zarobkowej naszych rodaków do krajów UE, po upływie 5 lat od akcesji
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Polski do struktur unijnych. Rozważano prognozy dla tego dynamicznego zjawiska
w wymiarach: międzynarodowym, demograficznym, ekonomicznym i społecznym, odnosząc
je do doświadczeń państw, które przystąpiły do Wspólnot Europejskich w drugim i trzecim
rozszerzeniu. Konkluzja spotkania zawierała tezę, że należy zainicjować dyskusję na temat
tych procesów w samej Unii, bowiem ich skutki nie dotyczą wyłącznie Polski, ale wszystkich
państw naszego regionu, które w ostatnim czasie przystąpiły do struktur europejskich.
W spotkaniu uczestniczyli eksperci prof. dr hab. Marek Okólski, dyrektor Ośrodka Badań
nad Migracjami Europejskimi Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Krystyna Iglicka, ekspert
Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Marek Kupiszewski, dyrektor
Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych oraz dr Paweł
Kaczmarczyk, członek zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Europejskimi Uniwersytetu
Warszawskiego, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
2–10 września 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz wraz z delegacją Senatu złożył
wizytę na Syberii, gdzie odwiedził Jekaterinburg, Irkuck, Ułan-Ude, Nowosybirsk i spotkał
się z żyjącymi tam Polakami oraz przedstawicielami lokalnych władz. W Irkucku marszałek
Senatu wziął udział w Bajkalskim Forum Ekonomicznym - jednym z największych tego
rodzaju spotkań biznesowych i politycznych w regionie wschodniej Syberii, Azji i Dalekiego
Wschodu. 4 września 2010 r. delegacja Senatu wzięła udział w obchodach 100. rocznicy
założenia Wierszyny, największej polskiej wsi na Syberii. Podczas uroczystości marszałek
B. Borusewicz zapewnił, że Polska nigdy nie zapomniała o rodakach na Syberii i zawsze
będzie ich wspierać, aby zachowali nadal polskie korzenie. 5 września 2010 r. delegacja
Senatu przebywała w Irkucku, gdzie wzięła m.in. udział w obchodach 20-lecia Polskiej
Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”. Organizacja ta liczy obecnie kilkuset aktywnych
członków, głównie potomków polskich zesłańców po powstaniu styczniowym. Jej głównym
celem jest odrodzenie polskości i krzewienie polskiej kultury na Syberii. Przy organizacji
działają trzy zespoły twórcze. Na uwagę zasługuje cyklicznie organizowana Letnia Szkoła
Języka i Kultury Polskiej nad Bajkałem z udziałem wykładowców z Polski.
W dniach 8–15 września 2010 r. w Poznaniu i Tarnowie odbyło się XVIII Światowe
Forum Mediów Polonijnych. Spotkanie dziennikarzy polonijnych z całego świata co roku
organizuje Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie, przy wsparciu
finansowym Senatu, MSZ, samorządów i firm prywatnych. Tematem stałym Forum, od 1993
r. jest „Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu
więzi z krajem. Promocja Polski w świecie”. W tym roku tematami regionalnymi były:
„Gospodarna Wielkopolska” i „Poznań miastem targów, konferencji i kongresów”.
Akcentem finałowym XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych 15 września 2010 r.
w Urzędzie Miasta w Poznaniu było spotkanie dziennikarzy z wicemarszałkiem Senatu
Markiem Ziółkowskim. Podczas spotkania wicemarszałek wręczył nagrody przyznane
w senackim konkursie „Mała Ojczyzna to przestrzeń, którą kształtujemy i która nas
ukształtowała” oraz narody Fidelis Poloniae.
9 października 2010 r. polska szkoła we wsi Pojana Mikuli, na rumuńskiej Bukowinie,
otrzymała imię Krystyny Bochenek, która zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu
pod Smoleńskiem. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział delegacja
Senatu z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem, mąż zmarłej prof. Andrzej Bochenek
i córka Magdalena Bochenek. Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że to właśnie Krystyna
Bochenek rok temu otwierała szkołę w Pojana Mikuli, która została wybudowana ze środków
senackich. Na pamiątkowej tablicy, autorstwa wrocławskiego architekta Tomasza
Urbanowicza, widnieje napis: „Pamięci tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem Krystyny Bochenek, wicemarszałka Senatu RP VII kadencji, niestrudzonej
propagatorki polszczyzny, która wiedziona troską o krzewienie wśród Polaków na Bukowinie
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rumuńskiej naszego wielkiego, wspólnego dobra - słowa polskiego, otworzyła tutaj
9 października 2009 r. szkołę polską”. Podczas uroczystości odczytano także specjalne
przesłanie prezydenta Rumunii Traiana Basescu.
W dniach 14–15 października 2010 r. odbyło się w Wilnie II Europejskie Sympozjum
Polskich Macierzy Szkolnych. Myślą przewodnią Sympozjum było hasło: „Polska Macierz
Szkolna - wyzwania przyszłości. Dokąd zmierzamy?…”. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentował senator Łukasz Abgarowicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą, który odczytał list Marszałka Senatu RP, Bogdana
Borusewicza skierowany do uczestników Sympozjum. W odbywającym się w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie sympozjum udział wzięli prezesi polskich macierzy szkolnych z Anglii,
Belgii, Białorusi, Niemiec, a także członkowie Zarządu i działacze Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. I Europejskie Sympozjum Polskich
Macierzy Szkolnych odbyło się w styczniu 2008 r. w Mönchengladbach (Niemcy).
15 października 2010 r. w Wilnie, na zakończenie II Europejskiego Sympozjum Polskich
Macierzy Szkolnych, miała miejsce uroczysta akademia z okazji jubileuszu 20-lecia
działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Uroczystości na cześć strażniczki polskiej mowy, kultury i tradycji, czym przez 20 lat była
„Macierz”, stanowiła okazję do podsumowania jej działalności i osiągnięć. Była również
sposobnością do omówienia zagrożeń i nowych wyzwań, jakie stawiają dzisiejsze realia. Ta
bardzo ważna dla społeczeństwa polskiego na Litwie organizacja została powołana do życia,
a następnie zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości Litwy 11 listopada 1990 r. Na
fali odrodzenia nauczyciele i wychowawcy polskich szkół i przedszkoli zgromadzili się
w celu reaktywowania chlubnej działalności przedwojennej Macierzy, jednak z uwagi na
ustawodawstwo Republiki Litewskiej nie można było użyć przedwojennej nazwy. Dlatego
przedwojenna Polska Macierz Szkolna została Macierzą Szkolną, ale cele jej działalności
pozostały te same.
W dniach 18–19 października 2010 r. w Senacie odbyło się po raz trzeci w tej kadencji,
siódme już posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Dwudniowe
obrady zdominowały sprawy wspierania organizacji Polonii i Polaków za granicą w nowej
rzeczywistości, znalezienie inspirujących form współpracy z młodą generacją emigracji oraz
kształtowanie nowoczesnego wizerunku Polski poza granicami. Podczas obrad
przedstawiciele polskiej administracji zaprezentowali nowe narzędzia, które mogą służyć do
unowocześnienia współpracy z Polonią. Polonijna Rada Konsultacyjna omawiała też ofertę
programową Telewizji Polonia oraz problem zniekształcania wizerunku Polski za granicą, co
często nie wynika ze złej woli, ale z niewiedzy. Jak wskazał marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz, obrady były poświęcone wielu tematom, ale też wizerunek naszego kraju jest
budowany na wielu obszarach - kultury, historii, tradycji, edukacji, turystyki, sportu.
Dokumenty, listy, fotografie, wycinki prasowe obrazujące bogate życie i działalność
Władysława Zachariasiewicza, wybitnego działacza Polonii amerykańskiej zostały przez
niego przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uroczystość podpisania aktu
przekazania odbyła się 19 października 2010 r. w Senacie podczas posiedzenia Polonijnej
Rady Konsultacyjnej.
Dziękując za ten dar marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił, że zbiory są
ważnym świadectwem historii. Darowizna ta ma wyjątkowe znaczenie, bo wypełniają lukę,
która w przestrzeni dziedzictwa narodowego jest duża ze względu na losy państwa polskiego.
Zbiór archiwaliów składa się z różnorodnej dokumentacji obrazującej panoramę działalności
Władysława Zachariasiewicza, jak i instytucji, z którymi był związany. Nie zabrakło wśród
dokumentów i fotografii również tych opisujących działalność przedwojennego „Światpolu”,
obchodów rocznic narodowych, ze służby zagranicznej przed 1939 r., z przedwojennych
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obozów szkoleniowych dla liderów polonijnych pod Zakopanem oraz licznych spotkań
polonijnych, jak również listów i dowodów uznania od znanych osobistości.
27 listopada 2010 r. w Czeskim Cieszynie odbyły się obchody 20 – lecia Kongresu
Polaków w Republice Czeskiej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował senator
Bronisław Korfanty, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą.
Wicemarszałek Senatu Grażyna Sztark i przewodniczący senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person wzięli udział 8 grudnia 2010 r.
w Londynie w uroczystościach pogrzebowych Ireny Anders. Irena Anders wdowa po generale
Władysławie Andersie zmarła 29 listopada 2010 r. w Londynie. Miała 90 lat. Wielka Dama
Polskiej Emigracji, artystka, żołnierz, wybitna postać emigracji niepodległościowej, przeszła
szlak bojowy z armią Władysława Andersa, a potem dzieliła wraz z nim i jego żołnierzami
emigracyjny los. Na emigracji wraz z mężem działała na rzecz suwerenności Polski, a po jego
śmierci sama walczyła z determinacją o przywrócenie należytego miejsca w historii
żołnierzom i dowódcy Drugiego Korpusu Wojska Polskiego. Wielokrotnie bywała w Senacie
RP. Aktywnie włączyła się w wydarzenia związane z obchodami Roku Generała Andersa.
Senat RP ogłosił rok 2007 Rokiem Generała Andersa.
Z kolei po zakończeniu części oficjalnej wizyty Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
w Republice Węgierskiej i rozmowach z przewodniczącym Węgierskiego Zgromadzenia
Narodowego, prezydentem i wicepremierem węgierskiego rządu, 13 grudnia 2010 r.
marszałek spotkał się z Ogólnokrajowym Samorządem Mniejszości Polskiej w 15. rocznicę
jego istnienia.
17 grudnia 2010 r. odbyło się 4. posiedzenie Zespołu Doradców ds. Migracji
Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy
Marszałku Senatu VII kadencji. Po 1 maja 2011 r. Niemcy i Austria znoszą wszelkie
ograniczenia dotyczące swobody przepływu pracowników, które wprowadziły te kraje po
rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. Zdaniem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza,
który przewodniczył obradom, doświadczenia polskich migrantów z Wielkiej Brytanii
i Irlandii mogą być pomocne Polakom, którzy zechcą wyjechać do Niemiec. Uznał, że należy
doprowadzić do spotkania polonijnych organizacji z Wielkiej Brytanii i Irlandii
z organizacjami z Niemiec.
W dniach 18–19 stycznia 2011 r. na uroczystych obchodach 175-lecia Polskiej Misji
Katolickiej we Francji Senat RP reprezentowała senaror Barbara Borys-Damięcka, członek
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Od blisko dwóch wieków
kapłani i siostry zakonne niosą pomoc polskim migrantom we Francji w zachowaniu języka
i kultury polskiej. Polska Misja Katolicka prowadzi również programy pomocowe,
ukierunkowane na rozwiązywanie trudnych problemów migrantów zarobkowych z Polski.
18 lutego 2011 r. w Wilnie odbyły się uroczyste obchody 10. rocznicy powstania Domu
Kultury Polskiej. Zgromadziły one przedstawicieli niemal wszystkich organizacji polskich
działających na Litwie oraz liczne grono gości z Polski, na czele z senatorem Bronisławem
Korfantym, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą. Senat Rzeczypospolitej Polskiej był od początku wytrwałym inicjatorem
i promotorem idei powstania Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w którym realizuje się idea
konsolidacji wspólnoty polskiej na Litwie.
Obchody X Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, które odbyły się w Winnicy
i Berdyczowie 6–7 maja 2011 r., zgromadziły przedstawicieli organizacji polskich
działających na Ukrainie oraz liczne grono gości z Polski, z marszałkiem Senatu Bogdanem
Borusewiczem na czele. Warto zaznaczyć, że te ważne wydarzenia uświetnił swoją
359

obecnością Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyr Lytwyn i Minister
Kultury i Turystyki Ukrainy Mykoła Kulyniak oraz wysocy przedstawiciele władz Obwodu
Winnickiego, Chmielnickiego i Żytomierskiego. W trakcie wizyty nastąpiło podpisanie listu
intencyjnego o współpracy między Powiatem Tarnowskim a Rejonem Chmielnickim.
7 czerwca 2011 r. we Lwowie miała miejsce uroczystość przeniesienia prochów abpa
Józefa Teodorowicza na Cmentarz Orląt Lwowskich.
10 czerwca 2011 r. Gmach Senatu w Warszawie odwiedziła 12-osobowa grupa członków
Związku Sybiraków z Południowej Afryki z grona 500 dzieci - sierot polskich przybyłych do
Afryki Południowej w 1943 r. z Iranu i osiedlonych w Oudtshoorn oraz dzieci Żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
10 czerwca 2011 r. Wilnie i Mejszagole odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza
prałata Józefa Obrembskiego, 105-letniego kapłana Archidiecezji Wileńskiej. Senat
Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował senator Łukasz Abgarowicz, zastępca
przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Ksiądz
prałat urodził się 19 marca 1906 r., w 1926 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie,
a w 12 czerwca 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1950 r. był związany z parafią
w Mejszagole, nigdy nie opuścił Ziemi Wileńskiej, na której prowadził działalność
duszpasterską, społeczną i edukacyjną.
XI Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły trwały od 25 czerwca do
1 lipca 2011 r. Miejscem zmagań młodych sportowców polonijnych była Łomża.
29 czerwca 2011 r. w Warszawie inaugurowano Szkołę Liderów Polonijnych Australii,
Brazylii i Nowej Zelandii.
Polonijne Lato „Koszalin 2011” trwało od 4 do 30 lipca 2011 r. Wśród imprez
towarzyszących znalazły się: Międzynarodowy Plener Malarski „Osieki 2011”, Studium
Dyrygentów Chórów Polonijnych oraz Polonijne Warszataty Chóralne.
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych „Rzeszów 2011” odbył
się w dniach 21 – 28 lipca 2011 r.
25 lipca 2011 r. w Pińsku na Białorusi odbyły się uroczystości pogrzebowe J. E. Kard.
Kazimierza Świątka, arcybiskupa metropolity mińsko – mohylewskiego.
1 sierpnia 2011 r. w Cieszynie inauguracja XXI Letniej szkoły języka, literatury i kultury
polskiej i XX Warsztatów polonistycznych z udziałem ok. 150 uczestników.
5–7 sierpnia 2011 r. w Mrągowie odbywał się 17. Festiwal Kultury Kresowej połączony
z wystawą „Dokumenty przeszłości i pamiątki repatriantów” Ryszarda Bitowa, pasjonata
i kolekcjonera pamiątek związanych z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, 64. Gorolskie Święto – artystyczna
manifestacja tożsamości Zaolzia miały miejsce 7 sierpnia 2011 r. w Jabłonkowie w Czechach.
12–15 sierpnia 2011 w Przedborzu w Górach Mokrych odbył się jubileuszowy
XX Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej.
17–28 sierpnia 2011 r. odbywał się warsztaty młodych działaczy organizacji polonijnych
w ramach projektu: Szkoła Liderów Polonijnych Litwy, Rosji i Ukrainy.
XIX Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się 5 – 12 września 2011 r.
w Tarnowie i Szczecinie. Spotkania i warsztaty dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów
polonijnych i polskich z całego świata połączone były z 19. Międzynarodowym Konkursem
Literackim im. H. Cyganika „Powroty do źródeł. Wręczono nagrody „Fidelis Poloniae”,
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przyznawane za wybitne zasługi w umacnianiu więzi między Polonią a krajem i promocję
Polski w świecie.
7–11 września 2011 r. obradował III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na
Obczyźnie: „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne”. Pomysłodawcą Kongresu
jest Polska Akademia Umiejętności. Spotkanie polonijnych i polskich badaczy tradycyjnie
odbyło się w Krakowie.
Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu VII kadencji zakończyła 12 września
2011 r. czteroletnią pracę na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Członkowie Rady
pozytywnie ocenili współpracę z Senatem, jako opiekunem polskiej diaspory i postulowali,
by w nowej kadencji nie zmieniły się zasady finansowania tej opieki. Marszałek podziękował
członkom Rady za dobrą współpracę. Zachęcał do uczestniczenia w życiu politycznym
i społecznym krajów zamieszkania. Mówił, że obecność we władzach lokalnych,
samorządowych, w parlamencie daje ogromne możliwości działania i rozwiązywania
problemów. Zaznaczył, że Senat czeka na rady i wskazania Polonii, jak trafnie adresować
pomoc. Podczas obrad wiele uwagi poświęcono obecnej sytuacji na Litwie. Rada wyraziła
poparcie dla Polaków na Litwie i zadeklarowała wsparcie dla starań władz polskich w sprawie
polskiego szkolnictwa na Litwie. Andżelika Borys apelowała o większe wsparcie finansowe
polskiego szkolnictwa także na Białorusi i Ukrainie.
Od 28 września do 4 października 2011 r., na zaproszenie marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza, wizytę w Polsce złożył André Hamerski, przedstawiciel Centralnej
Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL w Polonijnej Radzie
Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji, a także prezes BRASPOL na Stan Rio
Grande do Sul. 29 września brazylijski gość spotkał się w Gdańsku z marszałkiem Bogdanem
Borusewiczem. Rozmawiano o problemach naszych rodaków w Brazylii i roli tamtejszego
prawie półtoramilionowego środowiska polonijnego w kontekście rozszerzenia współpracy
między Polską a Brazylią. W tym samym dniu, na zaproszenie byłego prezydenta RP Lecha
Wałęsy i Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy”, marszałek Bogdan Borusewicz i André Hamerski
uczestniczyli w uroczystości wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy byłemu prezydentowi
Brazylii Luizowi Inacio Luli da Silva. Podczas uroczystości byli obecni także przedstawiciele
nauki, kultury, polityki i biznesu. Przyznanie Nagrody Lecha Wałęsy temu właśnie
politykowi jest dowodem uznania dla jego działań na rzecz zmniejszenia nierówności
społecznych oraz wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się na arenie międzynarodowej.
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Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie
Autorskie Towarzystwo Edukacyjne w Warszawie
Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy
Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu
Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku
Caritas Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Duninowie
Caritas Polska w Warszawie
Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach
Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Biała Lilia” w Ełku
Europejski Dom Spotkań Fundacja „Nowy Staw” w Lublinie
Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” w Zabrzu
Fundacja „Akademia Mediów” w Cieszynie
Fundacja „Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży” w Policach
Fundacja ARTGARD – Art Guard Foundation w Warszawie
Fundacja „Bliżej Polski” w Warszawie
Fundacja „Edukacja dla Demokracji” w Warszawie
Fundacja „Edukacja i Przyszłość” w Białej Podlaskiej
Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego" w Poddębicach
Fundacja „Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich”
w Kielcach
Fundacja „Młoda Europa” w Bydgoszczy
Fundacja „Nowoczesna Polska” w Warszawie
Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Warszawie
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Fundacja „Oświata Polska za Granicą” w Warszawie
Fundacja „O Uśmiech Dziecka” w Makowie Mazowieckim
Fundacja „Polonia Restituta” w Warszawie
Fundacji „Polska-Haiti” w Warszawie
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie
Fundacja „PRO POLONIA” w Pułtusku
Fundacja „Semper Polonia” w Warszawie
Fundacja „Suecia Polonia” w Warszawie
Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie
Fundacja TERRA HUMANA w Warszawie
Fundacja „Wileńszczyzna” w Warszawie
Fundacja „Wolność i Demokracja” w Warszawie
Fundacja „Wszyscy Razem” w Lublinie
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Fundacja Kresy – Syberia w Warszawie
Fundacja „Międzynarodowy Instytut Edukacji” w Warszawie
Fundacja Młodej Polonii „Polska – Europa – Świat” w Warszawie
Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie
Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie
Fundacja Polonia-Ruthenia w Ząbkach
Fundacja „Polska Pomoc” w Białymstoku
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Łopuszce Małej
Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” w Warszawie
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom” w Gdyni
Fundacja „Świat z Uśmiechem” w Oleśnicy
Fundacja św. Wojciecha Adalberta w Gnieźnie
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Fundacja „Wileńszczyzna” w Warszawie
Gdańska Fundacja Dobroczynności
Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. A. Kamińskiego w Szczecinku
Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE w Brusach
Katolickie Stowarzyszenie w Warszawie
Komenda Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu
Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Solcu
Kujawskim
Komenda Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego w Łodzi
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze
Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich Związku Harcerstwa Polskiego
w Przemyślu
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
Lubuski Oddział Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Zielonej
Górze
Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza” w Lipsku
Małopolskie Centrum Edukacji w Krakowie
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie
Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku
Międzyszkolny Klub Sportowy „PADWA” w Zamościu
Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR” w Przemyślu
Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
w Warszawie
Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Polskie Stowarzyszenie
w Krakowie

Wychowania

Pozaszkolnego

im.

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Gorzowie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział w Przemyślu
Polski Komitet Olimpijski w Warszawie
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Aleksandra

Kamińskiego

Polsko-Białoruska Fundacja Edukacyjna w Warszawie
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu
Prowincja Świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie
Prowincja Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur w Warszawie
Rada Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze
Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie
Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie
Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód w Płocku
Regionalne Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Zielonej Górze
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile
Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sokołowie Podlaskim
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” w Puławach
Stowarzyszenie „Dzieciakom z Ukrainy” w Celestynowie
Stowarzyszenie „Grześ” w Puławach
Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach
Stowarzyszenie „Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej – International Chamber
Music Workshop Association” w Puławach
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Małej
Stowarzyszenie „PARAFIADA” im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie
Stowarzyszenie „PRO UNO” przy Szkole Podstawowej w Nysie
Stowarzyszenie „PROMYK” w Marzeninie
Stowarzyszenie „RACIECHOWICE 2005” w Raciechowicach
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie
Stowarzyszenie „Zacheusz” w Ełku
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie
Stowarzyszenie „Daj Szansę” w Policach
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „PRO – AKADEMIA” w Łodzi
Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Płocku
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie
Stowarzyszenie Integracji „ZORZA” w Poddębicach
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce
„CZEREMOSZ” w Węgorzewie
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Błękitni” w Dobiegniewie
Stowarzyszenie – Klub Twórczości Różnej "COŚ INNEGO" we Wrześni
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Mazurska Chata” w Giżycku
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” w Sokółce
Stowarzyszenie Muzyczne „Brzmienia” w Poznaniu
Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Oświacie w Ostródzie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” w Puławach
Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie w Otmuchowie
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN we Wrocławiu
Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym w Radomiu
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „PROMYK” w Puławach
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „KRESY” w Krakowie
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich Nysy w Nysie
Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie
Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie
Stowarzyszenie Śpiewacze – Warszawski Zespół Artystyczny Vars Cantabile im. Arkadiusza
Janaszka w Warszawie
Stowarzyszenie „Uniwersytet Wieku Uniwersalnego” w Mrągowie
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Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem „Memoramus” w Poznaniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej w Sieprawiu
Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdańsku
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Bytomiu
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Miłośników
Kołomyi „Pokuta”
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich – Oddział w Tarnowie
Towarzystwo Miłośników Polesia Zarząd Krajowy w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – Oddział w Mrągowie
Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie
Towarzystwo Rapperswilskie w Warszawie
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
„OJCOWIZNA” w Węgorzewie
Towarzystwo Inicjatyw Wychowawczych w Krakowie
Towarzystwo Tradycji Akademickiej w Warszawie
Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy” w Puławach
Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” w Miłosławiu
Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Wyższej

Szkole

Zawodowej

Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem
Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej „FREYA” we
Wrocławiu
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Wschodnia Fundacja Kultury „AKCENT” w Lublinie
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu
Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie
Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca” w Złotniku
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Słońca” w Żarach
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera w Warszawie
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego
w Łodzi
Związek Harcerstwa Polskiego w Warszawie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwo w Warszawie
Związek Sybiraków w Warszawie
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Podkarpackiej w Rzeszowie
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Międzynarodowa
współpraca Senatu

Międzynarodowa współpraca Senatu
(informacja przygotowana przez
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej)
Wyjazdy
(liczba osób)

Przyjazdy
(liczba osób)

22 (89)

17 (130)

Wyjazdy Marszałka i wicemarszałków Senatu

67

-

Wizyty u Marszałka i wicemarszałków Senatu

-

101 (643)

Sesje, zebrania ZPRE

16 (77)

-

Posiedzenia komisji ZPRE, prezydium, komisji stałych
i komitetu mieszanego

61 (64)

1 (15)

Konferencje, seminaria, obserwacja wyborów i inne spotkania

19 (19)

-

96 (160)

1 (15)

Obrady Konferencji Statutowej Unii Międzyparlamentarnej

8 (11)

-

Inne spotkania Unii Międzyparlamentarnej

8 (8)

-

16 (19)

-

Wyszczególnienie
Delegacje oficjalne pod przewodnictwem Marszałka Senatu

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Ogółem
Unia Międzyparlamentarna

Ogółem

Grupy Bilateralne Unii Międzyparlamentarnej
Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna

1 (3)

Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarnych

1 (1)

Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna

1 (1)

-

Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna

1 (3)

1 (45)

Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna

1 (2)

-

Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna

-

1 (7)

Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna

5 (6)

-

Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna

3 (17)

2 (14)

Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny

1(1)

Ogółem

14 (34)

-

4 (66)

Wymiar parlamentarny Unii Europejskiej
Konferencje Przewodniczących Parlamentów UE

5 (5)

-

Konferencje Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach
Wspólnotowych Parlamentów UE (COSAC)

15 (21)

2 (172)

Wspólne spotkania parlamentarne (JPM – Joint Parliamentary
Meetings) organizowane przez Parlament Europejski

9 (18)

-

Wspólne spotkania komisji parlamentarnych (JCM – Joint
Committee Meetings) oraz publiczne wysłuchania
organizowane przez komisje Parlamentu Europejskiego

32 (38)

-
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Wyjazdy
(liczba osób)

Przyjazdy
(liczba osób)

Wspólne spotkania komisji parlamentarnych organizowane
przez komisje parlamentu państwa przewodniczącego UE

36 (39)

-

Otwarte posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego oraz
Inne spotkania (konferencje) parlamentarne organizowane
przez Parlament Europejski (lub jego organ)

14 (22)

-

Inne konferencje /spotkania/ fora parlamentarne organizowane
przez parlamenty państw nie przewodniczących UE

1 (2)

-

Inne spotkania komisji parlamentarnych organizowane przez
komisje parlamentów państw nie przewodniczących UE

2 (2)

-

Spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa
Regionalnego

4 (4)

1 (9)

Spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy
Wyszehradzkiej

4 (4)

1 (4)

Spotkania przedstawicieli komisji europejskich parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej

5 (8)

2 (28)

Spotkania przedstawicieli komisji europejskich parlamentów
Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

4 (4)

1 (3)

Spotkania w ramach komisji ds. europejskich Francji, Niemiec i
Polski – Trójkąt Weimarski

3 (6)

2 (27)

Ogółem

134 (173)

9 (243)

Wyszczególnienie

Międzyparlamentarna współpraca regionalna w ramach UE

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne
Sesje i spotkania komisji

8 (8)

-

8 (8)

-

Sesje

10 (16)

-

Obserwacje wyborów parlamentarnych lub prezydenckich

11 (14)

-

-

2 (8)

21 (30)

2 (8)

Sesje

5 (12)

1 (288)

Posiedzenia komisji

16 (18)

3 (41)

Inne

14 (15)

-

35 (45)

4 (329)

Ogółem
Zgromadzenie Parlamentarne OBWE

Konferencje, seminaria i inne spotkania
Ogółem
Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Ogółem

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej (do 2011-06-30)
Sesje

8 (19)

-

Posiedzenia komisji

8 (12)

-

Inne

6 (9)

-

22 (40)

-

Ogółem
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Wyjazdy
(liczba osób)

Wyszczególnienie

Przyjazdy
(liczba osób)

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
Posiedzenia komisji

8 (8)

2 (24)

Konferencje

4 (4)

-

Inne

3 (3)

-

15 (15)

2 (24)

Ogółem

Zgromadzenie Parlamentarne Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
Posiedzenia stałego komitetu, komitetu parlamentarnego i
ZPISE
Ogółem

4 (6)

-

4 (6)

-

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
Sesje
Ogółem

4 (9)

1 (17)

4 (9)

1 (17)

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej
Sesje
Ogółem

2 (4)

1 (14)

2 (4)

1 (14)

Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Ukraina
Posiedzenia
Ogółem

2 (4)

1 (14)

2 (4)

1 (14)

5 (5)

1 (82)

5 (5)

1 (82)

Stowarzyszenie Senatów Europy
Spotkania
Ogółem

Zgromadzenie Parlamentarne Frankofonii
Spotkania
Ogółem

1 (1)

1 (25)

1 (1)

1 (25)

Wymiana międzynarodowa związana
z patronatem Senatu nad Polakami poza granicami kraju
Posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

-

4 (45)

5 (23)

1 (6)

190 (227)

-

195 (250)

5 (51)

Inne dwustronne

9 (22)

-

Inne wielostronne

7 (12)

-

16 (34)

-

Inne spotkania z okazji Dnia Polonii, Debata Polonijna, Zjazdy
Polonii
Wyjazdy przedstawicieli Senatu
Ogółem
Inne

Ogółem

Wizyty ambasadorów u członków Prezydium Senatu
Ambasadorzy obcych państw

-

142

Ambasadorzy RP

-

18

-

160

Ogółem
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Udział senatorów w stałych delegacjach parlamentarnych
(informacja przygotowana przez
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej)

Przedstawiciele Senatu w Zarządzie PGUM:

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy

Zbigniew Jan Cichoń (od 2011-03-02)
Stanisław Gorczyca
Marek Ziółkowski (wiceprzewodniczący)

Członkowie:
Ryszard Janusz Bender
Piotr Wach
Michał Wojtczak

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie

Zastępcy członków:
Bronisław Korfanty
Janusz Rachoń
Jadwiga Rotnicka

Członkowie:

Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Zastępcy członków:

Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący)
Wojciech Skurkiewicz
Barbara Borys-Damięcka (od 2011-02-03)
Piotr Głowski (do 2010-11-21)
Krzysztof Majkowski

Członkowie:
Leon Kieres (od 2011-01-24)
Stanisław Piotrowicz
Władysław Sidorowicz

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Parlamentarnego
Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Zastępcy członków:
Jan Dobrzyński
Stanisław Karczewski
Edmund Wittbrodt

Członkowie:
Adam Massalski
Janusz Sepioł (zastępca
przewodniczącego)

Delegacja Sejmu i Senatu RP
do Zgromadzenia Unii
Zachodnioeuropejskiej (do 2011-06-30)

Zastępcy członków:
Norbert Krajczy
Rafał Klemens Muchacki

Członkowie:
Stanisław Gogacz
Leon Kieres
Andrzej Person (przewodniczący)

Delegacja Parlamentarna RP
na Konferencję Komisji
Wyspecjalizowanych
w Sprawach Wspólnotowych (COSAC)

Zastępcy członków:
Roman Ludwiczuk
Andrzej Szewiński
Grzegorz Wojciechowski

Przewodniczący Komisji Spraw Unii
Europejskiej Senatu RP
Edmund Wittbrodt

Polska Grupa Unii
Międzyparlamentarnej
W skład Polskiej Grupy Unii
Międzyparlamentarnej wchodzą wszyscy
posłowie i senatorowie.
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Delegacja Sejmu i Senatu RP
na Konferencję Parlamentarną Morza
Bałtyckiego (KPMB)

Delegacja do Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej

Członkowie:

Członkowie:

Ryszard Górecki (przewodniczący)

Paweł Klimowicz
Sławomir Kowalski
Andrzej Misiołek
Alicja Zając

Zastępcy członków:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Delegacja do Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej
i Rady Najwyższej Ukrainy

Delegacja do Zgromadzenia
Parlamentarnego RP i Ukrainy

Członkowie:

Łukasz Abgarowicz
Stanisław Bisztyga
Władysław Ortyl
Zdzisław Pupa

Członkowie:

Bogdan Borusewicz (przewodniczący)
Grzegorz Banaś
Krzysztof Piesiewicz (do 2010-10-13)
Piotr Zientarski (od 2010-10-13)

Eurośródziemnomorskie
Zgromadzenie Parlamentarne
Członkowie:
Barbara Borys-Damięcka
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Udział senatorów w grupach parlamentarnych
(informacja przygotowana przez
Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej)

Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna

Polsko-Brazylijska Grupa
Parlamentarna

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Sławomir Kowalski
Rafał Klemens Muchacki (przewodniczący)

Ireneusz Niewiarowski
Andrzej Szewiński

Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna

Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna

Grzegorz Banaś
Stanisław Kogut (przewodniczący)
Marek Rocki
Jacek Swakoń
Marek Trzciński

Stanisław Gogacz
Michał Wojtczak
Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna
Mieczysław Augustyn
Barbara Borys-Damięcka
Grzegorz Czelej
Władysław Sidorowicz
Eryk Smulewicz
Piotr Zientarski

Polsko-Armeńska Grupa
Parlamentarna
Łukasz Abgarowicz (przewodniczący)
Andrzej Grzyb
Maciej Klima (wiceprzewodniczący)
Kazimierz Kleina
Andrzej Person
Janusz Rachoń
Marek Rocki
Piotr Wach

Polsko-Chorwacka Grupa
Parlamentarna
Barbara Borys-Damięcka
Jadwiga Rotnicka
Grażyna Anna Sztark
Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna

Polsko-Australijska Grupa
Parlamentarna

Antoni Motyczka
Maria Pańczyk-Pozdziej

Józef Bergier
Piotr Gruszczyński
Krzysztof Kwiatkowski
Andrzej Szewiński

Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna
Andrzej Person

Polsko-Austriacka Grupa
Parlamentarna

Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna
Norbert Krajczy (przewodniczący)

Małgorzata Adamczak
Józef Bergier
Piotr Głowski (przewodniczący)
Jadwiga Rotnicka
Tadeusz Wojciech Skorupa

Senacka Polsko-Francuska Grupa
Parlamentarna
Małgorzata Adamczak
Mieczysław Augustyn (przewodniczący)
Jerzy Chróścikowski
Zbigniew Jan Cichoń (wiceprzewodniczący)
Stanisław Iwan
Paweł Klimowicz (wiceprzewodniczący)
Stanisław Kogut

Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna
Rafał Klemens Muchacki
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Zbigniew Meres
Antoni Piechniczek
Marek Ziółkowski

Senacka Polsko-Japońska Grupa
Parlamentarna
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(wiceprzewodnicząca)
Grzegorz Banaś
Grzegorz Czelej
Wiesław Dobkowski
Jan Dobrzyński
Stanisław Gorczyca (wiceprzewodniczący)
Ryszard Górecki (przewodniczący)
Witold Lech Idczak
Marek Konopka
Bronisław Korfanty
Sławomir Kowalski
Waldemar Kraska
Roman Ludwiczuk
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Stanisław Piotrowicz
Zdzisław Pupa
Jan Rulewski
Janusz Sepioł
Jacek Swakoń
Zbigniew Szaleniec
Mariusz Sebastian Witczak
Edmund Wittbrodt
Marek Ziółkowski

Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna
Władysław Ortyl (wiceprzewodniczący)
Polsko-Gruzińska Grupa
Parlamentarna
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Polsko-Hiszpańska Grupa
Parlamentarna
Michał Okła
Andrzej Person
Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna
Janusz Sepioł
Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna
Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Ryszard Janusz Bender
Grzegorz Czelej
Stanisław Gorczyca
Maciej Grubski (przewodniczący)
Witold Lech Idczak
Marek Piotr Kaleta
Leon Kieres
Andrzej Misiołek
Jan Olech
Leszek Piechota
Grażyna Anna Sztark

Polsko-Jordańska Grupa
Parlamentarna
Stanisław Karczewski
Stanisław Kogut
Polsko-Kanadyjska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna

Tadeusz Jerzy Gruszka
Kazimierz Kleina
Norbert Krajczy
Jan Olech

Michał Wojtczak
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
Stanisław Bisztyga
Paweł Klimowicz
Rafał Klemens Muchacki
Zbigniew Michał Pawłowicz
Andrzej Person
Janusz Rachoń
Tadeusz Wojciech Skorupa

Polsko-Kazachstańska Grupa
Parlamentarna
Grzegorz Wojciechowski
Grupa Parlamentarna PolskaRepublika Korei
Ryszard Janusz Bender
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Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna
Małgorzata Adamczak (do 2010-11-25)
Jan Dobrzyński
Tadeusz Jerzy Gruszka
Stanisław Karczewski
Stanisław Kogut (przewodniczący)
Bronisław Korfanty
Norbert Krajczy (wiceprzewodniczący)
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski (wiceprzewodniczący)
Krzysztof Majkowski
Władysław Ortyl
Zdzisław Pupa
Tadeusz Wojciech Skorupa
Wojciech Skurkiewicz

Stanisław Jurcewicz
Leon Kieres
Ryszard Knosala
Norbert Krajczy (wiceprzewodniczący)
Janusz Sepioł
Tadeusz Wojciech Skorupa
Henryk Maciej Woźniak
Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna
Andrzej Grzyb
Polsko-Nowozelandzka Grupa
Parlamentarna
Piotr Gruszczyński
Polsko-Pakistańska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna
Ryszard Janusz Bender

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
(wiceprzewodnicząca)
Zbigniew Meres
Jacek Swakoń
Piotr Wach
Marek Ziółkowski

Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna
Stanisław Gorczyca
Jadwiga Rotnicka
Grażyna Anna Sztark

Polsko-Palestyńska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna
Stanisław Gorczyca
Kazimierz Kleina (przewodniczący)
Eryk Smulewicz
Henryk Maciej Woźniak
Jan Wyrowiński

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Polsko-Portugalska Grupa
Parlamentarna
Andrzej Person

Polsko-Macedońska Grupa
Parlamentarna

Senacka Polsko-Rosyjska Grupa
Parlamentarna (od 2009-10-21)

Rafał Klemens Muchacki

Łukasz Abgarowicz
Stanisław Bisztyga
Władysław Dajczak
Andrzej Grzyb
Kazimierz Kleina
Waldemar Kraska
Władysław Ortyl (wiceprzewodniczący)
Bohdan Józef Paszkowski
Krzysztof Piesiewicz
Stanisław Piotrowicz
Zdzisław Pupa
Marek Rocki
Janusz Sepioł (przewodniczący)
Henryk Maciej Woźniak
Jan Wyrowiński

Polsko-Marokańska Grupa
Parlamentarna
Paweł Klimowicz
Polsko-Mongolska Grupa
Parlamentarna
Przemysław Jacek Błaszczyk
Stanisław Gorczyca (przewodniczący)
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Polsko-Niemiecka Grupa
Parlamentarna
Stanisław Bisztyga
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Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna

Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna

Stanisław Bisztyga
Maciej Grubski
Leon Kieres
Zbigniew Meres
Krzysztof Piesiewicz

Małgorzata Adamczak
Piotr Gruszczyński
Stanisław Karczewski
Stanisław Kogut
Bronisław Korfanty
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Krzysztof Majkowski
Władysław Ortyl
Zdzisław Pupa
Janusz Rachoń
Tadeusz Wojciech Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Piotr Wach (wiceprzewodniczący)

Polsko-Rumuńska Grupa
Parlamentarna
Marek Trzciński
Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna
Stanisław Bisztyga
Maciej Klima
Andrzej Misiołek
Antoni Motyczka
Krzysztof Piesiewicz
Tadeusz Wojciech Skorupa

Polsko-Ukraińska Grupa
Parlamentarna
Łukasz Abgarowicz
Przemysław Jacek Błaszczyk
Władysław Ortyl
Andrzej Owczarek
Zbigniew Michał Pawłowicz
Marek Trzciński
Henryk Maciej Woźniak

Polsko-Słoweńska Grupa
Parlamentarna
Małgorzata Adamczak
Lucjan Cichosz
Włodzimierz Cimoszewicz
Witold Lech Idczak
Sławomir Kowalski
Zbigniew Meres
Janusz Rachoń
Andrzej Szewiński

Polsko-Wietnamska Grupa
Parlamentarna
Tomasz Misiak

Polsko-Syryjska Grupa Parlamentarna

Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna

Tomasz Maciej Grubski
Marek Piotr Kaleta
Leon Kieres
Jan Olech
Grażyna Anna Sztark

Piotr Głowski (do 2010-11-21)
Michał Wojtczak
Jan Wyrowiński
Grupa Parlamentarna PolskaZjednoczone Emiraty Arabskie

Polsko-Szwajcarska Grupa
Parlamentarna
Piotr Głowski (wiceprzewodniczący)
(do 2010-11-21)
Kazimierz Jaworski
Zbigniew Romaszewski

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
Jan Dobrzyński
Marek Konopka
Antoni Piechniczek
Jacek Swakoń

Polsko-Tunezyjska Grupa
Parlamentarna

Zespół Parlamentarny do spraw
Białorusi

Antoni Piechniczek

Józef Bergier
Grażyna Anna Sztark
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Zespół Parlamentarny Polska-Stany
Zjednoczone

Polsko-Tajwański Zespół
Parlamentarny

Jerzy Chróścikowski
Stanisław Gogacz
Piotr Gruszczyński
Stanisław Jurcewicz
Marek Konopka
Sławomir Kowalski
Andrzej Misiołek
Michał Okła
Jan Olech
Tadeusz Wojciech Skorupa
Piotr Zientarski

Stanisław Bisztyga
Ryszard Górecki
Roman Ludwiczuk
Rafał Klemens Muchacki
Piotr Wach
Mariusz Sebastian Witczak
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Konferencje i seminaria

Wykaz konferencji i seminariów

2007-12-18

Finansowe wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach
2007–2013
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

2008-02-28

Sytuacja socjalna i aktywność społeczna osób starszych w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej we współpracy z ogólnopolską Wspólnotą Roboczą
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

2008-03-11

Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – stan realizacji
zobowiązań oraz możliwości finansowania
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

2008-03-14

Komunikacja elektroniczna XXI wieku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji

2008-04-08

Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku – pierwsze kroki
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej

2008-04-16

Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych – w kierunku
lepszych rozwiązań prawnych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Promocji Gmin
Polskich

2008-04-17

Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych
lub mniejszościowych – wyzwaniem dla administracji publicznej
i organizacji mniejszości
konferencja zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarnego we współpracy ze zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim

2008-04-22

Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej we współpracy z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

2008-04-29

Decentralizacja kompetencji samorządów i propozycje zmian
legislacyjnych dotyczących sołectw, służących wzmocnieniu statusu
sołtysów
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z redakcją
„Gazety Sołeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, pod
patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

2008-05-10

Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola
harcerstwa w państwie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i
Sportu we współpracy z Główną Kwaterą Związku Harcerstwa Polskiego

383

2008-05-29

Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej
w aspekcie ruchu turystycznego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds.
Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej wspólnie z wicemarszałkiem Senatu
Markiem Ziółkowskim

2008-05-30

Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego
rolnictwa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

2008-06-09

Jednostka przeciw totalitaryzmowi – w 60. rocznicę zamordowania
rotmistrza Witolda Pileckiego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka
i Praworządności we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej
i Stowarzyszeniem „Dolnośląska Inicjatywa Historyczna”

2008-06-18

Samorządowy lider zarządzania 2008 – Usługi techniczne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem
Miast Polskich

2008-06-23

Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej

2008-06-24

Jakość i bezpieczeństwo żywności warunkiem zdobycia nowych
rynków zbytu
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej,
we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Spożywczy”

2008-06-27

Podział władzy w państwie demokratycznym
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Senatu Marka
Ziółkowskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

2008-07-01

Droga kariery prawnika w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej
we współpracy z Naczelną Radą Adwokacką

2008-07-02

Przyszłość polskiej piłki nożnej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

2008-09-15

Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Zdrowia i senator
Janiny Fetlińskiej

2008-09-23

Zasada pomocniczości w polskim życiu publicznym ze szczególnym
uwzględnieniem systemu zabezpieczenia społecznego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych
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2008-09-30

Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki

2008-10-01

Muzea – nowe wyzwania. Przemysły kulturowe – perspektywa
rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu wspólnie z Muzeum Pałacu w Wilanowie

2008-10-07

III wiek w XXI wieku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2008-10-14

Energetyka atomowa w Polsce – czas na działania
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym

2008-10-27, 28

Polski system probacji – stan i kierunek rozwoju w kontekście
standardów europejskich
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka
i Praworządności wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości,
rzecznikiem praw obywatelskich i Centralnym Zarządem Służby
Więziennej

2008-11-18

Zagrożenia wychowawcze XXI wieku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i
Sportu i jej przewodniczącego senatora Kazimierza Wiatra oraz rektora
Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM prof.
Marka Konopczyńskiego

2008-11-27

Twórcy niepodległości 1918-1922
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu

2008-11-27

Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność
rynków finansowych w UE i Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Spraw Unii
Europejskiej

2008-12-02

Niepełnosprawni w podróży
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności we
współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego

2009-01-06

Perspektywy i szanse szczepień ochronnych w Polsce, w profilaktyce
zdrowotnej dzieci i młodzieży
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Zdrowia przy
współudziale Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro
Salutem”.

2009-01-29

Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu
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2009-02-10

Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej
Polityki Rolnej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2009-02-16

Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jako
organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, w kontekście
rządowego planu przekształceń szpitali – przyszłość szpitali
samorządowych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia we
współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich

2009-04-21

Fundusz Sołecki – zadania i szanse
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z redakcją
„Gazety Sołeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, pod
patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

2009-05-12

Ochrona dzieci przed uzależnieniami
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej we współpracy z Zespołem Apostolstwa Trzeźwości przy
Konferencji Episkopatu

2009-05-29

Dwadzieścia lat po przełomie; tradycje i współczesność demokracji
parlamentarnej w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy marszałka Senatu oraz
Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych

2009-06-09

Handel detaliczny w Polsce – warunki rozwoju rynku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej

2009-06-23

Samorządowy lider zarządzania 2009 – usługi społeczne
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Marka
Ziółkowskiego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, we współpracy
z senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej

2009-06-29

Dobre rządzenie w regionach czyli jak tworzyć regionalne
mechanizmy rozwojowe
seminarium zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka Marka
Ziółkowskiego wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową
oraz z Fundacją im. Konrada Adenauera i Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego

2009-06-30

Samorząd terytorialny w państwie i w społeczeństwie
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Marka
Ziółkowskiego wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

2009-10-14

Gminne systemy energetyki odnawialnej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska we
współpracy z Polską Izbą Gospodarczą „Ekorozwój”
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2009-10-27

Język polskiej polityki po 1989 roku
panel dyskusyjny zorganizowany we współpracy z Wydawnictwem
Naukowym PWN oraz telewizją TVN 24

2009-10-28

Społeczeństwo obywatelskie a fundusze unijne. Partnerstwo ale
jakie?
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Instytutu Spraw
Publicznych i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

2009-11-06

Wychowanie fizyczne i sport w szkole
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

2009-11-17

Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2009-11-20

Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era
pomyślności kolei żelaznych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego Zespołu
Infrastruktury

2009-12-01

Bezpieczeństwo w górnictwie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego Zespołu Górnictwa

2009-12-09

Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na
samorządowych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

drogach
Zespołu

2009-12-11

90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość
– przyszłość
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji wspólnie z sejmową Komisją Sprawiedliwości
i Praw Człowieka, Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Radą
Kuratorów

2009-12-14

Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego Zespołu Strażaków

2009-12-14

Ochrona
środowiska
a
inwestycje
infrastrukturalne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska, wspólnie
z Senackim Zespołem Infrastruktury

2009-12-15

Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
Kociewskiego i Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki
Wodnej

2009-12-15

Słowacki współczesny
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu wspólnie z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Muzeum Literatury w Warszawie
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2009-12-15

Nowe narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego polskich
regionów
seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

2010-02-22, 23

Traktat z Lizbony – traktatem parlamentów europejskich
konferencja międzynarodowa zorganizowana z inicjatywy Marszałka
Senatu Bogdana Borusewicza i Marszałka Sejmu Bronisława
Komorowskiego

2010-02-25

90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną, Polskim
Towarzystwem Historycznym oraz Wyższą Szkołą Administracji
i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

2010-04-27

Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska we
współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju

2010-05-12

Fundusz sołecki – po roku
konferencja zorganizowana z inicjatywy
Terytorialnego i Administracji Państwowej

Komisji

Samorządu

2010-05-18

II Forum Regionów Polska-Rosja
konferencja międzynarodowa zorganizowana z inicjatywy marszałka
Senatu Bogdana Borusewicza i przewodniczącego Rady Federacji
Zgromadzenia Federalnego Rosji Sergieja Mironowa

2010-06-07

20. rocznica ustanowienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych
programu pomocy „Dar Demokracji” (Gift of Democracy) dla
odrodzonego Senatu i Sejmu RP
konferencja międzynarodowa zorganizowana z inicjatywy Kancelarii
Senatu i Kancelarii Sejmu

2010-06-08

Mikro jest piękne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Instytutem
Badań nad Gospodarką Rynkową

2010-06-22

Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – usługi techniczne
i zdrowotne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Marka Ziółkowskiego wspólnie
ze Związkiem Miast Polskich, we współpracy z Komisją Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

2010-10-06

Szanse i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senatu RP w ramach Roku
Demokracji Lokalnej

2010-10-08

Skazani na ubóstwo!?
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej we współpracy z „Caritas” Polska i Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim
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2010-10-19

W
kręgu
śląskiej
kultury,
tradycji
i
dialektu
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu

2010-11-05

Samorząd przyjazny seniorom
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds.
Osób Starszych

2010-11-23

Sport wyczynowy – stan i perspektywy
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

2010-11-27

Harcerstwo niepokorne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

2010-12-14

Kapitał polski w Rosji – warunki inwestowania, zagrożenia i szanse
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej

2010-12-15

Parlamentarny wymiar polskiego przewodnictwa w UE w II połowie
2011 r.
konferencja zorganizowana z inicjatywy Kancelarii Senatu

2011-01-25

Wpływ kodeksu żywnościowego FAO/WHO na produkcję
bezpiecznej żywności
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2011-02-01

Gospodarka wodna – stan aktualny i zadania na przyszłość
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska

2011-02-07

Wolność zrzeszania się
seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji Ustawodawczej wraz
z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

2011-02-22

Obecny stan oraz przyszłość ogólnopolskich i regionalnych mediów
publicznych
seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu

2011-03-01

Polska
piłka
nożna
przed
Euro
2012
konferencja zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

2011-04-08

Odzyskać z niepamięci – w 66 rocznicę wyzwolenia kobiecego obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

2011-04-15

Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu
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2011-05-10

30.
rocznica
rejestracji
NSZZ
RI
„Solidarność”
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2011-05-24

Propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim, zmian prawnych
dotyczących wspólnot gruntowych i projektu ustawy o wzmocnieniu
udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

2011-06-02

Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna
i kompetencyjna
(na
przykładzie
dolnej
Wisły)
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej

2011-06-07

Chemia
w
rozwoju
i
postępie
cywilizacji
konferencja zorganizowana z inicjatywy senatora Janusza Rachonia

2011-07-19

Przebieg
inwestycji
infrastrukturalnych
w
transporcie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego Zespołu
Infrastruktury

2011-09-16

Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej

2011-09-23

List do taty
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej
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