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Senatorowie,
kluby, zespoły

Senatorowie
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. w Senacie
VIII kadencji zasiadło 100 senatorów: 63 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP, 31 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
2 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oraz 4 senatorów
zgłoszonych przez Komitety Wyborcze Wyborców.
Do Senatu VIII kadencji wybrano 87 mężczyzn i 13 kobiet. W poprzednich kadencjach
w Izbie zasiadało od 6 do 23 kobiet.
Średnia wieku senatorów wynosiła ok. 56 lat. Poniżej 40 lat miało 4 senatorów, powyżej
70 lat – 5 senatorów. Najstarszym senatorem był Kazimierz Kutz, a najmłodszym
– Przemysław Błaszczyk.
Staż parlamentarny miały 72 osoby: w tym w Senacie zasiadało w poprzednich kadencjach
58 senatorów, a posłami było 26. W Parlamencie Europejskim zasiadało wcześniej
4 senatorów. Najdłuższy staż senacki miał senator Edmund Wittbrodt – 4 kadencje.
Na koniec kadencji w Senacie zasiadało 99 senatorów: 57 należących do Klubu
Parlamentarnego Platforma Obywatelska, 32 należących do Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość, 4 należących do Koła Senatorów Niezależnych, 2 należących do Klubu
Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, 1 należący do Klubu Parlamentarnego
Zjednoczona Prawica oraz 3 senatorów niezrzeszonych. Średnia wieku senatorów wynosiła
59 lat i 10 miesięcy. Poniżej 40 lat miał 1 senator, a powyżej 70 lat – 10 senatorów.

Łukasz Abgarowicz
Anna Aksamit
Tadeusz ARŁUKOWICZ
Mieczysław AUGUSTYN
Elżbieta Bieńkowska *
Grzegorz Bierecki
Przemysław Błaszczyk
Ryszard Bonisławski
Marek Borowski
Bogdan Borusewicz
Barbara BORYS-DAMIĘCKA
Jerzy Chróścikowski
Alicja Chybicka
Włodzimierz CIMOSZEWICZ
Henryk CIOCH
Leszek CZARNOBAJ
Grzegorz CZELEJ
Dorota CZUDOWSKA
Wiesław Dobkowski
Robert DOWHAN
Jarosław DUDA
Mieczysław Gil

Witold Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław GOGACZ
Stanisław Gorczyca
Beata Gosiewska *
Ryszard Górecki
Henryk GÓRSKI *
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyński
Andrzej Grzyb
Helena HATKA
Stanisław Hodorowicz
Stanisław Iwan
Jan Maria JACKOWSKI
Kazimierz JAWORSKI
Stanisław JURCEWICZ
Stanisław KARCZEWSKI
Wiesław KILIAN
Kazimierz Kleina
Bogdan Klich
Maciej Klima
Izabela Helena KLOC *
Ryszard Knosala
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Andrzej KOBIAK
Maria Zofia KOC *
Stanisław KOGUT
Marek KONOPKA
Tadeusz Kopeć
Waldemar Kraska
Kazimierz Kutz
Jarosław Lasecki
Jan Filip LIBICKI
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz
Zbigniew Meres
Jan MICHALSKI
Andrzej Misiołek
Antoni Motyczka 
Andżelika Możdżanowska
Rafał Muchacki
Ireneusz NIEWIAROWSKI
Jarosław Obremski
Norbert Obrycki
Władysław Ortyl *
Andrzej OWCZAREK
Andrzej Pająk
Maria PAŃCZYK-POZDZIEJ
Bohdan Paszkowski
Andrzej PERSON
Bogdan Pęk
Bolesław Piecha *
Leszek Piechota
Józef PINIOR



Aleksander Pociej
Marian POŚLEDNIK
Sławomir Preiss
Zdzisław Stanisław PUPA *
Marek Rocki
Jadwiga Rotnicka
Jan RULEWSKI
Jarosław RUSIECKI *
Czesław Wincenty RYSZKA *
Janina Sagatowska
Janusz Sepioł
Michał SEWERYŃSKI
Witold Sitarz
Wojciech SKURKIEWICZ
Krzysztof Słoń
Andrzej SZEWIŃSKI
Grażyna Sztark
Bogusław Śmigielski
Aleksander Świeykowski
Piotr WACH
Kazimierz Wiatr
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Michał Wojtczak
Jan WYROWIŃSKI
Roman ZABOROWSKI
Alicja Zając
Józef ZAJĄC
Adam Zdziebło
Piotr Zientarski
Marek Ziółkowski *

Patrz także: Zmiany w składzie osobowym Senatu s. 9.
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Zmiany w składzie osobowym Senatu
Wygaśnięcie mandatów
Lp.

1.

Nazwisko i imię

Antoni Andrzej Motyczka

Data
wygaśnięcia
mandatu

Powód
wygaśnięcia
mandatu

Data
postanowienia
Marszałka
Senatu

Ogłoszono
w M.P.

2013-01-24

zmarł
2013-01-24

2013-02-06

2013 r. poz. 70

2013-06-13

2013 r. poz.
560

2.

Władysław Zenon Ortyl

2013-05-27

wybrany na
marszałka
województwa
podkarpackiego

3.

Henryk Górski

2014-05-19

zmarł
2014-05-19

2014-06-11

2014 r. poz.
477

2014-05-25

wybrana na
posła do
Parlamentu
Europejskiego

2014-06-11

2014 r. poz.
513

2014-05-25

wybrany na
posła do
Parlamentu
Europejskiego

2014-06-11

2014 r. poz.
510

2014-11-10

2014 r. poz.
1145

2015-07-21

2015 r. poz.
661

4.

5.

Beata Barbara Gosiewska

Bolesław Grzegorz Piecha

6.

Elżbieta Ewa Bieńkowska

2014-10-31

objęła
stanowisko
komisarza Unii
Europejskiej

7.

Marek Aleksander
Ziółkowski

2015-07-07

nominowany na
ambasadora
RP

Obsadzenie mandatów
Lp.

Nazwisko i imię

Data wyborów uzupełniających

Data złożenia ślubowania
nr posiedzenia

1.

Bolesław Grzegorz Piecha

2013-04-21

2013-04-24
32

2.

Zdzisław Stanisław Pupa

2013-09-08

2013-09-19
39

3.

Izabela Helena Kloc

2014-09-07

2014-09-24
61

4.

Maria Zofia Koc

2014-09-07

2014-09-24
61

5.

Jarosław Rusiecki

2014-09-07

2014-09-24
61

6.

Czesław Wincenty Ryszka

2015-02-08

2015-03-04
71

9

Udział senatorów w klubach parlamentarnych i senackich
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Grupa Senatorów PO
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodnicząca

Marek Dariusz Rocki
Łukasz Maria Abgarowicz
Andrzej Kazimierz Misiołek
Jadwiga Kazimiera Rotnicka

Członkowie:
Anna Teresa Aksamit
Tadeusz Arłukowicz
Mieczysław Augustyn
Elżbieta Ewa Bieńkowska (do 2014-10-31)
Ryszard Wiesław Bonisławski
Bogdan Michał Borusewicz
Barbara Borys-Damięcka
Alicja Paulina Chybicka
Leszek Czarnobaj
Robert Dowhan
Jarosław Duda
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław Andrzej Gorczyca
Ryszard Józef Górecki
Maciej Tomasz Grubski
Piotr Andrzej Gruszczyński
Andrzej Stefan Grzyb
Helena Hatka (do 2015-08-12)
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Stanisław Antoni Iwan (do 2015-07-21)
Stanisław Jurcewicz
Wiesław Kilian
Kazimierz Mariusz Kleina
Bogdan Adam Klich
Ryszard Antoni Knosala
Andrzej Kobiak
Marek Konopka
Tadeusz Wiktor Kopeć (do 2015-05-22)
Jarosław Wacław Lasecki
Jan Filip Libicki
Zbigniew Henryk Meres
Jan Michalski

Antoni Andrzej Motyczka
(do 2013-01-24)
Rafał Klemens Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Norbert Piotr Obrycki
Andrzej Owczarek
Maria Pańczyk-Pozdziej
Andrzej Person
Leszek Marian Piechota
Józef Pinior
Aleksander August Pociej
Marian Poślednik
Sławomir Piotr Preiss
Jan Rulewski
Janusz Marian Sepioł
Witold Jan Sitarz
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski
Aleksander Stefan Świeykowski
Piotr Wach
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Michał Józef Wojtczak
Jan Wyrowiński
Roman Zaborowski
Adam Michał Zdziebło
Piotr Benedykt Zientarski
Marek Aleksander Ziółkowski
(do 2015-07-07)
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Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Członkowie:
Grzegorz Michał Bierecki
Przemysław Jacek Błaszczyk
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Henryk Cioch
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wiesław Józef Dobkowski
Mieczysław Władysław Gil
Stanisław Gogacz
Beata Barbara Gosiewska (do 2014-05-25)
Henryk Górski (do 2014-05-19)
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski (do 2011-12-01)
Stanisław Karczewski
Maciej Jan Klima (od 2014-05-21)
Izabela Helena Kloc (od 2014-09-23)
Maria Zofia Koc (od 2014-09-23)
Stanisław Kogut
Waldemar Jerzy Kraska
Robert Adam Mamątow

Marek Eryk Martynowski
Andrzej Antoni Matusiewicz
Władysław Zenon Ortyl (do 2013-05-27)
Andrzej Michał Pająk
Bohdan Józef Paszkowski
Bogdan Marek Pęk
Bolesław Grzegorz Piecha
(od 2013-04-24 do 2014-05-25)
Zdzisław Stanisław Pupa (od 2013-09-19)
Jarosław Rusiecki (od 2014-09-23)
Czesław Wincenty Ryszka
(od 2015-03-04)
Janina Zofia Sagatowska
Michał Seweryński
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Marek Słoń
Kazimierz Adam Wiatr
Grzegorz Michał Wojciechowski
Alicja Maria Zając

Koło Senatorów Niezależnych
Przewodniczący Kazimierz Julian Kutz
Członkowie:
Marek Stefan Borowski (od 2011-12-20)
Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Wojciech Obremski
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Andżelika Anna Możdżanowska
Józef Zając
Klub Parlamentarny Solidarna Polska
Kazimierz Jaworski (od 2011-12-01 do 2014-01-29)
Maciej Jan Klima (od 2011-12-01 do 2014-03-26)
Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska
Kazimierz Jaworski (od 2014-07-25 do 2015-03-03)
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica
Kazimierz Jaworski (od 2015-03-03)
Senatorowie niezrzeszeni
Kazimierz Jaworski (od 2014-01-30 do 2014-07-24)
Maciej Jan Klima (od 2014-03-27 do 2014-05-20)
Tadeusz Wiktor Kopeć (od 2015-05-22)
Stanisław Antoni Iwan (od 2015-07-22)
Helena Hatka (od 2015-08-12)
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Udział senatorów w pracy zespołów senackich i parlamentarnych
(informacja przygotowana przez Biuro Spraw Senatorskich)
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 wskazano senatorów – członków władz zespołów.
I. ZESPOŁY SENACKIE
Senacki Zespół ds. Wychowania Młodego
Pokolenia

Senacki Zespół Popularyzacji Kultury
i Rozwoju Czytelnictwa

Andrzej Kazimierz Misiołek
Janina Zofia Sagatowska
Andrzej Szewiński
Piotr Wach – wiceprzewodniczący
Kazimierz Adam Wiatr – przewodniczący

Anna Teresa Aksamit
Tadeusz Arłukowicz
Barbara Borys-Damięcka
– przewodnicząca
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Andrzej Stefan Grzyb
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Stanisław Jurcewicz
Marek Konopka
Jan Michalski
Norbert Piotr Obrycki
– wiceprzewodniczący
Maria Pańczyk-Pozdziej
Sławomir Piotr Preiss
Janina Zofia Sagatowska

Senacki Zespół Energii Odnawialnej
Leszek Czarnobaj
Jan Michalski
Andrzej Kazimierz Misiołek
Ireneusz Niewiarowski
Norbert Piotr Obrycki – przewodniczący
Leszek Marian Piechota
Marian Poślednik
Sławomir Piotr Preiss
Grażyna Anna Sztark
Roman Zaborowski
Piotr Benedykt Zientarski

Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i
Mazur
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
– wiceprzewodniczący
Stanisław Andrzej Gorczyca
– przewodniczący
Marek Konopka – wiceprzewodniczący
Jan Michalski

Senacki Zespół Infrastruktury
Wiesław Józef Dobkowski
Mieczysław Władysław Gil
Stanisław Andrzej Gorczyca
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Stanisław Antoni Iwan
Stanisław Jurcewicz
Kazimierz Mariusz Kleina
Stanisław Kogut – przewodniczący
Waldemar Jerzy Kraska
Zbigniew Henryk Meres
– wiceprzewodniczący
Andrzej Michał Pająk
Bogdan Marek Pęk
Grzegorz Michał Wojciechowski
Jan Wyrowiński

Senacki Zespół Spółdzielczy
Mieczysław Augustyn
Grzegorz Michał Bierecki
– wiceprzewodniczący
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Henryk Cioch – przewodniczący
Leszek Czarnobaj
Grzegorz Czelej
Andrzej Stefan Grzyb
Kazimierz Mariusz Kleina
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Senacki Zespół Wymiany Gospodarczej
z Zagranicą

Marek Konopka
Tadeusz Wiktor Kopeć
– wiceprzewodniczący
Jan Filip Libicki
Marek Eryk Martynowski
Andżelika Anna Możdżanowska
Bogdan Marek Pęk
Marian Poślednik
Józef Zając

Maciej Tomasz Grubski
Andrzej Kazimierz Misiołek
Norbert Piotr Obrycki – przewodniczący
Zespół Senatorów Województwa
Śląskiego
Jarosław Wacław Lasecki
Zbigniew Henryk Meres
Andrzej Kazimierz Misiołek
– wiceprzewodniczący
Rafał Klemens Muchacki
– wiceprzewodniczący
Maria Pańczyk-Pozdziej
Leszek Marian Piechota
Andrzej Szewiński – wiceprzewodniczący
Bogusław Piotr Śmigielski
– przewodniczący
Adam Michał Zdziebło

Senacki Zespół Strażaków
Anna Teresa Aksamit
– wiceprzewodnicząca
Przemysław Jacek Błaszczyk
– wiceprzewodniczący
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
– członek prezydium
Alicja Paulina Chybicka
Piotr Andrzej Gruszczyński
Andrzej Stefan Grzyb
Jan Maria Jackowski
Stanisław Jurcewicz – wiceprzewodniczący
Marek Konopka
Jarosław Wacław Lasecki
Andrzej Antoni Matusiewicz
Zbigniew Henryk Meres
– przewodniczący
Jan Michalski
Andżelika Anna Możdżanowska
– sekretarz
Rafał Klemens Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
– wiceprzewodniczący
Andrzej Michał Pająk
Maria Pańczyk-Pozdziej
Bohdan Józef Paszkowski
Marian Poślednik
Sławomir Piotr Preiss
Zdzisław Stanisław Pupa
Janina Zofia Sagatowska
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Marek Słoń
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski
Roman Zaborowski
Alicja Maria Zając
Józef Zając
Piotr Benedykt Zientarski
– wiceprzewodniczący

Senacki Zespół ds. Finansów
Samorządowych
Leszek Czarnobaj – przewodniczący
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
– wiceprzewodniczący
Stanisław Andrzej Gorczyca
Piotr Andrzej Gruszczyński
Andrzej Stefan Grzyb
Stanisław Jurcewicz
Wiesław Kilian
Kazimierz Mariusz Kleina
Marek Konopka
Jan Michalski
Andrzej Michał Pająk
– wiceprzewodniczący
Bogusław Piotr Śmigielski
Roman Zaborowski
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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
Dolnośląski Zespół Parlamentarny

Parlamentarna Grupa Kobiet

Alicja Paulina Chybicka
Obremski Jarosław – wiceprzewodniczący
Jan Michalski

Andżelika Anna Możdżanowska
Maria Pańczyk-Poździej
Jadwiga Kazimiera Rotnicka

Karkonosko-Izerski Zespół
Parlamentarny

Parlamentarna Grupa Rowerowa
Sławomir Piotr Preiss

Jan Michalski
Parlamentarny Zespół Cyfryzacji,
Innowacyjności i Przedsiębiorczości

Kaszubski Zespół Parlamentarny
Mieczysław Augustyn
Leszek Czarnobaj
Kazimierz Mariusz Kleina
– przewodniczący
Andrzej Kobiak
Sławomir Piotr Preiss
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Jan Wyrowiński
Roman Zaborowski
Piotr Benedykt Zientarski

Piotr Wach
Parlamentarny Zespół ds. Afryki
Jan Filip Libicki
Parlamentarny Zespół ds. Chorób
Rzadkich
Alicja Paulina Chybicka
Parlamentarny Zespół ds. Dróg
Wodnych i Turystki Wodnej

Lubelski Zespół Parlamentarny

Stanisław Andrzej Hodorowicz
Maciej Jan Klima
Kazimierz Adam Wiatr

Tadeusz Arłukowicz
Mieczysław Augustyn
Leszek Czarnobaj
Stanisław Andrzej Gorczyca
Andrzej Stefan Grzyb
Kazimierz Mariusz Kleina
Andrzej Kobiak
Marek Konopka
Ireneusz Niewiarowski
Andrzej Person
Marian Poślednik
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
– przewodnicząca
Michał Józef Wojtczak
Marek Aleksander Ziółkowski
– wiceprzewodniczący (do 2015-07-07)

Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

Jarosław Duda
Jan Filip Libicki

Mieczysław Augustyn
Grzegorz Michał Bierecki

Grzegorz Michał Bierecki
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Henryk Cioch
Grzegorz Czelej
Stanisław Gogacz
Łódzki Zespół Parlamentarny
Przemysław Jacek Błaszczyk
Ryszard Wiesław Bonisławski
Andrzej Owczarek
Małopolski Zespół Parlamentarny
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Alicja Paulina Chybicka
– przewodnicząca
Helena Hatka
Stanisław Jurcewicz
– członek prezydium
Marek Konopka
Tadeusz Wiktor Kopeć
Andżelika Anna Możdżanowska
– członek prezydium
Grażyna Anna Sztark
– wiceprzewodnicząca
Kazimierz Adam Wiatr

Andrzej Stefan Grzyb
Stanisław Andrzej Hodorowicz
– wiceprzewodniczący
Marek Konopka
Jarosław Wacław Lasecki
Jan Michalski
Andrzej Kazimierz Misiołek
Andżelika Anna Możdżanowska
Bogdan Marek Pęk
Leszek Marian Piechota – sekretarz
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Alicja Maria Zając

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Parlamentarny Zespół ds. Obrony
Wolności Słowa

Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Mieczysław Władysław Gil
Stanisław Antoni Iwan
– wiceprzewodniczący
Kazimierz Mariusz Kleina
Jan Michalski
Ireneusz Niewiarowski
Witold Jan Sitarz
Piotr Wach
Michał Józef Wojtczak
Jan Wyrowiński

Grzegorz Michał Bierecki
– wiceprzewodniczący
Przemysław Jacek Błaszczyk
Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Wiesław Józef Dobkowski
Jan Maria Jackowski
Stanisław Karczewski
Stanisław Kogut
Robert Adam Mamątow
Eryk Martynowski
Bohdan Józef Paszkowski
Wojciech Skurkiewicz
Krzysztof Marek Słoń
Grzegorz Michał Wojciechowski
Alicja Maria Zając

Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa
w Polsce i Poza Granicami Kraju
Piotr Wach
Kazimierz Adam Wiatr – przewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Kultury
i Tradycji Łowiectwa

Parlamentarny Zespół ds. Osób
Starszych

Przemysław Jacek Błaszczyk
Leszek Czarnobaj
Jan Maria Jackowski
Jarosław Wacław Lasecki
Andżelika Anna Możdżanowska
Bogdan Marek Pęk
Sławomir Piotr Preiss
Wojciech Skurkiewicz
Józef Zając

Anna Teresa Aksamit
Mieczysław Augustyn – przewodniczący
Alicja Paulina Chybicka
Jarosław Duda
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Robert Adam Mamątow
Jan Michalski
Andżelika Anna Możdżanowska
Grażyna Anna Sztark
Marek Aleksander Ziółkowski
(do 2015-07-07)

Parlamentarny Zespół ds. Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Tradycji
Łowieckich

Parlamentarny Zespół ds. Promocji
Badmintona

Łukasz Maria Abgarowicz
Leszek Czarnobaj
Stanisław Andrzej Gorczyca
– przewodniczący

Tadeusz Arłukowicz
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Parlamentarny Zespół ds.
Przeciwdziałania Ateizacji Polski

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów
Konnych i Jeździectwa

Jan Maria Jackowski
Stanisław Kogut

Łukasz Maria Abgarowicz
Aleksander August Pociej

Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia
ekspresowych i pośpiesznych połączeń
pasażerskich na trasie Jelenia
Góra,Wrocław, Opole, Częstochowa,
Warszawa przez CMK

Parlamentarny Zespół ds. Zielonej
Gospodarki
Leszek Czarnobaj
Piotr Andrzej Gruszczyński
– przewodniczący
Stanisław Antoni Iwan
Stanisław Jurcewicz
Wiesław Kilian
Marian Poślednik
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Grażyna Anna Sztark
– wiceprzewodnicząca

Tadeusz Wiktor Kopeć
Zbigniew Henryk Meres
Andrzej Kazimierz Misiołek
Rafał Klemens Muchacki
Andrzej Szewiński
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski
Piotr Wach

Parlamentarny Zespół Karpacki
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju
Polski Wschodniej

Stanisław Karczewski
Janina Zofia Sagatowska
Alicja Maria Zając

Bohdan Józef Paszkowski
Parlamentarny Zespół ds. Sportów
Motorowych

Parlamentarny Zespół Kociewski
Bogdan Michał Borusewicz
Leszek Czarnobaj
Andrzej Stefan Grzyb – przewodniczący
Andrzej Kobiak
Andrzej Person

Robert Dowhan – wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia
Rozsianego
Stanisław Gogacz

Parlamentarny Zespół Lotnictwa

Parlamentarny Zespół ds. usunięcia z
przestrzeni publicznej symboli nazizmu
i komunizmu

Witold Jan Sitarz – przewodniczący
Józef Zając

Robert Adam Mamątow

Parlamentarny Zespół Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

Grzegorz Michał Bierecki
Grzegorz Czelej – przewodniczący
Robert Dowhan – wiceprzewodniczący
Stanisław Jurcewicz
Andrzej Kobiak
Marek Eryk Martynowski
Jan Michalski
Andżelika Anna Możdżanowska
Aleksander August Pociej
Aleksander Stefan Świeykowski

Łukasz Maria Abgarowicz
Mieczysław Augustyn
Bogdan Michał Borusewicz
– przewodniczący
Alicja Paulina Chybicka
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław Kogut
Marek Eryk Martynowski
Ireneusz Niewiarowski
Alicja Maria Zając
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Parlamentarny Zespół Miłośników
Historii

Parlamentarny Zespół Polska-RosjaGospodarka

Jan Maria Jackowski
Jan Filip Libicki – wiceprzewodniczący

Kazimierz Jaworski
Wiesław Kilian
Marek Konopka
Jan Filip Libicki – przewodniczący

Parlamentarny Zespół Miłośników
Ziemi Bydgoskiej

Parlamentarny Zespół Profesorów

Andrzej Kobiak – wiceprzewodniczący

Alicja Paulina Chybicka
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Ryszard Antoni Knosala
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Michał Seweryński
Potr Wach
Kazimierz Adam Wiatr
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Marek Aleksander Ziółkowski
(do 7.07.2015)

Parlamentarny Zespół na rzecz
Katolickiej Nauki Społecznej
Przemysław Jacek Błaszczyk
Kazimierz Jaworski – wiceprzewodniczący
Maciej Jan Klima
Jan Filip Libicki
Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony
Życia i Rodziny

Parlamentarny Zespół Przyjaciół
Harcerstwa

Henryk Cioch
Jan Maria Jackowski
Wiesław Kilian
Robert Adam Mamątow
Marek Eryk Martynowski
Andrzej Michał Pająk
Bohdan Józef Paszkowski
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Adam Wiatr
Alicja Maria Zając

Tadeusz Arłukowicz
Jarosław Duda
Bogdan Adam Klich
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry
Helena Hatka
Aleksander Stefan Świeykowski
Piotr Wach

Parlamentarny Zespół Obrony
Chrześcijan na Świecie

Parlamentarny Zespół Przyjaciół
Zwierząt

Grzegorz Michał Bierecki
Helena Hatka
Stanisław Antoni Iwan
Kazimierz Jaworski
Wiesław Kilian
Jan Filip Libicki – przewodniczący
Robert Adam Mamątow
– wiceprzewodniczący
Jarosław Wojciech Obremski
Bogdan Marek Pęk

Sławomir Piotr Preiss
Parlamentarny Zespół „Przyjaźni
Środowisku”
Łukasz Maria Abgarowicz
Grzegorz Michał Bierecki
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Ryszard Józef Górecki
Maciej Tomasz Grubski
Andrzej Stefan Grzyb
Kazimierz Mariusz Kleina
Andrzej Kobiak
Andrzej Kazimierz Misiołek
Ireneusz Niewiarowski
Bogdan Marek Pęk
Leszek Marian Piechota
Marian Poślednik

Parlamentarny Zespół Olimpijski
Rober Dowhan – wiceprzewodniczący
Stanisław Andrzej Hodorowicz
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Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Grażyna Anna Sztark
Grzegorz Michał Wojciechowski
Michał Józef Wojtczak – przewodniczący
Jan Wyrowiński
Alicja Maria Zając

Parlamentarny Zespół Wychowanków
i Sympatyków Ruchu Światło-Życie,
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich

Parlamentarny Zespół Sportowy

Pomorski Zespół Parlamentarny

Marek Konopka
Ireneusz Niewiarowski

Bogdan Michał Borusewicz
Kazimierz Mariusz Kleina
Roman Zaborowski

Dorota Czudowska
Wojciech Skurkiewicz

Parlamentarny Zespół Sportu
Akademickiego

Zachodniopomorski Zespół
Parlamentarny

Marek Dariusz Rocki
– wiceprzewodniczący
Andrzej Szewiński

Sławomir Piotr Preiss
Zespół Parlamentarny do Spraw
Zbadania Przyczyn Katastrofy
TU-154 M z 10 Kwietnia 2010 r.

Parlamentarny Zespół Sportu na Wsi
Przemysław Jacek Błaszczyk – sekretarz
Piotr Andrzej Gruszczyński
Stanisław Jurcewicz – przewodniczący
Wiesław Kilian
Marek Konopka – członek prezydium
Waldemar Jerzy Kraska
– wiceprzewodniczący
Ireneusz Niewiarowski
Krzysztof Marek Słoń

Przemysław Jacek Błaszczyk
Grzegorz Czelej
Wiesław Józef Dobkowski
Mieczysław Władysław Gil
Jan Maria Jackowski
Stanisław Karczewski
– wiceprzewodniczący
Marek Eryk Martynowski
Bohdan Józef Paszkowski
Zdzisław Stanisław Pupa
Janina Zofia Sagatowska
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Michał Wojciechowski

Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego
Robert Dowhan
Piotr Andrzej Gruszczyński
Stanisław Jurcewicz – wiceprzewodniczący
Wiesław Kilian
Marek Konopka
Waldemar Jerzy Kraska
Andrzej Szewiński

Parlamentarny Zespół Brydża
Sportowego
Leszek Czarnobaj

Parlamentarny Zespół Surowców
i Energii

Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

Kazimierz Jaworski

Alicja Paulina Chybicka
Stanisław Karczewski

Parlamentarny Zespół Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych

Parlamentarny Zespół Polski
Zachodniej

Helena Hatka

Stanisław Jurcewicz
Norbert Piotr Obrycki
Sławomir Piotr Preiss
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Parlamentarny Zespół Wspierania
Rozwoju Hokeja na Trawie

Kujawsko-Pomorski Zespół
Parlamentarny

Ryszard Wiesław Bonisławski
Leszek Czarnobaj
Maciej Tomasz Grubski
Piotr Andrzej Gruszczyński
– przewodniczący
Wiesław Kilian – wiceprzewodniczący
Marek Konopka
Jan Filip Libicki
Jan Rulewski
Marek Aleksander Ziółkowski
(do 2015-07-07)

Andrzej Kobiak
Andrzej Person
Jan Rulewski
Michał Józef Wojtczak – przewodniczący
Jan Wyrowiński
Parlamentarny Zespół ds. Przywrócenia
Żeglowności Wiśle
Leszek Czarnobaj
Parlamentarny Zespół Wspierania
Języka Esperanto

Parlamentarny Zespół Szachowy

Andrzej Kazimierz Misiołek

Mieczysław Augustyn
Włodzimierz Cimoszewicz
Stanisław Jurcewicz
Andrzej Stefan Grzyb
Kazimierz Mariusz Kleina
Sławomir Piotr Preiss
Grażyna Anna Sztark
Edmund Kazimierz Wittbrodt
– przewodniczący
Jan Wyrowiński
Roman Zaborowski

Wielkopolski Zespół Parlamentarny

Parlamentarny Zespół Tenisa Ziemnego

Andżelika Anna Możdżanowska
– wiceprzewodnicząca

Aleksander August Pociej

Grzegorz Czelej
Parlamentarny Zespół Tradycji
i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Marek Eryk Martynowski
Parlamentarny Zespół Zrównoważonego
Rozwoju – Ekologia, Energetyka,
Turystyka, Gospodarka

Parlamentarny Zespół ds. Skutków
Działalności Komisji Weryfikacyjnej
pod Przewodnictwem Antoniego
Macierewicza i Jana Olszewskiego

Zespół Parlamentarny Polska – Kraje
Partnerstwa Wschodniego
Andżelika Anna Możdżanowska
Michał Józef Wojtczak

Jan Maria Jackowski
– wiceprzewodniczący
Stanisław Karczewski
Antoni Matusiewicz
Bogan Pęk
Zdzisław Stanisław Pupa
Jarosław Rusiecki
Janina Zofia Sagatowska
Wojciech Skurkiewicz
Alicja Maria Zając

Parlamentarny Zespół ds. Obrony
Demokratycznego Państwa Prawa
Jan Filip Libicki
Parlementarny Zespół Siatkówki
Andrzej Szewiński
– wiceprzewodniczący
Parlamentarny Zespół ds.Osób
Niepełnosprawnych

Parlamentarny Zespół ds. Likwidacji
Barier Rozwoju Narciarstwa, Turystyki
i Sportów Górskich

Jan Filip Libicki – przewodniczący

Andrzej Szewiński
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Parlamentarny Zespół ds. Wojska
Polskiego

Parlamentarny Zespół ds. Obrony
Ideałów „Solidarności”

Wojciech Skurkiewicz

Grzegorz Michał Bierecki
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
– wiceprzewodniczący
Wiesław Józef Dobkowski
Mieczysław Władysław Gil
– wiceprzewodniczący
Marek Eryk Martynowski
Andrzej Antoni Matusiewicz
Andrzej Michał Pająk

Parlamentarny Zespół na rzecz Budowy
Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiejskiej (OPAT)
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Parlamentarny Zespół ds. Budowy
obwodnic Łodzi A1 i S14
Wiesław Józef Dobkowski

Parlamentarny Zespół ds. Budowy
Szpitala Dziecięcego w Poznaniu

Parlamentarny Zespół ds. Polskiego
Przemysłu Obronnego

Alicja Paulina Chybicka

Maciej Tomasz Grubski
Andrzej Owczarek
Aleksander August Pociej
Wojciech Skurkiewicz
Michał Józef Wojtczak
– wiceprzewodniczący

Ukraiński Zespół Parlamentarny
Marek Konopka
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Mała statystyka Senatu

Skróty nazewnictwa zastosowane w tabelach:
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Koło Senatorów Niezależnych
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica
Senatorowie niezrzeszeni

KP PO
KP PiS
KSN
KP PSL
KP ZP
sn

Senatorowie wg wieku
Klub parlamentarny /
Liczba
senatorski
senatorów 30-39

Przedział wiekowy
40-49

50-59

60-69

70
i więcej

Senat ogółem

99

1

9

36

43

10

KP PO

57

-

6

17

27

7

KP PiS

32

1

2

15

12

2

KSN

4

-

-

1

2

1

KP PSL

2

-

1

-

1

-

KP ZP

1

-

-

1

-

-

sn

3

-

-

2

1

-

Senatorowie wg płci
Klub parlamentarny /
senatorski

Liczba
senatorów

Kobiety

Mężczyźni

Senat ogółem

99

13

86

KP PO

57

6

51

KP PiS

32

5

27

KSN

4

-

4

KP PSL

2

1

1

KP ZP

1

-

1

sn

3

1

2
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Senatorowie wg płci w poszczególnych kadencjach
Na końcu kadencji

Na początku kadencji

Kadencja

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

VIII

13

87

13

86

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

Staż senatorski
Bez stażu

Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu senatorskiego

Senat ogółem

99

43

33

19

3

1

KP PO

57

23

21

12

-

1

KP PiS

32

14

10

6

2

-

KSN

4

2

1

-

1

-

KP PSL

2

2

-

-

-

-

KP ZP

1

-

-

1

-

-

sn

3

2

1

-

-

-

Klub parlamentarny/
senatorski

Bez stażu

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

5 kadencji

Staż poselski

Senat ogółem

99

69

12

8

6

1

3

KP PO

57

39

7

6

3

1

1

KP PiS

32

24

4

1

3

-

-

KSN

4

1

1

-

-

-

2

KP PSL

2

2

-

-

-

-

-

KP ZP

1

1

-

-

-

-

-

sn

3

2

-

1

-

-

-

Klub parlamentarny/
senatorski



Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu poselskiego

W przypadku bieżącej kadencji dane dotyczą daty aktualizacji danych.
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1 kadencja

2 kadencje

Staż w PE
Bez stażu

Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu w Parlamencie Europejskim

Senat ogółem

99

95

3

1

KP PO

57

54

2

1

KP PiS

32

31

1

-

KSN

4

4

-

-

KP PSL

2

2

-

-

KP ZP

1

1

-

-

sn

3

3

-

-

Klub parlamentarny/
senatorski

1 kadencja

2 kadencje

3 kadencje

4 kadencje

5 kadencji

6 kadencji

Staż parlamentarny (senacki + poselski + PE)
Bez stażu

Liczba
senatorów

Senatorowie wg stażu parlamentarnego

Senat ogółem

99

27

31

21

8

6

4

2

KP PO

57

15

18

12

5

3

3

1

KP PiS

32

8

12

7

3

2

-

-

KSN

4

1

-

-

-

1

1

1

KP PSL

2

2

-

-

-

-

-

-

KP ZP

1

-

-

1

-

-

-

-

sn

3

1

1

1

-

-

-

-

Klub parlamentarny/
senatorski
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Marszałek Senatu,
Prezydium Senatu,
sekretarze Senatu
i Konwent Seniorów

Marszałek Senatu, Prezydium Senatu i jego posiedzenia
oraz sekretarze Senatu
Na pierwszym posiedzeniu Senatu VIII kadencji w dniu 8 listopada 2011 r. funkcję
Marszałka Seniora pełnił senator Kazimierz Julian Kutz. Senat w tym dniu posiedzenia
wybrał Marszałka Senatu. W dniu 9 listopada 2011 r. Senat wybrał wicemarszałków oraz
sekretarzy Senatu.

Marszałek Senatu
Bogdan Michał Borusewicz

Prezydium Senatu
Marszałek Senatu
Wicemarszałkowie Senatu:

Bogdan Michał Borusewicz
Stanisław Karczewski
Maria Pańczyk-Pozdziej
Jan Wyrowiński

Posiedzenia Prezydium Senatu
Lp.

Rok

Liczba
posiedzeń

Liczba
uchwał*

1.

2011

5

12

2.

2012

20

136

3.

2013

17

-

4.

2014

18

3

5.

2015

9

-

69

151

Ogółem

Sekretarze Senatu
Anna Teresa Aksamit
Przemysław Jacek Błaszczyk
Stanisław Andrzej Gorczyca
Beata Barbara Gosiewska (do 2014-05-25)
Piotr Andrzej Gruszczyński
Helena Hatka (do 2015-09-04)
Tadeusz Wiktor Kopeć (do 2015-06-12)
Marek Eryk Martynowski
Jan Michalski (od 2015-09-04)
Norbert Piotr Obrycki (od 2015-06-12)
Andrzej Michał Pająk (od 2014-07-03)
*

Wśród 151 uchwał 143 dotyczą zlecania jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, a 8 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 Michał Borusewicz

Wicemarszałkowie Senatu:

Stanisław Karczewski
Maria Pańczyk-Pozdziej
Jan Wyrowiński

Przedstawiciele:

Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
Marek Dariusz Rocki
Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Posiedzenia Konwentu Seniorów
Lp.

Rok

Liczba posiedzeń

1.

2011

6

2.

2012

25

3.

2013

25

4.

2014

23

5.

2015

21

Ogółem

100
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Komisje Senatu

Komisje senackie
Senat na 2. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2011 r. powołał Komisję Regulaminową,
Etyki i Spraw Senatorskich oraz jej przewodniczącego. Tego samego dnia powołano także
pozostałe komisje senackie wraz z ich przewodniczącymi.
Senat na 60. Posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził zmianę w Regulaminie
Senatu polegającą na zmianie nazwy i zakresu działania Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej. Nowa nazwa to Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Liczba członków
komisji

Nazwa komisji
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

9

Komisja Gospodarki Narodowej

13

Komisja Kultury i Środków Przekazu

13

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

11

Komisja Obrony Narodowej

14

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

9

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

7

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

12

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

11

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

14

Komisja Spraw Unii Europejskiej

14

Komisja Spraw Zagranicznych

10

Komisja Środowiska

11

Komisja Ustawodawcza

10

Komisja Zdrowia

14
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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.
Obecnie 11 senatorów pracuje w jednej komisji, a 86 senatorów w 2 komisjach.
Jan Wyrowiński
Roman Zaborowski

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Przewodniczący
Kazimierz Mariusz Kleina

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Z-cy przewodniczącego:
Grzegorz Michał Bierecki
Piotr Andrzej Gruszczyński

Przewodniczący
Grzegorz Czelej
Z-cy przewodniczącego:
Andrzej Stefan Grzyb
Andżelika Anna Możdżanowska
Aleksander Stefan Świeykowski

Członkowie:
Henryk Cioch
Leszek Czarnobaj
Beata Barbara Gosiewska (do 2014-05-25)
Izabela Helena Kloc (od 2014-10-09
do 2015-02-07)
Tadeusz Wiktor Kopeć
Marek Eryk Martynowski
Janusz Marian Sepioł
Witold Jan Sitarz

Członkowie:
Tadeusz Arłukowicz (do 2013-03-07)
Ryszard Wiesław Bonisławski
Barbara Borys-Damięcka (od 2013-02-21)
Mieczysław Władysław Gil
Jan Maria Jackowski (do 2012-06-14)
Maria Zofia Koc (od 2014-10-09)
Kazimierz Julian Kutz
Jarosław Wacław Lasecki
Andrzej Person
Sławomir Piotr Preiss
Jarosław Rusiecki (od 2014-10-09)
Czesław Wincenty Ryszka
(od 2015-03-19)

Komisja Gospodarki Narodowej
Przewodniczący:
Stanisław Jurcewicz (od 2015-07-24)
Marek Aleksander Ziółkowski (do
2015-07-07)
Z-cy przewodniczącego:
Stanisław Kogut
Stanisław Jurcewicz (do 2015-07-24)

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Członkowie:
Łukasz Maria Abgarowicz
Grzegorz Czelej (od 2012-03-14
do 2013-04-25)
Wiesław Józef Dobkowski
Robert Dowhan (do 2012-11-09)
Stanisław Antoni Iwan
Kazimierz Mariusz Kleina
Marek Eryk Martynowski
Jan Michalski
Antoni Andrzej Motyczka
(do 2012-01-24)
Andrzej Owczarek
Aleksander August Pociej
Bogusław Piotr Śmigielski

Przewodniczący
Kazimierz Adam Wiatr
Z-cy przewodniczącego:
Ryszard Józef Górecki
Andrzej Szewiński
Piotr Wach
Członkowie:
Tadeusz Arłukowicz (do 2013-03-07)
Ryszard Wiesław Bonisławski
Henryk Cioch (do 2012-12-20)
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Ryszard Antoni Knosala
Andrzej Kazimierz Misiołek
Michał Seweryński
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Edmund Kazimierz Wittbrodt
Józef Zając

Z-ca przewodniczącego:
Krzysztof Marek Słoń
Michał Józef Wojtczak (od 2011-12-21)

Komisja Obrony Narodowej

Członkowie:
Mieczysław Augustyn
Elżbieta Ewa Bieńkowska (od 2011-12-21
do 2014-10-31))
Przemysław Jacek Błaszczyk
Stanisław Karczewski
Rafał Klemens Muchacki

Przewodniczący:
Wojciech Skurkiewicz (w komisji od
2013-10-29, przewodniczący od
2013-11-13))
Władysław Zenon Ortyl (do 2013-05-27)
Z-cy przewodniczącego:
Maciej Tomasz Grubski
Andrzej Owczarek

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej

Członkowie:
Wiesław Józef Dobkowski
(od 2013-12-18)
Jarosław Duda
Henryk Górski (do 2014-05-19)
Wiesław Kilian
Bogdan Adam Klich
Maciej Jan Klima (do 2013-04-18)
Jarosław Wacław Lasecki
Bogdan Marek Pęk
Sławomir Piotr Preiss
Jarosław Rusiecki (od 2014-10-09)
Witold Jan Sitarz
Józef Zając
Adam Michał Zdziebło

Przewodniczący
Mieczysław Augustyn
Z-ca przewodniczącego:
Waldemar Jerzy Kraska
Jan Michalski (od 2012-02-09)
Członkowie:
Anna Teresa Aksamit
Tadeusz Arłukowicz (od 2013-03-07)
Barbara Borys-Damięcka (do 2013-02-21)
Alicja Paulina Chybicka
Robert Dowhan (od 2012-11-09)
Kazimierz Jaworski
Stanisław Kogut
Jan Filip Libicki
Robert Adam Mamątow
Andżelika Anna Możdżanowska
(od 2012-11-09)
Andrzej Michał Pająk
Jan Rulewski

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Przewodniczący:
Michał Seweryński
Z-ca przewodniczącego:
Ryszard Antoni Knosala (od 2012-01-10)
Jan Rulewski

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przewodniczący
Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Członkowie:
Kazimierz Julian Kutz
Robert Adam Mamątow
Bohdan Józef Paszkowski
Józef Pinior
Aleksander August Pociej
Aleksander Stefan Świeykowski

Z-cy przewodniczącego:
Marek Konopka
Ireneusz Niewiarowski
Członkowie:
Przemysław Jacek Błaszczyk
Beata Barbara Gosiewska (do 2014-05-25)
Henryk Górski (do 2014-05-19)
Piotr Andrzej Gruszczyński
Andrzej Stefan Grzyb (od 2012-02-16)
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Jaworski
Wiesław Kilian (od 2012-05-30)

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich
Przewodniczący:
Andrzej Kazimierz Misiołek
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Stanisław Gogacz
Wiesław Kilian (do 2012-05-30)
Marek Konopka
Grażyna Anna Sztark (od 2014-07-24)
Kazimierz Adam Wiatr (do 2012-05-10)
Piotr Benedykt Zientarski

Andrzej Kobiak
Tadeusz Wiktor Kopeć (od 2012-05-30
do 2013-05-16)
Marian Poślednik
Zdzisław Stanisław Pupa (od 2013-11-13)
Grzegorz Michał Wojciechowski
Roman Zaborowski

Komisja Spraw Unii Europejskiej
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

Przewodniczący
Edmund Kazimierz Wittbrodt

Przewodniczący
Janusz Marian Sepioł

Z-cy przewodniczącego:
Zbigniew Henryk Meres
Grzegorz Michał Wojciechowski
(od 2013-11-26)
Wojciech Skurkiewicz (do 2013-11-26)

Z-cy przewodniczącego:
Stanisław Antoni Iwan
Andrzej Antoni Matusiewicz
Członkowie:
Tadeusz Arłukowicz (od 2013-03-07)
Elżbieta Ewa Bieńkowska (do 2011-12-21)
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Izabela Helena Kloc (od 2014-10-09 do
2015-07-24))
Maria Zofia Koc (od 2014-10-09)
Zbigniew Henryk Meres
Andżelika Anna Możdżanowska
(do 2012-11-09)
Ireneusz Niewiarowski
Jarosław Wojciech Obremski
Władysław Zenon Ortyl (do 2013-05-27)
Andrzej Michał Pająk
Marian Poślednik (do 2013-10-03)
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Janina Zofia Sagatowska
Krzysztof Marek Słoń

Członkowie:
Elżbieta Ewa Bieńkowska (do 2011-12-21)
Grzegorz Michał Bierecki (do 2013-04-25)
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Grzegorz Czelej (do 2012-03-14)
Stanisław Andrzej Gorczyca
Stanisław Jurcewicz (do 2012-05-30)
Maciej Jan Klima
Jan Filip Libicki
Norbert Piotr Obrycki
Józef Pinior
Wojciech Skurkiewicz
Andrzej Szewiński (do 2013-05-16)
Grzegorz Michał Wojciechowski
Marek Aleksander Ziółkowski (do
2015-07-07)
Komisja Spraw Zagranicznych
Przewodniczący
Włodzimierz Cimoszewicz

Komisja Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą

Z-cy przewodniczącego:
Dorota Czudowska
Bogdan Adam Klich
Marek Dariusz Rocki

Przewodniczący
Andrzej Person
Z-cy przewodniczącego:
Łukasz Maria Abgarowicz
Barbara Borys-Damięcka
Janina Zofia Sagatowska

Członkowie:
Anna Teresa Aksamit
Marek Stefan Borowski
Maciej Tomasz Grubski
Jan Maria Jackowski (od 2012-06-14)
Jarosław Wojciech Obremski
Norbert Piotr Obrycki
Michał Józef Wojtczak (do 2011-12-21)
Alicja Maria Zając

Członkowie:
Marek Stefan Borowski (do 2013-02-21)
Leszek Czarnobaj
Wiesław Józef Dobkowski
(do 2013-12-18)
Robert Dowhan
Mieczysław Władysław Gil
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Komisja Środowiska

Komisja Zdrowia

Przewodniczący
Jadwiga Kazimiera Rotnicka

Przewodniczący
Rafał Klemens Muchacki

Z-cy przewodniczącego:
Stanisław Andrzej Gorczyca
Alicja Maria Zając

Z-cy przewodniczącego:
Alicja Paulina Chybicka
Stanisław Gogacz

Członkowie:
Andrzej Stefan Grzyb (do 2012-02-16)
Stanisław Andrzej Hodorowicz
Andrzej Kobiak
Bogdan Marek Pęk
Marian Poślednik (od 2013-10-03)
Zdzisław Stanisław Pupa (od 2013-10-03)
Czesław Wincenty Ryszka
(od 2015-03-19)
Wojciech Skurkiewicz (do 2012-05-10)
Michał Józef Wojtczak

Członkowie:
Dorota Czudowska
Ryszard Józef Górecki
Helena Hatka
Stanisław Karczewski
Waldemar Jerzy Kraska
Tadeusz Wiktor Kopeć (od 2013-05-16)
Bolesław Grzegorz Piecha
(od 2013-04-25 do 2014-05-25)
Leszek Marian Piechota
Bogusław Piotr Śmigielski

Komisja Ustawodawcza
Przewodniczący:
Piotr Benedykt Zientarski
Z-ca przewodniczącego
Bohdan Józef Paszkowski
Leszek Marian Piechota
Członkowie:
Marek Stefan Borowski (od 2013-02-21)
Grzegorz Czelej (od 2013-04-25)
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Helena Hatka
Stanisław Jurcewicz (od 2012-05-30)
Maciej Jan Klima (od 2013-04-18)
Izabela Helena Kloc (od 2015-02-07)
Tadeusz Wiktor Kopeć (do 2012-05-30)
Andrzej Antoni Matusiewicz
Bolesław Grzegorz Piecha
(od 2013-04-25 do 2014-05-25)
Wojciech Skurkiewicz (od 2012-05-10
do 2013-10-29)
Andrzej Szewiński (od 2013-05-16)
Grażyna Anna Sztark
Piotr Wach
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Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich

Liczba posiedzeń w latach
Lp.

Nazwa komisji
2014 i 2015 i Łącznie

2011

2012

2013

Komisja Budżetu i Finansów
Publicznych

6

56

77

59

65

263

2. Komisja Gospodarki Narodowej

4

63

75

65

83

290

4

33

18

15

27

97

4. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

3

21

19

31

21

95

5. Komisja Obrony Narodowej

4

24

18

38

28

112

1.

3.

Komisja Kultury i Środków
Przekazu

6.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

5

61

77

85

74

302

7.

Komisja Regulaminowa, Etyki i
Spraw Senatorskich

5

15

20

15

10

65

8.

Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej

3

46

46

52

49

196

9. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4

43

39

43

38

167

Komisja Samorządu
10. Terytorialnego i Administracji
Państwowej

5

62

74

66

96

303

3

24

23

21

11

82

12. Komisja Spraw Unii Europejskiej

7

40

38

34

21

140

13. Komisja Spraw Zagranicznych

5

52

41

47

39

184

14. Komisja Środowiska

3

36

26

46

35

146

15. Komisja Ustawodawcza

8

109

113

113

75

418

16. Komisja Zdrowia

3

33

26

28

18

108

72

718

730

758

690

2968

11.

Komisja Spraw Emigracji i
Łączności z Polakami za Granicą

Ogółem
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Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez komisje senackie

Liczba rozpatrzonych ustaw w latach
Lp.

Nazwa komisji (podkomisji)
2011

2012

2013

2014

2015

Łącznie

1.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

2

30

44

41

49

166

2.

Komisja Gospodarki Narodowej

1

35

41

46

71

194

3.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

-

5

3

4

11

23

4.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

-

10

7

14

14

45

5.

Komisja Obrony Narodowej

-

6

6

11

12

35

6.

Komisja Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

-

18

38

55

55

166

7.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich

-

1

2

2

1

6

8.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i
Społecznej

2

18

22

27

36

105

9.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-

14

16

17

19

66

10.

Komisja Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej

2

34

44

44

68

192

11.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą

-

1

3

2

-

6

12.

Komisja Spraw Unii Europejskiej

-

3

5

6

2

16

13.

Komisja Spraw Zagranicznych

-

27

22

28

21

98

14.

Komisja Środowiska

-

12

8

19

16

55

15.

Komisja Ustawodawcza

-

11

18

30

32

91

16.

Komisja Zdrowia

-

9

11

15

19

54
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Posiedzenia Senatu

Posiedzenia Senatu
Od początku kadencji Senatu odbyły się 82 posiedzenia (159 dni obrad), które
w przeliczeniu na efektywny czas pracy* trwały 950 godzin i 29 minut. Stenogramy z tych
posiedzeń mają łącznie 9387 stron.
Najkrótszym dniem posiedzenia był drugi dzień 51. posiedzenia Senatu w dniu 20 marca
2014 r. W tym dniu odbyły się głosowania w sprawie siedmiu ustaw przekazanych przez
Sejm i w sprawie jednej inicjatywy Senatu. Obrady trwały 23 minuty.
Najkrótszym posiedzeniem było 58. posiedzenie, trwające jeden dzień (4 lipca 2014 r.),
a jego efektywny czas pracy wyniósł 51 minut. Było to uroczyste posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej z okazji jubileuszu dwudziestopięciolecia odrodzonego Senatu.
Najdłuższym dniem posiedzenia był pierwszy dzień 12. posiedzenia Senatu (23 maja
2012 r.). Obrady trwały 14 godzin i 2 minuty.
W dniach 8-10 lipca 2015 r. odbyło się 78. posiedzenie Senatu, które było najdłuższym
posiedzeniem VIII kadencji. Łącznie przez trzy dni Senat obradował 26 godzin i 27 minut
efektywnego czasu pracy.
Najpóźniej zakończyły się obrady 75. posiedzenia w dniu 20 maja 2015 r. – o godzinie
0:47.
Średnio jednego dnia Senat obradował 5 godzin i 59 minut, a na jedno posiedzenie
przypadało średnio 11 godzin i 35 minut.
Na 82 posiedzenia 12 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 14,63% wszystkich
posiedzeń, 63 posiedzenia dwudniowe stanowiły 76,83% wszystkich posiedzeń. Odbyło się
także 7 posiedzeń trzydniowych, co dało im 8,54% udziału we wszystkich posiedzeniach.
W VIII kadencji Senat przeprowadził 4544 głosowania elektroniczne oraz 22 głosowania
tajne.

*

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

Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

1

2011-11-08, 09

2

35

2013-06-19, 20

2

2

2011-11-17

1

36

2013-07-03, 04

2

3

2011-12-20, 21, 22

3

37

2013-07-11, 12

2

4

2012-01-19

1

38

2013-08-07, 08, 09

3

5

2012-02-01, 02

2

39

2013-09-19, 20

2

6

2012-02-15, 16

2

40

2013-10-02, 03

2

7

2012-03-14

1

41

2013-10-16, 17

2

8

2012-03-28, 29

2

42

2013-10-29

1

9

2012-04-11, 12

2

43

2013-11-13

1

10

2012-04-25, 26

2

44

2013-12-04, 05

2

11

2012-05-09, 10

2

45

2013-12-11, 12

2

12

2012-05-23, 24

2

46

2013-12-18

1

13

2012-05-30

1

47

2014-01-09, 10

2

14

2012-06-13, 14

2

48

2014-01-29, 30

2

15

2012-07-05, 06

2

49

2014-02-19, 20

2

16

2012-07-25, 26

2

50

2014-03-05, 06

2

17

2012-08-02, 03

2

51

2014-03-19, 20

2

18

2012-10-03, 04

2

52

2014-04-09, 10

2

19

2012-10-17, 18

2

53

2014-04-24

1

20

2012-11-08, 09

2

54

2014-05-21, 22

2

21

2012-11-28

1

55

2014-06-05, 06

2

22

2012-11-29, 30

2

56

2014-06-11, 12

2

23

2012-12-12, 13

2

57

2014-07-02, 03

2

24

2012-12-19,20

2

58

2014-07-04

1

25

2013-01-08, 09

2

59

2014-07-23, 24

2

26

2013-01-30

1

60

2014-08-06, 07

2

27

2013-02-20, 21

2

61

2014-09-24, 25

2

28

2013-03-06, 07

2

62

2014-10-08, 09

2

29

2013-03-20, 21

2

63

2014-10-22, 23

2

30

2013-04-03, 04

2

64

2014-11-05, 06

2

31

2013-04-17, 18

2

65

2014-11-19, 20

2

32

2013-04-24, 25

2

66

2014-12-03-04

2

33

2013-05-15, 16

2

67

2014-12-17, 18

2

34

2013-06-05, 06

2

68

2015-01-08, 09

2
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Numer
posiedzenia

Data

Liczba
dni

69

2015-01-21

1

70

2015-02-05, 06, 07

3

71

2015-03-04, 05

2

72

2015-03-18, 19

2

73

2015-04-15, 16

2

74

2015-05-06, 07

2

75

2015-05-20, 21

2

76

2015-06-11, 12

2

77

2015-06-24, 25

2

78

2015-07-08, 09, 10

3

79

2015-07-22, 23, 24

3

80

2015-08-04, 05, 07

3

81

2015-09-02, 03, 04

3

82

2015-09-30
2015-10-01

2
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Liczbowe zestawienie posiedzeń Senatu
w poszczególnych latach i miesiącach

Rok
2011

2012

2013

Miesiąc

Liczba dni
posiedzeń

Miesiąc

Liczba dni
posiedzeń

listopad

3

styczeń

4

grudzień

3

luty

2

styczeń

1

marzec

4

luty

4

kwiecień

3

marzec

3

maj

2

kwiecień

4

czerwiec

4

maj

5

lipiec

5

czerwiec

2

sierpień

2

lipiec

4

wrzesień

2

sierpień

2

październik

4

wrzesień

-

listopad

4

październik

4

grudzień

4

listopad

5

styczeń

3

grudzień

4

luty

3

styczeń

3

marzec

4

luty

2

kwiecień

2

marzec

4

maj

4

kwiecień

6

czerwiec

4

maj

2

lipiec

6

czerwiec

4

sierpień

3

lipiec

4

wrzesień

4

sierpień

3

październik

1

wrzesień

2

październik

5

listopad

1

grudzień

5

Rok

2014

2015

Ogółem

44

159

Wykaz debat na posiedzeniach Senatu
2012-06-13 (14. pos.)

Debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy
Wyszehradzkiej

45

Aktywność senatorów
na posiedzeniach Senatu

Liczbowe zestawienie wystąpień senatorów na posiedzeniach Senatu

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

Łukasz Maria Abgarowicz

4

14

18

29

-

29

11

-

58

2.

Anna Teresa Aksamit

7

-

7

1

7

8

-

-

15

3.

Tadeusz Arłukowicz

5

7

12

-

-

-

2

-

14

4.

Mieczysław Augustyn

60

82

142

72

1

73

47

-

262

5.

Elżbieta Ewa Bieńkowska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Grzegorz Michał Bierecki

8

16

24

41

-

41

85

1

151

7.

Przemysław Jacek Błaszczyk

5

-

5

6

-

6

89

-

100

8.

Ryszard Wiesław Bonisławski

10

-

10

1

-

1

22

-

33

9.

Marek Stefan Borowski

10

11

21

69

-

69

71

4

165

10.

Bogdan Michał Borusewicz

-

-

-

34

-

34

149

-

183

11.

Barbara Borys-Damięcka

7

5

12

11

-

11

35

-

58

12.

Jerzy Mieczysław
Chróścikowski

13

12

25

56

-

56

99

1

181

13.

Alicja Paulina Chybicka

11

10

21

15

-

15

8

-

44

14.

Włodzimierz Cimoszewicz

5

2

7

10

-

10

33

-

50

15.

Henryk Cioch

24

11

35

75

-

75

219

1

330

16.

Leszek Czarnobaj

33

37

70

23

1

24

32

-

126

17.

Grzegorz Czelej

6

6

12

14

-

14

29

-

55

18.

Dorota Czudowska

9

-

9

45

-

45

91

10

155

19.

Wiesław Józef Dobkowski

12

5

17

23

-

23

65

1

106

20.

Robert Dowhan

2

5

7

27

-

27

58

-

92

21.

Jarosław Duda

-

-

-

-

-

-

1

-

1

22.

Mieczysław Władysław Gil

1

-

1

20

-

20

9

-

30

23.

Witold Józef GintowtDziewałtowski

39

48

87

7

-

7

9

-

103

24.

Stanisław Gogacz

10

6

16

20

-

20

98

20

154

25.

Stanisław Andrzej Gorczyca

19

13

32

15

-

15

22

2

71

5

1

6

4

-

4

44

-

54

10

3

13

24

18

42

62

-

117

Nazwisko i imię

*

26.

Beata Barbara Gosiewska

27.

Ryszard Józef Górecki

*

49

2

Razem

1.

Lp.

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu
Złożone do
protokołu

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i
wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

Henryk Górski

5

4

9

8

-

8

3

1

21

29.

Maciej Tomasz Grubski

9

-

9

3

-

3

4

-

16

30.

Piotr Andrzej Gruszczyński

43

19

62

7

-

7

12

-

81

31.

Andrzej Stefan Grzyb

17

7

24

-

13

13

9

-

46

32.

Helena Hatka

18

18

36

3

-

3

34

-

73

33.

Stanisław Andrzej
Hodorowicz

9

6

15

16

-

16

16

-

47

34.

Stanisław Antoni Iwan

49

38

87

17

-

17

27

1

132

35.

Jan Maria Jackowski

22

20

42

219

-

219

601

13

875

36.

Kazimierz Jaworski

-

-

-

6

-

6

7

2

15

37.

Stanisław Jurcewicz

59

33

92

33

2

35

92

1

220

38.

Stanisław Karczewski

1

-

1

20

1

21

45

1

68

39.

Wiesław Kilian

12

1

13

-

18

18

3

-

34

40.

Kazimierz Mariusz Kleina

65

72

137

17

-

17

26

-

180

41.

Bogdan Adam Klich

8

3

11

18

-

18

25

-

54

42.

Maciej Jan Klima

3

-

3

11

1

12

134

24

173

-

-

-

1

1

2

4

-

6

Nazwisko i imię

*

*

2

Razem

28.

Lp.

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu
Złożone do
protokołu

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i
wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

43.

Izabela Helena Kloc

44.

Ryszard Antoni Knosala

17

18

35

3

226

229

133

-

397

45.

Andrzej Kobiak

1

4

5

3

-

3

4

-

12

46.

Maria Zofia Koc

*

2

-

2

1

2

3

9

2

16

47.

Stanisław Kogut

8

12

20

50

4

54

51

22

147

48.

Marek Konopka

21

1

22

4

-

4

28

1

55

49.

Tadeusz Wiktor Kopeć

15

41

56

-

101

101

7

1

165

50.

Waldemar Jerzy Kraska

14

3

17

13

-

13

123

2

155

51.

Kazimierz Julian Kutz

5

-

5

6

-

6

22

-

33

52.

Jarosław Wacław Lasecki

15

7

22

29

1

30

129

-

181

53.

Jan Filip Libicki

9

5

14

15

-

15

21

5

55

54.

Robert Adam Mamątow

34

13

47

15

21

36

51

3

137

55.

Marek Eryk Martynowski

10

3

13

6

-

6

165

-

184

56.

Andrzej Antoni Matusiewicz

74

37

111

50

1

51

332

-

494

57.

Zbigniew Henryk Meres

12

16

28

1

100

101

36

-

165

58.

Jan Michalski

77

77

154

39

-

39

31

-

224

50

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

9

39

8

-

8

13

1

61

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Andżelika Anna
Możdżanowska

9

5

14

14

-

14

47

-

75

62.

Rafał Klemens Muchacki

30

11

41

14

105

119

17

-

177

63.

Ireneusz Niewiarowski

26

32

58

5

-

5

2

-

65

64.

Jarosław Wojciech Obremski

22

12

34

27

-

27

57

-

118

65.

Norbert Piotr Obrycki

7

-

7

-

-

-

3

1

11

8

-

8

8

-

8

35

1

52

Nazwisko i imię

59.

Andrzej Kazimierz Misiołek

60.

Antoni Andrzej Motyczka

61.

*

*

2

Razem

30

Lp.

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu
Złożone do
protokołu

Odpowiedzi na
pytania i inne

Przemówienia w
dyskusji i
wystąpienia
wnioskodawców

Przedstawienie
sprawozdania

Wystąpienia jako
sprawozdawca
1
komisji

66.

Władysław Zenon Ortyl

67.

Andrzej Owczarek

44

37

81

17

-

17

18

-

116

68.

Andrzej Michał Pająk

17

3

20

21

-

21

75

-

116

69.

Maria Pańczyk-Pozdziej

1

-

1

2

-

2

11

-

14

70.

Bohdan Józef Paszkowski

66

34

100

27

-

27

314

-

441

71.

Andrzej Person

1

-

1

5

1

6

6

-

13

72.

Bogdan Marek Pęk

6

11

17

138

-

138

217

1

373

3

-

3

4

-

4

15

-

22

*

73.

Bolesław Grzegorz Piecha

74.

Leszek Marian Piechota

11

2

13

2

-

2

10

-

25

75.

Józef Pinior

4

10

14

26

-

26

17

7

64

76.

Aleksander August Pociej

25

31

56

29

-

29

50

-

135

77.

Marian Poślednik

4

1

5

-

12

12

5

-

22

78.

Sławomir Piotr Preiss

3

1

4

-

-

-

7

-

11

1

-

1

10

-

10

70

-

81

*

79.

Zdzisław Stanisław Pupa

80.

Marek Dariusz Rocki

6

1

7

9

-

9

12

-

28

81.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka

28

28

56

18

-

18

46

2

122

82.

Jan Rulewski

37

24

61

132

-

132

281

11

485

-

-

-

2

-

2

12

-

14

1

-

1

12

5

17

39

-

57

83.

Jarosław Rusiecki

*
*

84.

Czesław Wincenty Ryszka

85.

Janina Zofia Sagatowska

6

4

10

18

-

18

50

10

88

86.

Janusz Marian Sepioł

40

30

70

46

-

46

32

-

148

87.

Michał Seweryński

29

23

52

33

-

33

46

-

131

88.

Witold Jan Sitarz

33

17

50

4

-

4

9

-

63

89.

Wojciech Skurkiewicz

8

4

12

33

-

33

229

6

280

51

Razem

Inne wystąpienia

Wystąpienia w celu
3
wygłoszenia oświadczeń

Ogółem

4

2

6

31

-

31

162

16

215

91.

Andrzej Szewiński

18

23

41

9

9

18

26

-

85

92.

Grażyna Anna Sztark

30

14

44

1

-

1

7

1

53

93.

Bogusław Piotr Śmigielski

25

13

38

15

-

15

19

-

72

94.

Aleksander Stefan
Świeykowski

23

14

37

18

-

18

38

-

93

95.

Piotr Wach

16

6

22

17

-

17

7

-

46

96.

Kazimierz Adam Wiatr

13

5

18

56

-

56

73

1

148

97.

Edmund Kazimierz Wittbrodt

11

4

15

31

-

31

29

-

75

98.

Grzegorz Michał
Wojciechowski

17

5

22

38

-

38

568

-

628

99.

Michał Józef Wojtczak

7

1

8

2

3

5

-

-

13

-

-

-

23

-

23

34

2

59

101. Roman Zaborowski

19

6

25

-

6

6

10

-

41

102. Alicja Maria Zając

11

5

16

6

4

10

85

-

111

103. Józef Zając

7

9

16

33

10

43

84

-

143

104. Adam Michał Zdziebło

-

-

-

-

7

7

1

-

8

90

87

177

37

-

37

34

-

248

3

1

4

-

-

-

11

-

15

100. Jan Wyrowiński

105. Piotr Benedykt Zientarski
106. Marek Aleksander Ziółkowski

2

3

*

*

2

Razem

Krzysztof Marek Słoń

Nazwisko i imię

Wygłoszone na
posiedzeniu
Senatu
Złożone do
protokołu

Odpowiedzi na
pytania i inne

90.

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.

52

Liczbowe zestawienie oświadczeń senatorskich

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

2011

2012

2013

2014

2015

Razem

76

816

973

853

614

3332

24

199

314

295

208

1040

9

78

71

47

33

238

-

6

19

10

5

40

85

894

1044

900

647

3570

24

205

333

305

213

1080

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

-

-

-

-

-

-

Anna Teresa Aksamit

27

-

-

-

27

-

3.

Tadeusz Arłukowicz

34

-

-

-

34

-

4.

Mieczysław Augustyn

22

3

-

-

22

3

-

-

-

-

-

-

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Łukasz Maria Abgarowicz

2.

*

5.

Elżbieta Ewa Bieńkowska

6.

Grzegorz Michał Bierecki

71

56

10

9

81

65

7.

Przemysław Jacek Błaszczyk

244

193

12

12

256

205

8.

Ryszard Wiesław Bonisławski

7

-

-

-

7

-

9.

Marek Stefan Borowski

-

-

4

4

4

4

10.

Bogdan Michał Borusewicz

-

-

-

-

-

-

11.

Barbara Borys-Damięcka

4

-

-

-

4

-

12.

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

42

39

11

10

53

49

13.

Alicja Paulina Chybicka

69

2

-

-

69

2

14.

Włodzimierz Cimoszewicz

1

1

-

-

1

1

15.

Henryk Cioch

54

45

9

7

63

52

16.

Leszek Czarnobaj

20

20

-

-

20

20

17.

Grzegorz Czelej

45

20

4

4

49

24

18.

Dorota Czudowska

87

86

22

13

109

99

53

Lp.

Nazwisko i imię

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.

Wiesław Józef Dobkowski

148

147

16

15

164

162

20.

Robert Dowhan

100

2

-

-

100

2

21.

Jarosław Duda

-

-

-

-

-

-

22.

Mieczysław Władysław Gil

78

78

8

8

86

86

23.

Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski

1

1

-

-

1

1

24.

Stanisław Gogacz

53

46

31

12

84

58

25.

Stanisław Andrzej Gorczyca

20

7

2

1

22

8

26.

Beata Barbara Gosiewska

84

83

7

7

91

90

27.

Ryszard Józef Górecki

28

1

-

-

28

1

28.

Henryk Górski

272

265

11

10

283

275

29.

Maciej Tomasz Grubski

8

-

-

-

8

-

30.

Piotr Andrzej Gruszczyński

66

40

1

1

67

41

31.

Andrzej Stefan Grzyb

35

9

-

-

35

9

32.

Helena Hatka

36

2

-

-

36

2

33.

Stanisław Andrzej Hodorowicz

4

4

1

1

5

5

34.

Stanisław Antoni Iwan

24

5

2

1

26

6

35.

Jan Maria Jackowski

587

528

52

20

639

548

36.

Kazimierz Jaworski

129

127

10

8

139

135

37.

Stanisław Jurcewicz

23

2

1

-

24

2

38.

Stanisław Karczewski

104

52

12

12

116

64

39.

Wiesław Kilian

9

4

-

-

9

4

40.

Kazimierz Mariusz Kleina

48

8

-

-

48

8

41.

Bogdan Adam Klich

1

-

-

-

1

-

42.

Maciej Jan Klima

207

135

45

15

252

150

15

14

1

1

16

15

*

*

*

43.

Izabela Helena Kloc

44.

Ryszard Antoni Knosala

226

-

-

-

226

-

45.

Andrzej Kobiak

26

1

-

-

26

1

46.

Maria Zofia Koc

91

80

5

4

96

84

47.

Stanisław Kogut

129

40

39

13

168

53

48.

Marek Konopka

48

40

1

1

49

41

49.

Tadeusz Wiktor Kopeć

19

7

1

-

20

7

50.

Waldemar Jerzy Kraska

213

182

16

14

229

196

51.

Kazimierz Julian Kutz

1

-

-

-

1

-

*

54

Lp.

Nazwisko i imię

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.

Jarosław Wacław Lasecki

22

1

-

-

22

1

53.

Jan Filip Libicki

5

1

4

1

9

2

54.

Robert Adam Mamątow

332

319

13

12

345

331

55.

Marek Eryk Martynowski

390

365

18

18

408

383

56.

Andrzej Antoni Matusiewicz

119

119

15

15

134

134

57.

Zbigniew Henryk Meres

15

1

-

-

15

1

58.

Jan Michalski

26

6

-

-

26

6

59.

Andrzej Kazimierz Misiołek

37

19

1

-

38

19

2

-

-

-

2

-

*

60.

Antoni Andrzej Motyczka

61.

Andżelika Anna Możdżanowska

33

1

-

-

33

1

62.

Rafał Klemens Muchacki

99

-

-

-

99

-

63.

Ireneusz Niewiarowski

10

3

-

-

10

3

64.

Jarosław Wojciech Obremski

160

11

1

1

161

12

65.

Norbert Piotr Obrycki

17

2

1

-

18

2

60

13

8

7

68

20

*

66.

Władysław Zenon Ortyl

67.

Andrzej Owczarek

26

1

-

-

26

1

68.

Andrzej Michał Pająk

434

397

18

18

452

415

69.

Maria Pańczyk-Pozdziej

3

-

-

-

3

-

70.

Bohdan Józef Paszkowski

137

126

10

10

147

136

71.

Andrzej Person

95

1

-

-

95

1

72.

Bogdan Marek Pęk

390

387

11

11

401

398

73.

Bolesław Grzegorz Piecha

24

23

2

2

26

25

74.

Leszek Marian Piechota

52

21

-

-

52

21

75.

Józef Pinior

1

-

7

-

8

-

76.

Aleksander August Pociej

9

1

-

-

9

1

77.

Marian Poślednik

48

2

-

-

48

2

78.

Sławomir Piotr Preiss

28

2

-

-

28

2

79.

Zdzisław Stanisław Pupa

179

168

2

2

181

170

80.

Marek Dariusz Rocki

7

-

-

-

7

-

81.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka

10

4

2

-

12

4

82.

Jan Rulewski

3

-

15

5

18

5

83.

Jarosław Rusiecki

25

24

2

2

27

26

36

11

-

-

36

11

84.

*

*

*

Czesław Wincenty Ryszka

*

55

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

154

125

27

17

181

142

Janusz Marian Sepioł

7

1

-

-

7

1

87.

Michał Seweryński

40

40

10

10

50

50

88.

Witold Jan Sitarz

15

2

-

-

15

2

89.

Wojciech Skurkiewicz

438

418

14

10

452

428

90.

Krzysztof Marek Słoń

458

457

41

20

499

477

91.

Andrzej Szewiński

33

1

-

-

33

1

92.

Grażyna Anna Sztark

36

17

2

1

38

18

93.

Bogusław Piotr Śmigielski

9

2

-

-

9

2

94.

Aleksander Stefan Świeykowski

7

-

-

-

7

-

95.

Piotr Wach

2

1

-

-

2

1

96.

Kazimierz Adam Wiatr

35

35

8

8

43

43

97.

Edmund Kazimierz Wittbrodt

5

2

-

-

5

2

98.

Grzegorz Michał Wojciechowski

716

674

23

23

739

697

99.

Michał Józef Wojtczak

12

1

-

-

12

1

100. Jan Wyrowiński

13

2

2

-

15

2

101. Roman Zaborowski

17

17

-

-

17

17

102. Alicja Maria Zając

124

84

9

9

133

93

103. Józef Zając

22

2

-

-

22

2

104. Adam Michał Zdziebło

15

-

-

-

15

-

105. Piotr Benedykt Zientarski

31

15

-

-

31

15

106. Marek Aleksander Ziółkowski*

11

2

-

-

11

2

Lp.

*

Nazwisko i imię

85.

Janina Zofia Sagatowska

86.

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.

Nazwisko i imię

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami

Lp.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Nieobecny
uspr.

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:
Obecny

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.

Łukasz Maria Abgarowicz

159

149

10

-

78

68

10

-

2.

Anna Teresa Aksamit

159

133

26

-

78

60

18

-

3.

Tadeusz Arłukowicz

159

101

58

-

78

39

39

-

4.

Mieczysław Augustyn

159

152

7

-

78

70

8

-

5.

Elżbieta Ewa Bieńkowska

117

95

22

-

57

37

20

-

6.

Grzegorz Michał Bierecki

159

124

35

-

78

47

31

-

7.

Przemysław Jacek Błaszczyk

159

149

10

-

78

72

6

-

8.

Ryszard Wiesław Bonisławski

159

152

7

-

78

72

6

-

9.

Marek Stefan Borowski

159

135

24

-

78

63

15

-

10.

Bogdan Michał Borusewicz

159

152

7

-

78

55

23

-

11.

Barbara Borys-Damięcka

159

152

7

-

78

73

5

-

12.

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

159

134

25

-

78

58

20

-

13.

Alicja Paulina Chybicka

159

149

10

-

78

72

6

-

14.

Włodzimierz Cimoszewicz

159

136

23

-

78

63

15

-

15.

Henryk Cioch

159

128

31

-

78

59

19

-

16.

Leszek Czarnobaj

159

150

9

-

78

69

9

-

17.

Grzegorz Czelej

159

132

27

-

78

53

25

-

18.

Dorota Czudowska

159

121

38

-

78

55

23

-

19.

Wiesław Józef Dobkowski

159

158

1

-

78

78

-

-

20.

Robert Dowhan

159

143

16

-

78

58

20

-

21.

Jarosław Duda

159

140

19

-

78

58

20

-

22.

Mieczysław Władysław Gil

159

135

24

-

78

55

23

-

23.

Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski

159

149

10

-

78

71

6

1

24.

Stanisław Gogacz

159

157

2

-

78

77

1

-

25.

Stanisław Andrzej Gorczyca

159

152

7

-

78

68

10

-

*

57

*

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Ryszard Józef Górecki

Liczba dni z
głosowaniami

27.

*

Nieobecny
nieuspr.

Beata Barbara Gosiewska

Nieobecny
uspr.

26.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Obecny

Nazwisko i imię

Liczba dni
posiedzeń

Lp.

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:

100

97

3

-

49

45

4

-

159

135

24

-

78

55

23

-

28.

Henryk Górski

98

93

5

-

48

46

2

-

29.

Maciej Tomasz Grubski

159

152

7

-

78

75

3

-

30.

Piotr Andrzej Gruszczyński

159

146

13

-

78

73

5

-

31.

Andrzej Stefan Grzyb

159

129

30

-

78

58

20

-

32.

Helena Hatka

159

140

19

-

78

66

12

-

33.

Stanisław Andrzej Hodorowicz

159

143

16

-

78

65

13

-

34.

Stanisław Antoni Iwan

159

148

11

-

78

68

10

-

35.

Jan Maria Jackowski

159

151

8

-

78

67

11

-

36.

Kazimierz Jaworski

159

150

9

-

78

67

11

-

37.

Stanisław Jurcewicz

159

152

7

-

78

72

6

-

38.

Stanisław Karczewski

159

147

12

-

78

52

26

-

39.

Wiesław Kilian

159

154

5

-

78

72

6

-

40.

Kazimierz Mariusz Kleina

159

148

11

-

78

67

11

-

41.

Bogdan Adam Klich

159

117

42

-

78

51

27

-

42.

Maciej Jan Klima

159

144

15

-

78

62

16

-

43.

Izabela Helena Kloc

48

40

8

-

24

13

11

-

44.

Ryszard Antoni Knosala

159

140

19

-

78

67

11

-

45.

Andrzej Kobiak

159

144

15

-

78

66

12

-

48

43

5

-

24

20

4

-

*

*

46.

Maria Zofia Koc

47.

Stanisław Kogut

159

153

6

-

78

72

6

-

48.

Marek Konopka

159

146

13

-

78

69

9

-

49.

Tadeusz Wiktor Kopeć

159

157

2

-

78

76

2

-

50.

Waldemar Jerzy Kraska

159

152

7

-

78

75

3

-

51.

Kazimierz Julian Kutz

159

139

19

1

78

63

13

2

52.

Jarosław Wacław Lasecki

159

133

26

-

78

61

17

-

53.

Jan Filip Libicki

159

149

10

-

78

73

5

-

54.

Robert Adam Mamątow

159

158

1

-

78

77

1

-

55.

Marek Eryk Martynowski

159

153

6

-

78

73

5

-

56.

Andrzej Antoni Matusiewicz

159

152

7

-

78

75

3

-

57.

Zbigniew Henryk Meres

159

157

2

-

78

77

1

-

58.

Jan Michalski

159

157

2

-

78

76

2

-

59.

Andrzej Kazimierz Misiołek

159

154

5

-

78

70

8

-

58

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Obecny

Liczba dni z
głosowaniami

Liczba dni
posiedzeń

Nazwisko i imię

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:

46

21

25

-

22

8

14

-

Andżelika Anna Możdżanowska

159

139

20

-

78

66

12

-

62.

Rafał Klemens Muchacki

159

150

9

-

78

72

6

-

63.

Ireneusz Niewiarowski

159

154

5

-

78

74

4

-

64.

Jarosław Wojciech Obremski

159

143

16

-

78

61

17

-

65.

Norbert Piotr Obrycki

159

143

16

-

78

68

10

-

61

57

4

-

28

24

4

-

Lp.

60.

Antoni Andrzej Motyczka

61.

*

*

66.

Władysław Zenon Ortyl

67.

Andrzej Owczarek

159

150

9

-

78

72

6

-

68.

Andrzej Michał Pająk

159

151

8

-

78

72

6

-

69.

Maria Pańczyk-Pozdziej

159

133

26

-

78

63

15

-

70.

Bohdan Józef Paszkowski

159

151

8

-

78

75

3

-

71.

Andrzej Person

159

141

18

-

78

66

12

-

72.

Bogdan Marek Pęk

159

128

31

-

78

62

16

-

73.

Bolesław Grzegorz Piecha

43

40

3

-

23

18

5

-

74.

Leszek Marian Piechota

159

132

27

-

78

62

16

-

75.

Józef Pinior

159

146

13

-

78

69

9

-

76.

Aleksander August Pociej

159

127

32

-

78

51

26

1

77.

Marian Poślednik

159

135

24

-

78

64

14

-

78.

Sławomir Piotr Preiss

159

148

11

-

78

69

9

-

79.

Zdzisław Stanisław Pupa

87

81

6

-

45

41

4

-

80.

Marek Dariusz Rocki

159

151

8

-

78

70

8

-

81.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka

159

150

9

-

78

69

9

-

82.

Jan Rulewski

159

147

12

-

78

64

14

-

83.

Jarosław Rusiecki

48

48

-

-

24

23

1

-

28

28

-

-

14

14

-

-

*

*

*
*

84.

Czesław Wincenty Ryszka

85.

Janina Zofia Sagatowska

159

149

10

-

78

68

10

-

86.

Janusz Marian Sepioł

159

145

14

-

78

70

8

-

87.

Michał Seweryński

159

148

11

-

78

65

13

-

88.

Witold Jan Sitarz

159

151

8

-

78

71

7

-

89.

Wojciech Skurkiewicz

159

150

9

-

78

65

13

-

90.

Krzysztof Marek Słoń

159

144

15

-

78

71

7

-

91.

Andrzej Szewiński

159

137

22

-

78

64

14

-

92.

Grażyna Anna Sztark

159

148

11

-

78

73

5

-

93.

Bogusław Piotr Śmigielski

159

150

9

-

78

71

7

-

59

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Obecny

Nieobecny
uspr.

Nieobecny
nieuspr.

Liczba dni z
głosowaniami, na
których senator był:

Obecny

Liczba dni z
głosowaniami

Liczba dni
posiedzeń

Nazwisko i imię

Liczba dni
posiedzeń, na
których senator był:

94.

Aleksander Stefan Świeykowski

159

156

3

-

78

71

7

-

95.

Piotr Wach

159

113

46

-

78

53

25

-

96.

Kazimierz Adam Wiatr

159

148

11

-

78

66

12

-

97.

Edmund Kazimierz Wittbrodt

159

143

16

-

78

62

16

-

98.

Grzegorz Michał Wojciechowski

159

159

-

-

78

77

1

-

99.

Michał Józef Wojtczak

159

140

19

-

78

67

11

-

100. Jan Wyrowiński

159

157

2

-

78

76

2

-

101. Roman Zaborowski

159

146

13

-

78

71

7

-

102. Alicja Maria Zając

159

129

30

-

78

61

17

-

103. Józef Zając

159

135

24

-

78

53

25

-

104. Adam Michał Zdziebło

159

149

10

-

78

67

11

-

159

153

6

-

78

75

3

-

145

130

15

-

71

61

10

-

Lp.

105. Piotr Benedykt Zientarski
106. Marek Aleksander Ziółkowski

*

*
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Aktywność senatorów
w pracach Sejmu

Liczbowe zestawienie obecności senatorów
na posiedzeniach komisji sejmowych

Lp.

Nazwisko i imię

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.

Łukasz Maria Abgarowicz

1

-

1

2

2.

Mieczysław Augustyn

5

1

3

9

3.

Grzegorz Michał Bierecki

-

-

4

4

4.

Ryszard Wiesław Bonisławski

-

-

1

1

5.

Marek Stefan Borowski

1

-

1

2

6.

Barbara Borys-Damięcka

-

-

1

1

7.

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

-

1

30

31

8.

Alicja Paulina Chybicka

-

-

8

8

9.

Włodzimierz Cimoszewicz

-

-

2

2

10.

Henryk Cioch

-

-

1

1

11.

Grzegorz Czelej

-

-

3

3

12.

Dorota Czudowska

-

-

1

1

13.

Mieczysław Władysław Gil

-

-

1

1

14.

Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski

2

1

-

3

15.

Stanisław Gogacz

1

-

1

2

63

Komisja rozpatrująca
senacki projekt ustawy

Komisja rozpatrująca
uchwałę Senatu:
poprawki lub wniosek o
odrzucenie

Udział w innym
posiedzeniu komisji
sejmowej

Razem

16.

Stanisław Andrzej Gorczyca

3

-

-

3

17.

Ryszard Józef Górecki

-

-

1

1

18.

Henryk Górski

-

1

-

1

19.

Maciej Tomasz Grubski

-

-

1

1

20.

Andrzej Stefan Grzyb

2

-

-

2

21.

Helena Hatka

10

-

1

11

22.

Stanisław Andrzej Hodorowicz

-

1

1

2

23.

Stanisław Antoni Iwan

-

2

-

2

24.

Jan Maria Jackowski

-

-

2

2

25.

Stanisław Jurcewicz

4

7

1

12

26.

Stanisław Karczewski

-

-

3

3

27.

Kazimierz Mariusz Kleina

4

4

-

8

28.

Bogdan Adam Klich

-

-

2

2

29.

Ryszard Antoni Knosala

-

1

-

1

30.

Stanisław Kogut

-

-

4

4

31.

Tadeusz Wiktor Kopeć

1

-

-

1

32.

Jarosław Wacław Lasecki

-

1

-

1

33.

Jan Filip Libicki

1

1

3

5

34.

Robert Adam Mamątow

1

1

-

2

35.

Andrzej Antoni Matusiewicz

10

3

-

13

36.

Jan Michalski

-

6

-

6

37.

Rafał Klemens Muchacki

1

-

2

3

38.

Ireneusz Niewiarowski

-

-

1

1

39.

Jarosław Wojciech Obremski

-

-

2

2

40.

Andrzej Owczarek

-

2

-

2

41.

Andrzej Michał Pająk

-

1

-

1

42.

Bohdan Józef Paszkowski

5

2

-

7

43.

Andrzej Person

-

-

5

5

44.

Bogdan Marek Pęk

-

-

1

1

45.

Bolesław Grzegorz Piecha

-

-

2

2

46.

Leszek Marian Piechota

2

-

-

2

47.

Aleksander August Pociej

-

1

-

1

48.

Sławomir Piotr Preiss

-

-

1

1

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

49.

Marek Dariusz Rocki

1

-

2

3

50.

Jadwiga Kazimiera Rotnicka

2

1

-

3

51.

Jan Rulewski

2

1

1

4

52.

Janusz Marian Sepioł

-

4

1

5

53.

Michał Seweryński

3

1

-

4

54.

Witold Jan Sitarz

-

2

1

3

55.

Wojciech Skurkiewicz

3

-

1

4

56.

Andrzej Szewiński

-

3

-

3

57.

Grażyna Anna Sztark

9

-

-

9

58.

Aleksander Stefan Świeykowski

-

2

-

2

59.

Piotr Wach

1

-

-

1

60.

Grzegorz Michał Wojciechowski

-

-

2

2

61.

Michał Józef Wojtczak

-

-

1

1

62.

Jan Wyrowiński

1

-

-

1

63.

Alicja Maria Zając

-

1

-

1

64.

Piotr Benedykt Zientarski

7

8

1

16

65.

Marek Aleksander Ziółkowski

-

-

1

1

66.

senator nie wymieniany z nazwiska

-

-

2

2

83

60

104

247

Lp.

Nazwisko i imię

Ogółem

65

Udział senatorów w posiedzeniach Sejmu
Mieczysław Augustyn
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o petycjach
(druk sejmowy nr 2135).

64

2014-03-19

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).

87

2015-02-19

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

89

2015-03-19

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Marek Stefan Borowski
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk sejmowy nr 3195).

Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (druk sejmowy nr 603).

21

2012-09-13

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy (druk sejmowy nr 1350).

44

2013-06-21

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

96

2015-07-07

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

48

2013-09-12

Piotr Andrzej Gruszczyński
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy
nr 3581).

Andrzej Stefan Grzyb
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 1640).

66

Helena Hatka
Lp.

1.

Wystąpienie w sprawie:
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105).

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

87

2015-02-19

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Stanisław Jurcewicz
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk
sejmowy nr 2421).

72

2014-07-22

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks
wyborczy

99

2015-09-11

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

50

2013-09-26

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Tadeusz Wiktor Kopeć
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od
spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych (druk sejmowy nr 1645).

Andrzej Antoni Matusiewicz
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy nr
289).

13

2012-04-25

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy –
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk
sejmowy nr 1012).

32

2013-01-23

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 1349).

43

2013-06-13

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy
nr 1379).

44

2013-06-21

5.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 2540).

72

2014-07-23

67

Andrzej Antoni Matusiewicz
Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk sejmowy nr 2539).

72

2014-07-23

7.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy
zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 3103).

87

2015-02-18

8.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr
3226).

90

2015-04-08

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Lp.

Wystąpienie w sprawie:

6.

Bohdan Józef Paszkowski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 270).

12

2012-04-12

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 2605).

72

2014-07-22

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2872).

80

2014-11-26

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(druk sejmowy nr 3197).

89

2015-03-19

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

41

2013-05-22

Leszek Marian Piechota
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz ustawy – Prawo celne (druk sejmowy nr
1324).

68

Aleksander August Pociej
Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk sejmowy nr
1799).

51

2013-10-09

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 3765)

98

2015-08-04

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

75

2014-09-24

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

13

2012-04-25

Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

61

2014-02-21

Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

2.

Jan Rulewski
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2682).

Grażyna Anna Sztark
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (druk sejmowy nr 288).

Jan Wyrowiński
Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (druk sejmowy
nr 2137).

69

Piotr Benedykt Zientarski
Nr
posiedzenia
Sejmu

Data
posiedzenia
Sejmu

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2249).

68

2014-05-30

2.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny
wykonawczy (druk sejmowy nr 2267).

68

2014-05-30

3.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy nr
2266).

68

2014-05-30

4.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych (druk sejmowy nr 2415).

71

2014-07-10

5.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy
nr 2826)

79

2014-11-06

6.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (druk nr 3078).

86

2015-02-05

Lp.

Wystąpienie w sprawie:

1.

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. W 2014 r.
Senat nawiązał także współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO) w kwestii
podejmowania przez Senat inicjatyw legislacyjnych sygnalizowanych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich (także z poparciem Ministra Sprawiedliwości). W 2014 r. do Senatu
wniesiono pierwsze inicjatywy wynikające z wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby
Kontroli (NIK).

73

Ogółem
2011

Wykonujących
wyrok TK
Wynikających z
petycji

Ogółem
Wykonujących
2012
wyrok TK
Wynikających z
petycji
Ogółem
Wykonujących
2013
wyrok TK
Wynikających z
petycji
Ogółem
Wykonujących
wyrok TK
Wynikających z
2014
petycji
Zgłoszone przez
RPO
Wynikających z
wniosków NIK
Ogółem
Wykonujących
wyrok TK
Wynikających z
2015
petycji
Zgłoszone przez
RPO
Wynikających z
wniosków NIK
Ogółem
Wykonujących
wyrok TK
Wynikających z
Razem
petycji
Zgłoszone przez
RPO
Wynikających z
wniosków NIK

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

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

31

11

11

1

34

25

10

10

1

6

1

-

-

-

31

27

23

23

3

10

18

16

16

2

1

3

1

1

-

38

29

14

14

3

13

13

7

7

3

4

3

-

-

-

3

2

1

1

-

2

2

1

1

-

10

16

26

26

7

-

4

10

10

4

4

4

4

4

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

129

103

74

74

14

69

62

43

43

10

15

11

5

5

1

3

2

2

2

-

3

2

1

1

-

74

75

Tytuł projektu ustawy

TK

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
3. o Policji oraz niektórych innych
ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
4. – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o referendum lokalnym

2.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym oraz
1.
ustawy o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa

Lp.

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-17
2012-03-14 2012-03-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-08
o zmianie ustawy – Kodeks
Sejm uchwalił ustawę
38
7
7
postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-12-20
2012-03-14 2012-03-14 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-02-16
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o Policji oraz
27
7
7
niektórych innych ustaw

Sejm uchwalił ustawę o
Senat podjął uchwałę w sprawie
2011-12-20
2012-03-28 2012-03-29 wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmianie ustawy o
2012-03-13
referendum lokalnym
o zmianie ustawy o referendum
26
8
8
oraz ustawy o
lokalnym
samorządzie gminnym

2011-12-20
2012-03-28 2012-03-29 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2012-03-12
samym zakończył postępowanie w tej
25
8
8
sprawie

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Wykaz projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

76
TK

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
8. o systemie ubezpieczeń
społecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy – Prawo
9. bankowe, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz
ustawy o funduszach
inwestycyjnych

TK

Projekt ustawy o zmianie statusu
6. niektórych organów administracji
rządowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy
7.
– Kodeks postępowania karnego

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa
5.
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-01-18 2012-02-14 2012-06-13 2012-06-14 o zmianie ustawy – Prawo bankowe,
2012-03-27
ustawy o Banku Gospodarstwa
43
14
14
Krajowego oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawy o
funduszach
inwestycyjnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-17
2012-03-28 2012-03-29 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-08
o zmianie ustawy – Kodeks karny
Sejm uchwalił ustawę
42
8
8
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-17
2012-03-28 2012-03-29 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-08
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks
41
8
8
postępowania karnego

2012-01-17
2012-03-13
40

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-17 2012-03-08 2012-05-09 2012-05-10 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa
Druk sejmowy nr 676
2012-04-24
39
11
11
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

77

TK

TK

TK

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej
11.
– Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
12.
o organizacji rynku rybnego

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

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

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Agencji Bezpieczeństwa
10.
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-02-10
2012-07-05 2012-07-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-05-29
o zmianie ustawy – Przepisy
Sejm uchwalił ustawę
56
15
15
wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-19
2012-04-25 2012-04-26 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-28
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o izbach lekarskich
49
10
10
oraz niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-01-19
2012-03-28 2012-03-29 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-13
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o organizacji rynku
48
8
8
rybnego

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-01-19
2012-03-28 2012-03-29 o zmianie ustawy o Instytucie
2012-03-13
Druk sejmowy nr 321
Pamięci Narodowej – Komisji
47
8
8
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-03-08
2012-01-18
2012-07-05 2012-07-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-04-24
o zmianie ustawy o Agencji
Druk sejmowy nr 633
44
15
15
2012-05-29
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

78

TK

TK

TK

TK

TK

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami

15.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
16. o spółdzielniach
mieszkaniowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
17.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów
18. powszechnych oraz ustawy –
Prawo o ustroju sądów
wojskowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
19. – Kodeks postępowania
cywilnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo prasowe

Lp.

20.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

2012-02-27
2012-05-23 2012-05-24 Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-05-08
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
63
12
12
o zmianie ustawy – Prawo prasowe

2012-02-17
62

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-02-10
2012-05-09 2012-05-10 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-04-11
– Prawo o ustroju sądów
Druk sejmowy nr 560
60
11
11
powszechnych oraz ustawy – Prawo
o ustroju sądów wojskowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-02-10
2012-05-09 2012-05-10 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-04-11
Sejm uchwalił ustawę
o emeryturach i rentach z Funduszu
59
11
11
Ubezpieczeń Społecznych

2012-02-10
2012-05-09 2012-05-10 Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-04-25
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
58
11
11
o spółdzielniach mieszkaniowych

2012-02-10
2012-05-30 2012-05-30 Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-05-09
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
57
13
13
o gospodarce nieruchomościami

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

79

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo celne

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o repatriacji, ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
25.
finansowanych ze środków
publicznych oraz ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym

24.

TK

petycja

petycja

Projekt ustawy o usunięciu z
nazw dróg, ulic, mostów, placów
22.
i innych obiektów symboli
ustrojów totalitarnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
23.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

petycja

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
21.
o rencie socjalnej

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-04-12
2012-07-25 2012-07-26 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-07-04
o zmianie ustawy o świadczeniach
Sejm uchwalił ustawę
94
16
16
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

2012-04-12
2012-05-29
93

2012-03-15 2012-05-08 2012-07-25 2012-07-26 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
samym zakończył postępowanie w tej
2012-07-18
76
16
16
sprawie

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-03-02 2012-05-09 2013-06-19 2013-06-20 o zakazie propagowania komunizmu
2012-05-10
Druk sejmowy nr 1651
lub innego ustroju totalitarnego przez
71
35
35
2013-03-19
nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej

Senat w głosowaniu nie podjął
2012-03-02 2012-05-08 2012-07-25 2012-07-26 uchwały o wniesieniu projektu ustawy
2012-07-18
do Sejmu i tym samym zakończył
70
16
16
postępowanie w tej sprawie

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

80

petycja

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych
27. przejazdów środkami
publicznego transportu
zbiorowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki
28.
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

26.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego

TK

Tytuł projektu ustawy

Lp.

29.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
projektem (druki nr 640 i
641) i uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
radiofonii i telewizji

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-06-04
2012-10-03 2012-10-04 o zmianie ustawy – Kodeks
2012-08-01
Sejm uchwalił ustawę
postępowania karnego oraz ustawy 134
18
18
Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-07-24
2012-05-11
2012-12-13 2012-12-13 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-10-17
o zmianie ustawy o świadczeniach
Sejm uchwalił ustawę
120
23
23
2012-11-27
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-04-30 2012-07-25 2013-02-21 2013-02-21 o zmianie ustawy o uprawnieniach do
2012-11-07
Sejm uchwalił ustawę
ulgowych przejazdów środkami
108
27
27
2013-01-08
publicznego transportu zbiorowego
oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-04-30
2012-07-25 2012-07-25 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-07-05
o zmianie ustawy o radiofonii i
107
16
16
telewizji

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

81

Tytuł projektu ustawy
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-02
2012-11-08 2012-11-30 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-11-07
o zmianie ustawy o wychowaniu w
Sejm uchwalił ustawę
188
20
22
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

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

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-06-06
2012-10-03 2012-10-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-08-01
o zmianie ustawy - Prawo o
Druk sejmowy nr 1247
138
18
18
adwokaturze oraz niektórych innych
ustaw
Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-07-19
2012-10-03 2012-10-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-10-03
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy - Prawo zamówień
162
18
18
publicznych

TK

TK

I czytanie
data

III czytanie

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi
projektami (druki nr 677,
1099 i 1417) i uchwalił
Senat podjął uchwałę w sprawie
ustawę o zmianie
2012-06-04
2012-08-02 2012-08-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy ustawy o kombatantach
2012-07-24
o kombatantach oraz niektórych
oraz niektórych osobach
135
17
17
osobach będących ofiarami represji
będących ofiarami
wojennych i okresu powojennego
represji wojennych i
okresu powojennego
oraz niektórych innych
ustaw

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
32.
- Prawo zamówień publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
31. - Prawo o adwokaturze oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych
30. osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu
powojennego

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

82

38.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń
37.
społecznych oraz niektórych
innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o usługach płatniczych

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
35. o spółdzielniach
mieszkaniowych

36.

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z
34.
ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

2012-10-04
2012-11-07
194

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-03 2012-11-28 2013-02-21 2013-02-21 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie
Druk sejmowy nr 1187
2013-01-16
192
27
27
ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi
Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-03 2012-11-07 2012-12-13 2012-12-13 wniesienia do Sejmu projektu ustawy projektami (druki nr 966,
1013, 1212, 1213 i
2012-11-08
o zmianie ustawy o usługach
191
23
23
1214) i uchwalił ustawę
płatniczych
o zmianie ustawy o
usługach płatniczych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-02 2012-12-05 2013-01-09 2013-01-09 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 1065
2012-12-18
o zmianie ustawy o spółdzielniach
190
25
25
mieszkaniowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-10-02 2012-11-28 2013-02-21 2013-02-21 o zmianie ustawy o świadczeniach
Sejm uchwalił ustawę
2013-01-16
pieniężnych z ubezpieczenia
189
27
27
społecznego w razie choroby i
macierzyństwa

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

83
TK

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

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

41.

TK

petycja

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z
40.
Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo prasowe

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu
39.
rocznym dla pracowników
jednostek sfery budżetowej

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-24
2012-11-08 2012-11-09 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-11-08
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o wspieraniu
222
20
20
rodziny i systemie pieczy zastępczej

22-01-2013 zwrócono
Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-18
2012-12-19 2012-12-20 wniesienia do Sejmu projektu ustawy się do przedstawiciela
2012-12-12
wnioskodawców o
o zmianie ustawy – Prawo
220
24
24
rozważenie możliwości
upadłościowe i naprawcze
wycofania

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
2012-10-18
2012-12-19 2012-12-20 Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 674 i
2012-12-05
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
1128) i uchwalił ustawę
219
24
24
o zmianie ustawy – Prawo prasowe
o zmianie ustawy –
Prawo prasowe

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-10-17 2013-01-16 2013-03-20 2013-03-21 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i
Sejm uchwalił ustawę
2013-02-20
218
29
29
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2012-10-08
2012-11-30 2012-11-30 o zmianie ustawy o dodatkowym
2012-11-28
Druk sejmowy nr 1029
wynagrodzeniu rocznym dla
210
22
22
pracowników jednostek sfery
budżetowej

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

84

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Straży Granicznej

44.

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
47. o księgach wieczystych i
hipotece

Projekt ustawy o zmianie ustawy
48. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

TK

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

TK

petycja

Tytuł projektu ustawy

Lp.

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

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu
2012-12-12 art. 69 ust. 2012-12-12 2012-12-12 czystości i porządku w gminach oraz
Sejm uchwalił ustawę
1 RS
ustawy o zmianie ustawy o
267
23
23
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych
ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-11-21
2013-03-06 2013-03-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-01-30
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o księgach
256
28
28
wieczystych i hipotece

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-11-15
2013-02-20 2013-02-21 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-01-16
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o komornikach
242
27
27
sądowych i egzekucji

Senat podjął uchwałę w sprawie
2012-11-15 2013-02-19 2013-04-03 2013-04-04 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja
Sejm uchwalił ustawę
2013-03-05
241
30
30
podatkowa, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz ustawy – Prawo celne

2012-10-24
2013-03-06 2013-03-07 Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-01-30
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 1250
226
28
28
o zmianie ustawy o Straży Granicznej

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

85

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks wyborczy

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o
53. podatku od spadków i darowizn
oraz ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych

52.

51. Projekt ustawy o petycjach

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-02-07
2013-06-05 2013-06-06 zmieniającej ustawę o zmianie
2013-04-24
Sejm uchwalił ustawę
ustawy o podatku od spadków i
299
34
34
darowizn oraz ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych

2013-01-10
2013-04-17 2013-04-18 Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-03-19
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 1350
286
31
31
o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

2013-03-19
2013-08-07
2013-01-09 2013-10-08 2013-12-12 2013-12-18 Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
2013-10-24
285
45
46
o petycjach
2013-11-07
2013-11-13

2012-12-19
2013-03-20 2013-03-21 Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-02-19
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 1353
278
29
29
o spółdzielniach mieszkaniowych

TK

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
50. o spółdzielniach
mieszkaniowych

I czytanie
data

III czytanie

2012-12-17
2013-03-20 2013-03-21 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2013-02-19
samym zakończył postępowanie w tej
276
29
29
sprawie

Tytuł projektu ustawy

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o
49.
zawodach lekarza i lekarza
dentysty

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

86

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
55.
- Kodeks postępowania karnego

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
- Prawo łowieckie

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw

Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania
karnego

2013-03-25
2013-06-05 2013-06-06 Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-05-08
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 1534
320
34
34
o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-03-21
2013-06-19 2013-06-20 o zmianie ustawy o podatku
2013-06-04
dochodowym od osób fizycznych
319
35
35
oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób
57. fizycznych oraz ustawy o
swobodzie działalności
gospodarczej

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-02-08
2013-04-17 2013-04-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-03-19
o zmianie ustawy - Kodeks
301
31
31
postępowania karnego oraz ustawy –
Kodeks karny wykonawczy
2013-03-07 2013-05-14 2013-08-08 2013-08-09 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
samym zakończył postępowanie w tej
2013-07-10
316
38
38
sprawie

58.

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-02-08
2013-04-17 2013-04-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-03-19
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy - Kodeks
300
31
31
postępowania cywilnego

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
56. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę

TK

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
54. - Kodeks postępowania
cywilnego

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

87

Tytuł projektu ustawy
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
62. – Prawo o aktach stanu
cywilnego
2013-06-20
389

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

2013-05-19 2013-07-31 2015-03-05 2015-03-05 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2014-03-18
samym zakończył postępowanie w tej
364
71
71
2015-01-28
sprawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o opłatach abonamentowych

61.

2013-05-09 2013-07-02 2013-08-08 2013-08-09 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
samym zakończył postępowanie w tej
2013-07-12
352
38
38
sprawie

TK

I czytanie
data

III czytanie

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-05-03 2013-07-03 2013-08-08 2013-08-09 o zmianie ustawy o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu
Sejm uchwalił ustawę
2013-07-11
351
38
38
pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Banku Gospodarstwa
60. Krajowego oraz o zmianie
ustawy – Prawo zamówień
publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu
59.
pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

88

Tytuł projektu ustawy

64.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie roślin

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin oraz ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
63.
Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin

Lp.

TK

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o ochronie roślin
Wobec wątpliwości co do zgodności
2013-07-04
2013-10-02 2013-10-03 projektu z prawem Unii Europejskiej
2013-09-18
Sejm uchwalił ustawę
401
40
40
Senat w dniu 30 stycznia 2014 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu poprawki do projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie
roślin.

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
2013-07-04
2013-10-02 2013-10-03 funkcjonariuszy Policji, Agencji
2013-09-18
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Druk sejmowy nr 1847
400
40
40
Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

89

Tytuł projektu ustawy
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-08-08
2013-10-02 2013-10-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-09-18
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
424
40
40
sądów wojskowych

TK

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
67. – Prawo o ustroju sądów
wojskowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
68. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-08-08
2013-10-16 2013-10-17 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-10-01
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o kosztach
425
41
41
sądowych w sprawach cywilnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-07-24
2013-10-02 2013-10-03 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-09-19
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o komercjalizacji i
410
40
40
prywatyzacji

TK

I czytanie
data

III czytanie

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
projektem (druk nr 1844
Senat podjął uchwałę w sprawie
i 1907) i uchwalił ustawę
wniesienia
do
Sejmu
projektu
ustawy
o ustaleniu i wypłacie
2013-07-11
2013-10-02 2013-10-03
2013-09-18
zmieniającej ustawę o zmianie
emerytur, do których
408
40
40
ustawy o finansach publicznych oraz prawo uległo
niektórych innych ustaw
zawieszeniu w okresie
od dnia 1 października
2011 r. do dnia 21
listopada 2012 r.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
66.
o komercjalizacji i prywatyzacji

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o
65.
finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

90

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Sądzie Najwyższym

73.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rencie socjalnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy
72. o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych

71.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
70.
– Kodeks postępowania karnego

Projekt ustawy o pomocy dla
działaczy opozycji
69. demokratycznej oraz osób
represjonowanych z powodów
politycznych

Lp.

TK

TK

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
projektem (druk nr 2055
i 2120) i uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o
Sądzie Najwyższym

2013-10-29
2014-01-30 2014-01-30 Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-01-08
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Druk sejmowy nr 2183
480
48
48
o zmianie ustawy o rencie socjalnej

2013-10-17
2014-01-09 2014-01-10 Senat odrzucił projekt i tym samym
2013-12-10
zakończył postępowanie w tej
470
47
47
sprawie

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-10-15
2013-12-18 2013-12-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-12-03
o zmianie ustawy o Sądzie
469
46
46
Najwyższym

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-09-20 2013-10-24 2013-12-18 2013-12-18 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2013-12-03
o zmianie ustawy – Kodeks
450
46
46
postępowania karnego

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 2137
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2013-11-07
i 2342) i uchwalił ustawę
2013-09-20
2014-01-30 2014-01-30 o działaczach opozycji
2014-01-09
o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach
449
48
48
2014-01-17
antykomunistycznej oraz
represjonowanych z powodów
osobach
politycznych
represjonowanych z
powodów politycznych

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

91
TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo atomowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie roszczeń
78.
pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy

77.

TK

petycja

Projekt ustawy o zmianie ustawy
75. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
76. – Kodeks karny oraz ustawy –
Kodeks karny wykonawczy

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
74.
o ochronie przyrody

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-12-05
2014-01-30 2014-01-30 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-01-08
o zmianie ustawy o ochronie
Sejm uchwalił ustawę
512
48
48
roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy

2013-11-27
2014-02-19 2014-02-20 Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-01-28
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Sejm uchwalił ustawę
510
49
49
o zmianie ustawy – Prawo atomowe

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innymi
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektami (druki nr
2013-11-27
2014-02-19 2014-02-20 wniesienia do Sejmu projektu ustawy 2024, 2267 i 2393) i
2014-01-29
o zmianie ustawy – Kodeks karny
uchwalił ustawę o
509
49
49
oraz ustawy – Kodeks karny
zmianie ustawy –
wykonawczy
Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-11-15
2014-02-19 2014-02-20 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-01-29
Druk sejmowy nr 2207
o zmianie ustawy o kosztach
497
49
49
sądowych w sprawach cywilnych

2013-12-17
Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-10-29 2014-01-28 2014-04-10 2014-04-10 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 2355
2014-02-19
o zmianie ustawy o ochronie
481
52
52
2014-03-05
przyrody

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

92

Tytuł projektu ustawy
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-01-09 2014-02-18 2014-04-09 2014-04-10 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sejm uchwalił ustawę
2014-03-18
535
52
52
Sądownictwa i Prokuratury oraz
niektórych innych ustaw
2014-01-28 2014-03-18 2014-07-24 2014-08-07 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
samym zakończył postępowanie w tej
2014-05-20
555
59
60
sprawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa
82.
i Prokuratury oraz niektórych
innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
83.
środków publicznych oraz
ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty

petycja

2013-12-18
2014-03-19 2014-03-20 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2014-02-19
samym zakończył postępowanie w tej
534
51
51
sprawie

Decyzja Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w
81.
wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków

2013-12-11
2014-03-05 2014-03-06 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2014-01-29
samym zakończył postępowanie w tej
522
50
50
sprawie

I czytanie
data

III czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
2013-12-12
2014-03-05 2014-03-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-02-18
o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Druk sejmowy nr 2249
532
50
50
Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

TK

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks
80.
postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o spłacie
niektórych niezaspokojonych
należności dużych
79.
przedsiębiorców, wynikających z
realizacji udzielonych zamówień
publicznych

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

93

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-02-19
2014-04-24 2014-04-24 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-04-08
o zmianie ustawy – Prawo o
Sejm uchwalił ustawę
566
53
53
adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych
Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-02-19
2014-06-06 2014-06-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-05-20
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o orderach i
576
55
55
odznaczeniach
2014-02-26 2014-04-23 2014-08-07 2014-08-07 Senat odrzucił projekt ustawy i tym
2014-07-02
samym zakończył postępowanie w tej
578
60
60
2014-07-03
sprawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
86. – Prawo o adwokaturze oraz
ustawy o radcach prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
87.
o orderach i odznaczeniach

Projekt ustawy o zmianie ustawy
88. o nauczycielskich świadczeniach
kompensacyjnych

petycja

TK

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-02-19
2014-05-21 2014-05-22 o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
2014-04-24
Druk sejmowy nr 3226
weterynarii i izbach lekarsko565
54
54
weterynaryjnych oraz niektórych
innych ustaw

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i
85.
izbach lekarsko-weterynaryjnych
oraz niektórych innych ustaw

I czytanie
data

III czytanie

2014-01-28
556

Tytuł projektu ustawy

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

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

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

94

Tytuł projektu ustawy

TK

petycja

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

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i
90.
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

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

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-03-05
2014-05-21 2014-05-22 o zmianie ustawy o uznaniu za
2014-04-09
nieważne orzeczeń wydanych wobec Sejm uchwalił ustawę
590
54
54
osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-03-07
2014-05-21 2014-05-22 o zmianie ustawy o rehabilitacji
2014-04-23
Druk sejmowy nr 2479
zawodowej i społecznej oraz
580
54
54
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 2421
2014-03-07
2014-04-24 2014-04-24 wniesienia do Sejmu projektu ustawy i 2603) i uchwalił ustawę
2014-04-23
o zmianie ustawy o podatku
o zmianie ustawy o
579
53
53
dochodowym od osób fizycznych
podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

95
TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
94. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa

92.

TK

TK

Tytuł projektu ustawy

Lp.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji
93.
gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o
przyznanie płatności

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 1633
2014-03-26
2014-06-05 2014-06-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy i 2539) i uchwalił ustawę
2014-05-20
o zmianie ustawy – Prawo o
o zmianie ustawy –
599
55
55
postępowaniu przed sądami
Prawo o postępowaniu
administracyjnymi
przed sądami
administracyjnymi

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-03-21 2014-04-24 2014-06-05 2014-06-06 o zmianie ustawy o krajowym
systemie ewidencji producentów,
Sejm uchwalił ustawę
2014-05-20
597
55
55
ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie
płatności

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 2605
2014-03-21
2014-05-21 2014-05-22 wniesienia do Sejmu projektu ustawy i 3018) i uchwalił ustawę
2014-04-23
o zmianie ustawy – Ordynacja
o zmianie ustawy –
596
54
54
podatkowa
Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych
ustaw

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

96

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o opłatach abonamentowych
98.
oraz ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
97. - Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
96. o odpadach oraz niektórych
innych ustaw

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

Lp.

TK

TK

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy –
Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy –
Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-04-24
2015-03-05 2015-03-05 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-01-28
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o opłatach
627
71
71
abonamentowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-04-24 2014-05-20 2014-06-12 2014-06-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks
2014-05-29
617
56
56
postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-04-24 2014-05-20 2014-06-11 2014-08-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2014-06-05
o odpadach oraz niektórych innych
615
56
60
ustaw

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 2544
2014-04-11
2014-06-05 2014-06-06 wniesienia do Sejmu projektu ustawy i 2680) i uchwalił ustawę
2014-05-20
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju o zmianie ustawy –
614
55
55
sądów powszechnych
Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz
niektórych innych ustaw

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

97

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

RPO

TK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
102. o spółdzielniach
mieszkaniowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-05-26
2014-08-07 2014-08-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-07-23
Druk sejmowy nr 2665
o zmianie ustawy o spółdzielniach
642
60
60
mieszkaniowych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-05-21
2014-08-07 2014-08-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-07-02
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o kuratorach
641
60
60
sądowych

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Projekt ustawy o zmianie ustawy
101.
o kuratorach sądowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny

99.

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy –
Senat
podjął
uchwałę
w
sprawie
Kodeks karny, ustawy –
2014-05-03
2014-07-03 2014-07-24
2014-06-10
wniesienia do Sejmu projektu ustawy Prawo budowlane oraz
628
57
59
o zmianie ustawy – Kodeks karny
ustawy – Kodeks
postępowania w
sprawach o wykroczenia

I czytanie
data

III czytanie

2014-05-07
629

RPO

Tytuł projektu ustawy

Lp.

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i
senatora, ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności
100. gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne oraz
ustawy o działalności
lobbingowej w procesie
stanowienia prawa

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

98

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o państwowej kompensacie
105.
przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
104.
- Kodeks postępowania karnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i
103.
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

Lp.

TK

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy o
państwowej
Senat podjął uchwałę w sprawie
kompensacie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
przysługującej ofiarom
2014-08-01 2014-09-24 2014-12-03 2014-12-04 o zmianie ustawy o państwowej
niektórych przestępstw,
2014-11-18
kompensacie przysługującej ofiarom
704
66
66
ustawy – Kodeks
niektórych przestępstw oraz ustawy –
postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach
cywilnych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-06-12
2014-09-24 2014-09-25 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-08-06
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy - Kodeks
667
61
61
postępowania karnego

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
Senat podjął uchwałę w sprawie
projektem (druk nr 2610
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
i 2771) i uchwalił ustawę
2014-06-06
2014-08-07 2014-08-07 o zmianie ustawy o rehabilitacji
2014-07-22
o zmianie ustawy o
zawodowej i społecznej oraz
651
60
60
rehabilitacji zawodowej i
zatrudnianiu osób
społecznej oraz
niepełnosprawnych
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

99

Tytuł projektu ustawy
Decyzja Senatu

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

2014-09-26
725

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o referendum lokalnym

109.

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-08-07
2014-10-08 2014-10-09 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-09-23
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy - Kodeks karny
706
62
62
wykonawczy
Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

RPO

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

2014-08-07
707

TK

petycja

I czytanie
data

III czytanie

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z innym
projektem (druk nr 3091
Senat podjął uchwałę w sprawie
i 3229) i uchwalił ustawę
wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającą ustawę o
zmieniającej ustawę o niektórych
niektórych formach
formach popierania budownictwa
popierania budownictwa
mieszkaniowego
oraz
ustawę
o
mieszkaniowego oraz
2014-08-01 2014-09-24 2014-11-06 2014-11-06
zmianie ustawy o poręczeniach i
ustawę o zmianie
2014-10-08
705
64
64
gwarancjach udzielanych przez
ustawy o poręczeniach i
Skarb Państwa oraz niektóre osoby gwarancjach
prawne, ustawy o Banku
udzielanych przez Skarb
Gospodarstwa Krajowego oraz
Państwa oraz niektóre
niektórych innych ustaw
osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz
niektórych innych ustaw

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

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

Projekt ustawy o zmianie ustawy
107.
- Kodeks karny wykonawczy

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb
106.
Państwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

100

Projekt ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy

TK

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia oraz
113.
ustawę o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

114.

NIK

NIK

Projekt ustawy o zmianie ustawy
111.
- Prawo o ruchu drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy
112.
o finansach publicznych

TK

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
110.
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

I czytanie
data
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

III czytanie

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy –
Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-10-28 2014-12-03 2015-01-09 2015-01-09 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i Sejm uchwalił ustawę
2014-12-17
757
68
68
opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
zmieniającej ustawę – Kodeks
2014-10-21
2015-01-09 2015-01-09 postępowania w sprawach o
2014-12-11
wykroczenia oraz ustawę o zmianie
743
68
68
ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych
ustaw

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-10-21 2015-01-15 2015-03-18 2015-03-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2015-02-25
o zmianie ustawy o finansach
742
72
72
publicznych

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-10-10 2014-12-16 2015-06-12 2015-06-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Druk sejmowy nr 3657
2015-05-05
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu
740
76
76
drogowym

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-10-10
2015-01-09 2015-01-09 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-12-03
Druk sejmowy nr 3105
o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i
739
68
68
opiekuńczy

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

101

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-11-27 2015-01-15 2015-02-05 2015-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce
Sejm uchwalił ustawę
2015-02-04
772
70
70
nieruchomościami oraz ustawy –
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-12-04 2015-01-15 2015-03-18 2015-03-19 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
Sejm uchwalił ustawę
2015-02-25
o zmianie ustawy – Prawo bankowe
785
72
72
oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami
118.
oraz ustawy – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo bankowe, ustawy o
119. spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych
oraz ustawy o ewidencji ludności

Sejm uchwalił ustawę o
zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed
sądami
administracyjnymi

TK

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-11-20
2015-02-05 2015-02-07 o zmianie ustawy – Kodeks
2014-12-17
postępowania cywilnego oraz ustawy
771
70
70
– Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania
117. cywilnego oraz ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi

Decyzja Sejmu

TK

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2014-11-08
2015-02-05 2015-02-07 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2014-12-17
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o kosztach
769
70
70
sądowych w sprawach cywilnych

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
116. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych

I czytanie
data

III czytanie

2014-11-06
761

Tytuł projektu ustawy

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
115. o spółdzielniach
mieszkaniowych

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

102

petycja

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami
123.
represji wojennych i okresu
powojennego oraz niektórych
innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy
125. o ochronie przyrody oraz ustawy
– Prawo ochrony środowiska
NIK

petycja

Projekt ustawy o zmianie ustawy
124. o samorządzie powiatowym oraz
ustawy – Kodeks wyborczy

Senat podjął uchwałę w sprawie
2015-03-18
2015-06-12 2015-06-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-06-10
Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o podatkach i
853
76
76
opłatach lokalnych

Decyzja Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy
122.
o podatkach i opłatach lokalnych

2015-03-19
856

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Senat podjął uchwałę w sprawie
2015-03-18 2015-05-20 2015-06-12 2015-06-12 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie
Druk sejmowy nr 3682
2015-06-10
855
76
76
powiatowym oraz ustawy – Kodeks
wyborczy

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-03-18
2015-07-09 2015-07-10 o zmianie ustawy o kombatantach
2015-06-11
oraz niektórych osobach będących
Druk sejmowy nr 3748
854
78
78
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego oraz niektórych innych
ustaw

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Projekt został wycofany przez
wnioskodawcę

Decyzja Senatu

2015-03-12
851

Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy
121. o ubezpieczeniu społecznym
rolników

I czytanie
data

III czytanie

2015-03-02
842

Tytuł projektu ustawy

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
120. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

103

Tytuł projektu ustawy
Data
Data
nr
nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w sprawie
2015-07-10
2015-10-01 2015-10-01 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-09-29
o zmianie ustawy o promocji
1008
82
82
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy
129. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

petycja

2015-06-25
968

Projekt ustawy o zmianie ustawy
128. o języku polskim oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

05-10-2015 skierowany
do opinii BL;
05-10-2015 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem UE

Senat podjął uchwałę w sprawie
2015-06-25
2015-07-24 2015-07-24 wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-07-21
Druk sejmowy nr 3765
o zmianie ustawy o Policji oraz
967
79
79
niektórych innych ustaw

petycja

I czytanie
data

III czytanie

Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy
2015-04-29
2015-07-23 2015-07-24 o zmianie ustawy o uznaniu za
2015-07-08
nieważne orzeczeń wydanych wobec Druk sejmowy nr 3844
894
79
79
osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego

Data
wniesienia
Nr druku
senackiego

II czytanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy
127. o Policji oraz niektórych innych
ustaw

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

Lp.

Projekt wynikający z
wyroku TK, z rozpatrzonej
petycji lub ze zgłoszenia
RPO lub NIK

Inicjatywy ustawodawcze Senatu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 26) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 20 grudnia 2011 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02),
stwierdzającego niezgodność przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawcy proponowali dodanie w art. 2 ust. 1 zdania drugiego, które daje prawo
członkom wspólnoty samorządowej zajęcia stanowiska w referendum w istotnych sprawach
dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a nie
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 493) i na 30. posiedzeniu w dniu
14 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy
o samorządzie gminnym. Senat na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął ustawę
bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 153).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 27)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 grudnia 2011 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt K 1/08), stwierdzającego
niezgodność art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie ograniczenia czasowego (tylko za ostatnie 3 lata kalendarzowe), dotyczącego
możliwości uzyskania rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop i czas wolny od
służby.
Projektodawcy zaproponowali dokonanie zmian poprzez usunięcie tych zapisów z ustawy
oraz dokonanie analogicznych zmian w przepisach dotyczących żołnierzy, strażaków oraz
funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 lutego 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 7.
posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 387) i na 50. posiedzeniu Sejmu
w dniu 27 września 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 17 pażdziernika 2013 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1351).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 38) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia
2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 22 marca 2011 r. (sygn. akt
SK 13/08), stwierdzającego niezgodność art. 4 ust. 1 dekretu o należnościach świadków,
biegłych i stron w postępowaniu sądowym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie nierównego traktowania osób wezwanych w charakterze świadka przez sąd (lub
inny organ), dotyczącego zwrotu kosztów podróży poniesionych z tytułu stawiennictwa przed
sądem.
Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych
świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 7. posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 270) i na 18. posiedzeniu w dniu
13 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw. Senat na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził do
ustawy poprawki, które zostały przyjęte przez Sejm na 20. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (druk nr 39) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia
2012 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. (sygn. akt K 45/02), stwierdzającego
niezgodność ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przepisów, które umożliwiały szefom
ABW i AW (po likwidacji UOP) wypowiadanie funkcjonariuszom stosunków służbowych.
Zwolnieni w ten sposób funkcjonariusze nie mogli mieć wliczonego okresu
„niekonstytucyjnego zwolnienia” do lat służby.
Projektodawcy proponują, aby ww. okres był traktowany jako okres służby w agencji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 8 marca i 24 kwietnia 2012 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 676) został skierowany w dniu 28 sierpnia
2012 r. do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii
Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

105

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 41)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 18 października 2011 r. (sygn. akt
SK 39/09), stwierdzającego niezgodność art. 632 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania
karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim w razie umorzenia
postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego uniemożliwiała zasądzenie na rzecz
pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału w tym postępowaniu
adwokata bądź radcy prawnego, ustanowionego w charakterze pełnomocnika.
Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie rozwiązania, aby w sprawach
rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym, sąd miał możliwość zasądzenia kosztów nie
tylko od oskarżonego, ale także od Skarbu Państwa.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 289) i na 16. posiedzeniu Sejmu
w dniu 15 czerwca uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat
na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która
została przyjęta na 18. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 886).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 42)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 stycznia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 18 listopada 2010 r. (sygn. akt
P 29/09), stwierdzającego niezgodność norm prawnych art. 218 § 1 ustawy – Kodeks karny
i art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisami prawa
międzynarodowego (Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r., i Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r.), przez to, że przepisy te dopuszczały wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam
czyn, odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo i dodatkową opłatę. Zaskarżone
przepisy naruszały zasadę demokratycznego państwa prawa.
Projektodawcy zaproponowali usunięcie z systemu prawnego możliwości wymierzania
opłaty dodatkowej osobom, które nie opłaciły składek ZUS albo opłaciły je w zaniżonej
wysokości. Osoby te będą podlegały karaniu za przestępstwo lub za wykroczenie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8.
posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 288) i na 14. posiedzeniu Sejmu
w dniu 10 maja 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
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o systemie ubezpieczeń społecznych. Senat na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. przyjął
ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 611).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo
bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych (druk nr 43) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 stycznia
2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn. akt P 7/09),
dotyczącego przepisu art. 95 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe oraz z dnia z 11 lipca 2011 r.
(sygn. akt. P 1/10), dotyczącego przepisu art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Projekt ustawy miał na celu pozbawienie dokumentów bankowych i dokumentów
funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych w ogóle (czyli nie
tylko w odniesieniu do konsumentów, lecz także innych podmiotów, w tym przedsiębiorców).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 14 i 27 marca oraz 22 maja 2012 r.
na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 14. posiedzeniu w dniu 14 czerwca
2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 605) i na 38. posiedzeniu w dniu
19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy
o funduszach inwestycyjnych. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził
do ustawy poprawki, które zostały odrzucone na 41. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 maja
2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 777).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (druk nr 44) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 stycznia
2012 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. (sygn. akt S 4/10),
stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku możliwości
zarządzenia przez sąd kontroli operacyjnej.
Projekt ma na celu wyeliminowanie uchybień dotyczących możliwości zarządzenia przez
sąd kontroli operacyjnej. Projektodawcy proponują przyjęcie w ustawie o ABW i AW
rozwiązania podobnego do tego, które zastosowano w ustawie o Policji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 8 marca, 24 kwietnia i 29 maja
2012 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 633) został skierowany w dniu 27 lipca 2012 r.
do I czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia
opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 47) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09),
stwierdzającego, że art. 32 ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jest niezgodny z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ograniczania jawności postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia przez IPN wglądu do
dokumentów znajdujących się w zasobach IPN.
Projektodawcy proponują uchylenie zakwestionowanych przepisów ustawy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 321) został skierowany w dniu 18 kwietnia
2012 r. do I czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 48) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt Kp 1/09),
stwierdzającego niezgodność ustawy o organizacji rynku rybnego: art. 23 ust. 1 – w zakresie
w jakim upoważniała ministra właściwego do spraw rybołówstwa, do określenia „innego
miejsca pierwszej sprzedaży” gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony
lub wzmożonego nadzoru; oraz art. 23 ust. 3 pkt 2 – w zakresie dotyczącym określenia przez
ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze rozporządzenia, innych, poza
„centrami pierwszej sprzedaży”, miejsc pierwszej sprzedaży, z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
Projektodawcy proponowali nadanie nowego brzmienia art. 23 ust. 1, który stanowił, iż
w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego
nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży,
a nie jak do tej pory również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra
ds. rybołówstwa. Projekt nie zmieniał stanu prawnego, ponieważ zmieniane przepisy, a ściślej
normy z nich wywodzone, miały już treść wyrażoną w projekcie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 8. posiedzeniu w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 325) i na 15. posiedzeniu w dniu
25 maja 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Senat na 14.
posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r.
poz. 789).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 49) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 stycznia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt P 28/09),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o izbach lekarskich z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wyłącza prawo lekarza ukaranego przez
Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji karą nagany do wniesienia odwołania do sądu.
Projektodawcy zaproponowali, aby środek prawny w postaci kasacji wnoszonej do Sądu
Najwyższego zastąpić środkiem prawnym wnoszonym do sądu apelacyjnego, rozpatrywanym
w trybie przewidzianym dla apelacji oraz usunięcie regulacji ograniczających możliwość
wnoszenia odwołań od niektórych orzeczeń organów dyscyplinarnych zawartych w ustawach,
dotyczących kilku innych zawodów medycznych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 28 marca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
10. posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 520) i na 38. posiedzeniu w dniu
19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych
innych ustaw. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. wprowadził poprawki do
ustawy, które zostały odrzucone przez Sejm na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 779).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(druk nr 56) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11),
stwierdzającego niezgodność ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że uzależnia reżim prawny wyborów od
terminu ich zarządzenia.
Projekt ustawy miał na celu utrzymanie stosowania dotychczasowych przepisów do
wyborów uzupełniających samorządowych w trakcie kadencji, w których wszedł w życie
Kodeks wyborczy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 29 maja 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 15. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 603) i na 23. posiedzeniu w dniu
12 października 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy. Senat na 20. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 1399).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 57)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. (sygn. akt SK 9/08),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie,
w jakim pomija art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości jako
podstawę nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, do której stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziału 6 działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami – z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja ustawy umożliwiła stosowanie przepisów przewidujących możliwość żądania
zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona
zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – również w sytuacji, gdy wywłaszczenie
nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania
nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych
i wykorzystywanych w jakimś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej
nieruchomości.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 9 maja 2012 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 13. posiedzeniu w dniu 30 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 496) i na 25. posiedzeniu w dniu
9 listopada 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat
na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1429).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 58)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. (sygn. akt P 34/08)
i z dnia 21 grudnia 2005 r. (sygn. akt SK 10/05), stwierdzających niezgodność przepisów
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawcy proponowali uchylenie przepisu umożliwiającego spółdzielniom
mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki,
nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie (ex lege), o ile nieruchomości te
posiadały nieuregulowany stan prawny. Projektodawcy proponowali również
wyeliminowanie z sytemu prawnego przepisów, które uprzywilejowują spółdzielnie
w stosunku do ich wierzycieli, w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali
spółdzielczych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się dniu 25 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 442) i na 19. posiedzeniu w dniu
27 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senat
na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2012 r.
poz. 989).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 59) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 lutego
2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. (sygn. akt P 31/09),
stwierdzającego niezgodność przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przesłanki
stałego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Projektodawcy proponowali uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli
polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, bez konieczności
spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej (tzw. domicylu).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 569) i na 38. posiedzeniu w dniu
19 kwietnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. przyjął ustawę
bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 786).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy
– Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 60) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 10 lutego 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2001 r. (sygn. akt K 10/08),
stwierdzającego niezgodność przepisu art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ustawy ma na celu ograniczenie zakresu wstępnego badania wniosku o uchylenie
sędziemu immunitetu wyłącznie do kwestii braków formalnych. Problem ewentualnej
bezzasadności (w tym i tej kwalifikowanej – bezzasadności oczywistej) takiego wniosku
będzie badany przez właściwy sąd dyscyplinarny. Ponadto projektodawcy proponują
usunięcie pustego odesłania zawartego w art. 80 § 2d ww. ustawy. Dla zachowania spójności
systemu prawa projektodawcy proponują analogiczną zmianę (dotyczącą przesłanki
oczywistej bezzasadności) w ustawie – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu
10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 560) odbyło się w dniu 21 lutego
2013 r. na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka. Komisja wnioskuje odrzucić projekt ustawy.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 63) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 27 lutego 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. (sygn. akt P 2/03) oraz z dnia
1 grudnia 2010 r. (sygn. akt K 41/07), stwierdzających niezgodność norm prawnych
dekodowanych z art. 46 ust. 1 oraz niektórych przepisów rozdziału 5 ustawy – Prawo prasowe
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie definiując pojęć
sprostowania oraz odpowiedzi, zakazuje pod groźbą kary komentowania tekstu sprostowania
w tym samym numerze lub audycji, w której sprostowanie to zostało opublikowane.
Projektodawcy proponowali rezygnację z rozróżnienia pojęć „sprostowania”
i „odpowiedzi” i wprowadzenie jednolitej formy sprostowania rozumianego jako
oświadczenie dotyczące informacji faktycznych podanych w danym materiale prasowym,
zmierzające do ich korekty lub doprecyzowania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 maja 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 12. posiedzeniu
w dniu 24 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy –
Prawo prasowe.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 463) i na 19. posiedzeniu w dniu
27 lipca 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo prasowe. Senat na
17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część
została przyjęta przez Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1136).
Projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli
ustrojów totalitarnych (druk nr 71) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka
Praworządności i Petycji w dniu 2 marca 2012 r.
Z petycją w sprawie uchwalenia ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych
patronów ulic i placów zwróciła się Rada Miasta Jastrzębie Zdrój.
Projekt ustawy przewiduje, że akty, w części nadającej drodze, ulicy, mostowi, placowi
albo innemu obiektowi nazwę propagującą symbole nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub
innego totalitarnego ustroju, są z mocy prawa nieważne.
Projekt ustawy zakłada zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym
obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów. Ów zakaz będzie dotyczył
wszystkich obiektów, również prywatnych. Organem sprawującym pieczę nad
przestrzeganiem ustawy ma być wojewoda. Od jego decyzji będzie przysługiwała skarga do
sądu administracyjnego. Ustawa przewiduje, że akty, w części nadającej drodze, ulicy,
mostowi, placowi albo innemu obiektowi nazwę propagującą symbole nazizmu, faszyzmu,
komunizmu lub innego totalitarnego ustroju, są z mocy prawa nieważne.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
w dniach 9 i 10 maja 2012 r. oraz 19 marca 2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 35. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1651) odbyło się w dniu
5 listopada 2014 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji Kultury
i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i projekt
został skierowany do podkomisji celem rozpatrzenia wspólnie z projektem ustawy z druku nr
283.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym (druk nr 94) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 12 kwietnia 2012 r.
Projektodawcy zaproponowali opłacanie przez szkoły wyższe składki na ubezpieczenie
zdrowotne studentom nieposiadającym obywatelstwa państwa członkowskiego UE
i uczestnikom studiów doktoranckich oraz absolwentom odbywającym obowiązkowy staż,
a także osobom odbywającym kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do
podjęcia nauki w języku polskim – nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za
osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji, ale także wtedy,
gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Osoby te zostały uprawnione do identycznych świadczeń
jakie przysługują studentom posiadającym obywatelstwo polskie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 4 lipca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 762) i na 43. posiedzeniu w dniu
13 czerwca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Senat na 36. posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013 r.
przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 879).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 107) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 30 kwietnia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09),
stwierdzającego niezgodność przepisu art. 40 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji; wyroku
z dnia 23 marca 2006 r. (K 4/06), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 6 pkt 6 ustawy
o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych
właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioskodawcy proponowali uregulowanie kwestii opłaty, bez zmiany jej wysokości, za
udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie,
a nie – jak dotychczas – w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 5 lipca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 16. posiedzeniu w dniu 25 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 641) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 640) i na 23.
posiedzeniu w dniu 10 października 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii
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i telewizji. Senat na 19. posiedzeniu w dniu 18 października 2012 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2012 r. poz. 1209).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (druk nr 108) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 30 kwietnia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie, w jakim wyłącza nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli
uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Projektodawcy zaproponowali przyznanie nauczycielom przedszkoli uprawnienia do
ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym, identycznego z uprawnieniami,
jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych w dniach 25 lipca, 7 listopada 2012 r. oraz 8 stycznia 2013 r. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy –
Karta Nauczyciela.
Sejm rozpatrzył senacki projektu ustawy (druk sejmowy nr 1293) i na 51. posiedzeniu
Sejmu w dniu 11 października 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta
Nauczyciela. Senat na 42. posiedzeniu w dniu 29 października 2013 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1421).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (druk nr 120) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w dniu 5 listopada 2012 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P-802/11, skierowanej do Marszałka Senatu przez Związek Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników, Okręgowy Zarząd z siedzibą w Tarnobrzegu oraz osobę prywatną.
Projekt przewidywał przyznanie prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w niektóre leki oraz
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego tzw. żołnierzom górnikom (czyli
byłym żołnierzom, którzy w okresie PRL-u w ramach zastępczej służby wojskowej byli
przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach
pozyskiwania rud uranu i batalionach budowlanych).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 lipca, 17 października oraz
27 listopada 2012 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 23. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1101) i na 99. posiedzeniu
w dniu 11 września 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat na 82. posiedzeniu w dniu
1 października 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1692).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 134)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 4 czerwca 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. (sygn. Akt K 33/08),
stwierdzającego niezgodność normy wywodzonej z art. 180 § 1 ustawy – Kodeks
postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim dotyczy
zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej przez to, że nie określa
przesłanek owego zwolnienia.
Projekt ustawy zmierzał do objęcia tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jaką
zapewniono tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego,
lekarskiej oraz dziennikarskiej. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy spowodowały, że
zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej jest możliwe jedynie
z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, przy braku innych środków dowodowych na
daną okoliczność.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks
postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1012) i na 39. posiedzeniu
w dniu 10 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 34. posiedzeniu
w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 765).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 135) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 4 czerwca 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt P 19/10),
stwierdzającego niezgodność normy wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim przepis ten określał termin
złożenia do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku
o przyznanie uprawnień z tytułu określonego w art. 2 pkt 7 tej ustawy.
Projektodawcy zaproponowali wyeliminowanie z ustawy przesłanki formalnej w postaci
dochowania terminu złożenia wniosku w przypadku wydawania decyzji potwierdzającej
działalność uważaną za kombatancką bądź za równorzędną z działalnością kombatancką. To
rozwiązanie pozwoliło na rozpatrywanie wniosków wyłącznie pod kątem spełniania przez
wnioskodawcę przesłanek pozytywnych oraz braku po jego stronie przesłanek negatywnych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 24 lipca 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 17. posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
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do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 677) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
(druk sejmowy nr 1099) i rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1417) i na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia
2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych
ustaw. Senat na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. wniósł poprawki, które zostały
przyjęte na 63. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 496).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 138) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 6 czerwca 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. (sygn. akt K 1/09),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustaw: Prawo o adwokaturze; o radcach prawnych;
o samorządzie pielęgniarek i położnych; o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych; o rzecznikach patentowych; o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresach, w jakim zawierały sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowny wpis”
i w jakim zawierały sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa
wykonywania zawodu lekarza weterynarii”. Ponadto przepisy ustawy o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów pomijały zasady zatarcia
wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby. Przepis art. 24 ust.
7 ustawy o rzecznikach patentowych został zakwestionowany w całości.
Projekt zmierza do wyraźnego wskazania terminu, po upływie którego będą podlegać
zatarciu najsurowsze kary dyscyplinarne, jakie mogą ponosić osoby wykonujące tzw. wolne
zawody tj.: adwokaci, radcowie prawni, lekarze weterynarii, farmaceuci, architekci,
inżynierowie budownictwa, urbaniści, rzecznicy patentowi, psychologowie, diagności
laboratoryjni, lekarze oraz prawnicy zagraniczni. Wnioskodawcy proponują, aby ukarani
dyscyplinarnie przedstawiciele tych zawodów uzyskali prawo ubiegania się o ponowny wpis
na właściwą listę po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Prawo o adwokaturze oraz
niektórych innych ustaw.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1247) wpłynął do Sejmu w dniu 5 października
2012 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 162)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 lipca 2012 r.
Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie zmian, które umożliwiły szczególne
traktowanie podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności, przy udzielaniu
zamówień publicznych. Proponowane zmiany wprowadziły do ustawy – Prawo zamówień
publicznych nowe wyłączenie przedmiotowe z reżimu zamówień publicznych. Propozycja
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polegała na dodaniu w art. 4 nowego pkt 14, w myśl którego przepisów ustawy nie będzie się
stosowało do zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości albo jednostki
organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy
prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia związane są
z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności. Zaproponowana nowelizacja opierała się na
przesłance zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz na konieczności przestrzegania
określonych w ustawie limitów związanych z wysokością złożonego zamówienia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 października 2012 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Komisji Gospodarki Narodowej Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
18. posiedzeniu w dniu 4 października 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1082) i na 46. posiedzeniu
w dniu 26 lipca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Senat na 23. posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1047).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (druk nr 188) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
2 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt K 12/11),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie, w jakim
upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości
opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień lub innej placówce utworzonej lub
wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w jednostce Policji.
Projekt ustawy zmierzał do określenia w upoważnieniu ustawowym wytycznych
dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. W projekcie zaproponowano,
aby opłata ta nie mogła być wyższa niż 350 zł i zapewniała pokrycie całkowitych kosztów
pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności
placówki. Wysokość opłaty będą ustalały samorządy. Dodatkowo w projekcie proponowano
usunięcie wzmianki o opłatach za doprowadzenie, ponieważ samo upoważnienie jej nie
przewidywało.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 07 listopada 2012 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada
2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 978) i na 31. posiedzeniu w dniu
4 stycznia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Senat na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. przyjął
ustawę bez poprawek. W dniu 31 stycznia 2013 r. Prezydent skierował ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego. Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł
częściową niezgodność ustawy z konstytucją (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 189) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 2 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 1999 r. (P 12/10), stwierdzającego
niezgodność przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie
w jakim nie przewidywała odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu
podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu,
dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego
miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono
poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu.
Celem projektu ustawy było zastosowanie do wszystkich grup ubezpieczonych
niebędących pracownikami, podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami.
W myśl projektu w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego
miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota,
stanowiąca podstawę wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie „przepracowanych” dni
miesiąca. Dotychczas tą podstawą była wartość deklarowanej kwoty zmniejszona
proporcjonalnie do „przepracowanych” dni miesiąca.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 28 listopada 2012 r. oraz 16 stycznia 2013 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1186) i na 44. posiedzeniu
w dniu 21 czerwca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat na 37. posiedzeniu
w dniu 12 lipca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 996).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 190)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 2 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie
o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym
przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających
z umowy najmu lokalu.
Projekt ustawy zmierza do nowego uregulowania kwestii świadczeń finansowych, od
których spełnienia uzależnione jest przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową własności
tzw. lokali zakładowych na dotychczasowych ich najemców. Do tej pory, w przypadku
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mieszkań zakładowych przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe nieodpłatnie,
przeniesienie ich własności na najemcę uzależnione było wyłącznie od spłaty ewentualnego
zadłużenia z tytułu umowy najmu. W projekcie ustawy zaproponowano nałożenie na
najemców mieszkań zakładowych również obowiązku pokrycia w odpowiedniej części tzw.
nakładów koniecznych oraz nakładów inwestycyjnych, które wpłynęły na zwiększenie
wartości danego lokalu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w dniach się 5 i 18 grudnia 2012 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 25. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2013 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1065) w dniu 29 stycznia 2013 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego. 24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne
w sprawie projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 191) wniesiony przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 3 października 2012 r.
Podstawowym celem projektu było ustawowe określenie maksymalnej stawki opłaty
interchange tj. należności pobieranej przez bank, który wydał kartę, od agenta
rozliczeniowego, przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej. Ponadto
projekt zakładał wyeliminowanie mechanizmów, które ograniczają konkurencję na rynku
usług obsługi transakcji dokonywanych w ramach zapłaty za pomocą kart płatniczych (rynku
kartowym).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 7 i 8 listopada 2012 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 23. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1214) wspólnie z poselskimi
czterema projektami ustaw: o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki sejmowe nr 966,
1013, 1213) oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych (druk sejmowy nr 1212) i na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia
2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Senat na 39. posiedzeniu
w dniu 20 września 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 1271).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 192) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
3 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11),
stwierdzającego niezgodność art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie niezgodności
z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Projekt ustawy zmierza do uregulowania problematyki wzruszalności decyzji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i odnosi się w szczególności do procedury pozwalającej na
wznowienie postępowania. W myśl projektu do wznowienia postępowania w sprawach
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rozstrzygniętych decyzjami ZUS będzie mogło dojść w sytuacji, gdy dowody, na podstawie
których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okażą się fałszywe, dana decyzja
wydana została w wyniku przestępstwa albo gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe
okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane
organowi. Projekt wprowadza również terminy ograniczające dopuszczalność wzruszania
decyzji ostatecznych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji
Ustawodawczej w dniach 28 listopada 2012 r. i 16 stycznia 2013 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1187) odbyło się w dniu 10 lipca
2013 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw
Wewnętrznych i projekt został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 210) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 8 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2011 r. (sygn. akt P 59/11),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa
do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w wysokości proporcjonalnej do okresu
przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego
faktycznie 6 miesięcy.
Celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości wliczania okresu urlopu
macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia
rocznego tzw. „trzynastki” przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości
proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego
roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 28 listopada 2012 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1029) odbyło się 24 stycznia
2013 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Cyfryzacji. W sprawozdaniu komisja wnosi
o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 218) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w dniu 17 października 2012 r.
Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w petycji (P8-09/12), skierowanej do
Marszałka Senatu przez Stanisława Sz. Zakładał on wprowadzenie zmian do ustawy
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie przepisów
dotyczących tzw. okresów składkowych i nieskładkowych. Wnioskodawcy zaproponowali,
aby okresy niewykonywania pracy w latach 1956-1989, na skutek doznawania represji
politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych przy obliczaniu prawa do
świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W poprzednim stanie
prawnym okresy niewykonywania pracy spowodowane represjami politycznymi należały do
okresów nieskładkowych i były zaliczane w wymiarze nie większym niż 5 lat.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniach 16 stycznia i 20 lutego
2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 29. posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1270) i na 54. posiedzeniu
w dniu 22 listopada 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat na 45. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.
przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013, poz. 1734).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 219) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 18 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK
42/09), stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy – Prawo prasowe z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie naruszenia gwarancji konstytucyjnych, związanych
z wolnością wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz
warunkami dopuszczalności ewentualnych ograniczeń wymienionych swobód, a dotyczących
czasopism drukowanych.
Za niedopełnienie wymogu rejestracji czasopisma i za wydawanie niezarejestrowanego
dziennika projektodawcy zaproponowali zmianę sankcji karnej na sankcję grzywny orzekaną
według przepisów Kodeksu wykroczeń.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Kultury i Środków Przekazu i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w dniu 5 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 24. posiedzeniu w dniu
20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo prasowe.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1128) wspólnie z komisyjnym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk sejmowy nr 674) i na 39.
posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
Senat na 34. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2013 r. poz. 771).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 220)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 października 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt P 11/10),
stwierdzającego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 32 ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami
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z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów
sądowych, w szczególności zaś od opłaty sądowej wynoszącej 1000 zł.
Projekt ustawy ma na celu zastosowanie w stosunku do dłużnika będącego uczestnikiem
postępowania upadłościowego przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych. Dłużnicy
zyskają dzięki temu legitymację do występowania o zwolnienie od kosztów sądowych, zaś
uwzględnienie ich wniosków będzie uzależnione od tego, czy należycie wykażą, iż nie są
w stanie ich ponieść – czy to w całości, czy też ewentualnie w określonej części.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej,
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
w dniu 12 grudnia 2012 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 24. posiedzeniu w dniu
20 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. W dniu 22 stycznia 2013 r. Sejm zwrócił się do
przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(druk nr 222) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 października 2012 r.
Z uwagi na trudności związane m.in. ze zgromadzeniem środków finansowych,
projektowaniem zmian, oraz uzyskaniem zgód sanitarnych, przeciwpożarowych
i konserwatorskich projektodawcy wydłużyli o 24 miesiące termin na dostosowanie się
niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych wymogów określonych
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 20. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 893) i na 28. posiedzeniu w dniu
7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Senat na 23. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1519).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej (druk nr 226) wniesiony przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 24 października 2012 r.
Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie właściwości rzeczowej Straży Granicznej
poprzez ustanowienie prawa tej formacji do wykrywania, rozpoznawania, zapobiegania
i ścigania przestępstw handlu ludźmi, oddania innej osoby w stan niewolnictwa, uprawiania
handlu niewolnikami, a także utrzymywania osoby w stanie niewolnictwa. Projekt stanowi
realizację postulatu zawartego w petycji P-8-06/12, skierowanej do Marszałka Senatu przez
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, funkcjonujący przy Katedrze Kryminologii i Polityki
Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy o Straży Granicznej, poprzez dopisanie
ww. przestępstw do katalogu zawartego w ustawie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył
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sprawozdanie komisji i na 28. posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1250) w dniu 9 kwietnia 2013 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Spraw Wewnętrznych.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo celne
(druk nr 241) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 listopada 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania
karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu
wskazanego w art. 70 § 1 ustawy. Przepis ten był niezgodny z zasadą ochrony zaufania
obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art.2 Konstytucji.
Projekt wprowadza przepis, że wszczęcie postępowania karnego (karnoskarbowego,
wykroczeniowoskarbowego) „w sprawie” powoduje zawieszenie terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany
o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 19 lutego oraz 5 marca 2013 r. na
wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 30. posiedzeniu w dniu 4 kwietnia
2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1324) i na 46. posiedzeniu
w dniu 26 lipca 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy
– Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne. Senat na 38. posiedzeniu w dniu
9 sierpnia 2013 r. wprowadził do ustawy poprawkę, którą Sejm przyjął na 47. posiedzeniu
w dniu 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1149).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 242)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 listopada 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt P 13/11),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie pobierania od dłużnika opłaty w każdym
wypadku umorzenia zawieszonego wcześniej postępowania egzekucyjnego.
Projekt wprowadził możliwość zwrotu opłaty za egzekucję świadczeń pieniężnych przez
komornika dłużnikowi, jeżeli dłużnik przedstawi orzeczenie pozbawiające tytuł wykonawczy
wykonalności z przyczyn innych niż spełnienie przez niego świadczenia, a którego nie był
w stanie przedstawić, zanim doszło do umorzenia postępowania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 stycznia 2013 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 27. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. podjął uchwałę
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w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1190) i na 51. posiedzeniu
w dniu 11 października 2013 r. uchwalił ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Senat
na 42. posiedzeniu w dniu 29 października 2013 r. wprowadził do ustawy poprawkę, która
została przyjęta przez Sejm na 53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1513).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 256)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 listopada 2012 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. (sygn. akt P 15/12),
stwierdzającego niezgodność przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku istnienia ochrony wierzyciela,
którego wierzytelność została zabezpieczona hipoteką na części ułamkowej nieruchomości,
w sytuacji gdy następnie dochodzi do zniesienia współwłasności.
Uchwalenie proponowanej regulacji spowodowało, że wierzyciel ma dodatkową ochronę:
na nieruchomości powstałej w wyniki podziału, której właścicielem stał się dłużnik
hipoteczny, nadal ciążyć będzie hipoteka. Hipoteka na nowej nieruchomości należącej do
dłużnika obejmuje też ewentualne roszczenie o dopłatę, a na – również ewentualnym –
roszczeniu o spłatę powstaje ustawowe prawo zastawu. Zarazem dłużnik nie może zrzec się
dopłaty lub spłaty.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 28. posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1218) i na 41. posiedzeniu
w dniu 24 maja 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Senat na 35. posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2013 r. poz. 830).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr
267) wniesiony przez Komisję Środowiska oraz Komisję Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej w dniu 12 grudnia 2012 r.
Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom
racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Po
wprowadzeniu tych zmian gminy mają możliwość: finansowania przez gminy z opłat
pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażania nieruchomości
w pojemniki, i worki do zbierania odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie ich
w należytym stanie; wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru
gmin; wybrania przez radę gminy jednej z metod ustalania opłaty dla nieruchomości
o charakterze mieszanym. Proponowane zmiany ułatwią gminom egzekucję należności
pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez nadanie
wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta uprawnień organu egzekucyjnego.
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Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu - tzw. "szybka
ścieżka" (z pominięciem pierwszego czytania). Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się w
dniu 12 grudnia 2012 r. i na posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 23.
posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1000) na 32. posiedzeniu w dniu
25 stycznia 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Senat na 26. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2013 r. poz. 228).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 278)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 grudnia 2012 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r. (sygn. akt P 8/12),
stwierdzającego niezgodność ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że w wypadku procesu sądowego o ustanowienie prawa
odrębnej własności lokalu obciąża się pozwaną spółdzielnię mieszkaniową kosztami procesu
niezależnie od wyniku ewentualnego sporu. Spółdzielnia obowiązana jest pokryć koszty
postępowania sądowego (a stosownie do później przyjętego brzmienia – koszty sądowe oraz
koszty zastępstwa procesowego) zarówno wtedy, gdy:
1.
Sąd uwzględnił żądanie pozwu, wydając zastępcze oświadczenie woli o wyodrębnieniu
lokalu,
2.
Powództwo zostało oddalone z uwagi na to, że ustanowienie prawa odrębnej własności
lokalu nie było możliwe – czy to z przyczyn leżących wyłącznie po stronie powoda
(zalegającego, np. z opłatami eksploatacyjnymi lub zapłatą wkładu budowlanego), czy
też wobec przedłużających się postępowań związanych z uregulowaniem tytułu
prawnego do gruntu, niezbędnym podziałem (względnie połączeniem) nieruchomości,
uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym lub –
weryfikacją legalności uchwał zarządu spółdzielni,
3.
Postępowanie zostało umorzone z uwagi na zawarcie przez strony ugody sądowej albo
wobec cofnięcia pozwu w związku z zaspokojeniem roszczenia.
Wnioskodawcy proponują, aby osoba występująca z powództwem nie musiała ponosić
w trakcie procesu wydatków sądowych, np. kosztów wnioskowanej opinii biegłego, i by
wydatki te w jej zastępstwie ponosił tymczasowo Skarb Państwa, a następnie – by
w rozstrzygnięciu końcowym sąd decydował o tym, kto powinien pokryć należne koszty
sądowe.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 lutego 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 29. posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1353) w dniu 14 maja 2013 r. został skierowany
do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego. 24 czerwca 2013 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.
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Projekt ustawy o petycjach (druk nr 285) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
9 stycznia 2013 r.
Projekt ustawy o petycjach stanowił realizację postulatów i uwag organizacji społecznych
kierowanych do Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Projekt ustawy miał na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego
do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 63
obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji.
Przedstawiony projekt ustawy określił podmioty uprawnione do wniesienia petycji, formę
złożenia petycji, sposób postępowania oraz właściwość organów w sprawach dotyczących
petycji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniach 19 marca,
7 sierpnia, 8 października (na posiedzeniu tym zostało przeprowadzone wysłuchanie
publiczne), 24 października, 7 i 13 listopada 2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o petycjach.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2135) i na 71. posiedzeniu
w dniu 11 lipca 2014 r. uchwalił ustawę o petycjach. Senat na 60. posiedzeniu w dniu
7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 286) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 10 stycznia 2013 r.
Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt K 14/12), stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks
wyborczy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że zamyka drogę sądową
dochodzenia naruszonego konstytucyjnego prawa wybieralności do Sejmu i do Senatu.
Projektodawcy proponują by we wszystkich czterech rodzajach postanowień organów
wyborczych (o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego,
odmowie rejestracji listy w całości lub poszczególnych kandydatów, skreśleniu z listy
kandydata oraz unieważnieniu zarejestrowanej listy) przysługiwało najpierw odwołanie do
organu wyborczego wyższego stopnia (z wyjątkiem sytuacji, gdy organem wydającym
postanowienie w pierwszej instancji jest PKW), a następnie skarga do sądu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1350) odbyło się na
44. posiedzeniu Sejmu w dniu 21 czerwca 2013 r. i projekt został skierowany do Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 299) wniesiony przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 7 lutego 2013 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca
2012 r. sygn. akt. P 36/10, w którym TK stwierdził niekonstytucyjność pominięcia
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ustawodawczego, polegającego na nieuwzględnieniu przez ustawodawcę w ustawie o zmianie
ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy od czynności cywilnoprawnych
w związku z ustawą o podatku od spadków i darowizn, ulgi podatkowej osoby zaliczanej do
III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą
na podstawie umowy zawartej przed organem gminy.
Celem projektu ustawy było przyznanie ulgi podatkowej osobom zaliczanym do III grupy
podatkowej, które do dnia 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na
podstawie umowy zawartej przed organem gminy. Dla tych podatników, wobec których
ustalono już zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, projekt ustawy wprowadził
możliwość wznowienia postępowania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów
Publicznych i Komisji Ustawodawczej w dniu 24 kwietnia 2013 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 34. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków
i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1645) i na 54. posiedzeniu
Sejmu w dniu 22 listopada 2013 r. uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy
o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Senat na 45. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2014 r. poz. 19).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 300)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2013 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego miała na celu
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października
2012 r. (sygn. akt SK 20/11), stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim nie przewiduje
zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające wniosek pełnomocnika
ustanowionego z urzędu o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej, udzielonej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji.
Projekt wprowadził możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia wydane w przedmiocie
zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zarówno do sądu
pierwszej, jak i drugiej instancji. Jednocześnie w przypadku orzeczeń sądu drugiej instancji,
co do których jak dotąd nie dopuszczano możliwości wniesienia zażalenia, projekt określił
tryb oraz sąd właściwy do jego rozpoznania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013
r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1379) i na 60. posiedzeniu
w dniu 7 lutego 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Senat na 50. posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2014 r. poz. 435).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 301)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2013 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego miała na celu
dostosowanie systemu prawa do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego:
1) wyroku z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt SK 3/12),
2) wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 25/11),
3) wyroku z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. akt K 37/11),
stwierdzających niezgodność ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrokiem z dnia 20 listopada 2012 r. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 263 § 7
k.p.k. w zakresie, w jakim nie określa jednoznacznie przesłanek przedłużenia tymczasowego
aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie.
W sprawie K 25/11 Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 73 § 3 k.p.k. przez to, że
przepis ten nie wskazuje przesłanek, których zaistnienie uprawnia prokuratora do zastrzeżenia
kontroli korespondencji podejrzanego z obrońcą. Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2012 r.
Trybunał stwierdził, że art. 245 § 1 k.p.k. jest niezgodny z Konstytucją, przez to, że nie
wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego do obecności przy rozmowie
zatrzymanego z adwokatem.
W przedstawionym projekcie określono jednoznacznie przesłanki, jakie mogą prowadzić
do przedłużenia tymczasowego aresztowania podejrzanego, w stosunku do którego zapadł
pierwszy wyrok w sprawie. Ponadto projekt doprecyzował przesłanki, które mogą prowadzić
do ograniczenia prawa podejrzanego tymczasowo aresztowanego do poufnego kontaktu
z obrońcą oraz do kontroli jego korespondencji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 31. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia
2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1349) i na 47. posiedzeniu
Sejmu w dniu 30 sierpnia 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego. Senat na 39. posiedzeniu w dniu 20 września 2013 r. wprowadził do
ustawy poprawkę, którą Sejm przyjął na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r. (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1282).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 319) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 21 marca 2013 r.
Projekt ustawy miał na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej
produkcji i sprzedaży w niewielkim zakresie przetworzonych produktów rolnych (np.
pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery).
Dla osiągnięcia celu ustawy zaproponowano zmianę ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej w taki sposób, aby produkcja i sprzedaż przetworzonej przez rolników żywności
została wyłączona z zakresu pojęcia działalności gospodarczej. Aby prowadzić taką
produkcję i sprzedaż trzeba spełnić następujące warunki: oferta sprzedaży przetworzonych
produktów musi być kierowana do konsumentów; przetwarzanie musi być dokonywane
osobiście lub przez domowników rolnika, z wyłączeniem podwykonawców i pracowników,
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i z wyłączeniem linii produkcyjnych i technologii; produkcja ma być dokonywana z własnych
surowców; działalność ma mieć charakter uboczny.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 r. na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 35. posiedzeniu w dniu
20 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1640) i na 90. posiedzeniu
Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat na 73. posiedzeniu
w dniu 16 kwietnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 699).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 320) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 25 marca 2013 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt K 21/11),
stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo łowieckie z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie,
podstawowych reguł postępowania dyscyplinarnego i odwołania się do sądu powszechnego.
Projekt ustawy zmierza do uregulowania w ustawie dwuinstancyjności dyscyplinarnego
sądownictwa łowieckiego, uproszczenia systemu kar przewidzianych dotychczas przez statut
oraz wprowadzenia możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń
dyscyplinarnych skutkujących zawieszeniem albo pozbawieniem członkostwa w PZŁ lub
w kole łowieckim, a także zawieszeniem albo pozbawieniem prawa do polowania.
W projekcie ustawy zaproponowano również wprowadzenie nowego rodzaju kary
dyscyplinarnej – kary pieniężnej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 maja 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 34. posiedzeniu w dniu
6 czerwca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1534) odbyło się w dniu
10 października 2013 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. Komisja wnosi o odrzucenie projektu ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druk
nr 351) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 3 maja 2013 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. akt SK 11/12),
stwierdzającego niezgodność ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim uzależnia prawo do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP od
zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Projekt ustawy wprowadził, w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania na
byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 1939 r., przesłankę miejsca
zamieszkania na tych terenach, której spełnianie będzie oceniane z uwzględnieniem
przepisów obowiązujących w powyższej dacie (tj. przepisów dopuszczających posiadanie
kilku miejsc zamieszkania).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 3 i 11 lipca 2013 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 38. posiedzeniu w dniu
9 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1685) i na 56. posiedzeniu
w dniu 12 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę
bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 195).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 400) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą
w dniu 4 lipca 2013 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2013 r. (P 14/11), stwierdzającego
niezgodność ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wypłata emerytury jest
wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie jej wypłaty, nie
wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub
wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy emerytura nie mogła być doręczona z przyczyn
niezależnych od organu emerytalnego.
Ustawodawcy proponują wznowienie wypłaty świadczenia funkcjonariusza służb
mundurowych oraz emerytowanego żołnierza zawodowego, którego wypłacanie zawieszono
z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. Ma ono obejmować – tak jak w przypadku
„zwykłych” emerytów – nie tylko okres od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek
o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę.
Dotychczas w takich sytuacjach emeryci „mundurowi” oraz emerytowani żołnierze zawodowi
nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1847) odbyło się w dniu 20 marca
2014 r. na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wnosi o odrzucenie
projektu ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin (druk nr 401) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 4 lipca 2013 r.
Projekt ustawy miał na celu wprowadzenie zmiany polegającej na tym, że tylko rośliny,
produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium RP z państw
trzecich powinny zostać poddane kontroli fitosanitarnej, będą wprowadzane przez
wyznaczone punkty wwozu (lotnisko, port, stacja transportu kolejowego, właściwy urząd
celny).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.
Wobec wątpliwości, co do zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej, Senat
w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Poprawka umożliwi wprowadzanie na
terytorium RP, poza punktami wwozu, roślin, które nie wymagają zaopatrzenia w dokumenty,
których tożsamość jest możliwa do ustalenia, oraz które nie są podejrzane o porażenie.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2217) i na 67. posiedzeniu
w dniu 9 maja 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie roślin. Senat na 54.
posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę, która została
przyjęta na 69. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 907)
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 408) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
11 lipca 2013 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12),
stwierdzającego niezgodność ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim
znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r.,
bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.
Projektodawcy dali możliwość złożenia przez emeryta wniosku o wypłatę świadczeń, wraz
z odsetkami, za cały okres, w którym były one zawieszone na podstawie niekonstytucyjnego
przepisu. W wypadku uzyskania już przez emeryta część lub całość zawieszonych świadczeń,
nie będzie on mógł dochodzić tych świadczeń na podstawie wprowadzonej zmiany w ustawie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął
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uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1844) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu
w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (druk sejmowy nr 1907)
i na 57. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie
emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r.
do dnia 21 listopada 2012 r. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął
ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 169).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 410)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 lipca 2013 r.
Przedstawiony projekt ustawy zakładał wsparcie w latach 2013-2015 budżetu miasta
stołecznego Warszawy środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji
w wysokości 200 milionów zł rocznie. Projektodawcy zaproponowali, aby środki te zostały
przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
przeszły na własność państwa.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 września 2013 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 40. posiedzeniu w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1799) na 53. posiedzeniu w dniu
8 listopada 2013 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Senat
na 44. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1643).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk nr 424)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych miała na
celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca
2013 r. (sygn. akt K 27/12), stwierdzającego niezgodność ustawy – Prawo o ustroju sądów
wojskowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie braku wytycznych przy
tworzeniu i znoszeniu sądów wojskowych oraz określaniu ich siedzib i obszarów
właściwości.
Projekt ustawy uzupełnił zapisy ustawy o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi minister
obrony narodowej winien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub
zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib sądów i obszarów ich
właściwości.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 18 września 2013 r. na wspólnym
posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisji Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 40. posiedzeniu
w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
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Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1846) i na 56. posiedzeniu
w dniu 12 grudnia 2013 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
wojskowych. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 188).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr
425) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 sierpnia 2013 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt SK 30/09), stwierdzającego
niezgodność ustawy o kosztach sądowych w sprawach z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, ponieważ w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewidywano
zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego, uwzględnionej z innego
powodu niż oczywiste naruszenie prawa.
Projekt ustawy miał na celu usunięcie z ustawy przepisu, który uzależnia zwrot opłaty od
skargi w postępowaniu wszczętym z urzędu od stwierdzenia przez sąd uwzględniający skargę
oczywistego naruszenia prawa (kwalifikowanego naruszenia prawa).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 1 października 2013 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 41. posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1899) i na 61. posiedzeniu
w dniu 21 lutego 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych. Senat na 51. posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2014 r. poz. 528).
Projekt ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób
represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 449) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 20 września 2013 r.
Projekt miała na celu zagwarantowanie pomocy działaczom opozycji demokratycznej
i osobom represjonowanym z powodów politycznych w okresie od 1 stycznia 1957 r. do
4 czerwca 1989 r. znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem
przyznania pomocy będzie uzyskanie przez osobę zainteresowaną statusu działacza opozycji
lub osoby represjonowanej oraz spełnienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie
świadczona w dwóch formach: świadczenia specjalnego oraz pomocy pieniężnej.
Projekt zakładał, że świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłacane będą
niezależnie od odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych na podstawie ustawy o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz niezależnie od zadośćuczynienia przyznanego na
podstawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych
w latach 1956-1989. Projektodawcy proponowali objęcie świadczeniami działaczy opozycji
demokratycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, a także wdów
i wdowców po tych osobach.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 7 listopada 2013 r. oraz 9 i 17 stycznia
2014 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
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rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2137) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana
Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956–1989
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2342) i na 89. posiedzeniu w dniu
20 marca 2015 r. uchwalił ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych. Senat na 73. posiedzeniu w dniu 16
kwietnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 693).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 450)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 20 września 2013 r.
Projektodawcy zaproponowali wprowadzenie tymczasowego rozwiązania, które będzie
stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny
sposób, a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Celem projektu
było przede wszystkim oswojenie się sędziów i uczestników postępowań z faktem
rejestrowania całości rozprawy przez urządzenie nagrywające. Natomiast w dalszej
perspektywie czasowej, również po wdrożeniu systemu informatyzacji postępowań
przygotowawczych prowadzonych przez inne organy (prokuraturę, Policję i in.), celowe
będzie włączenie postępowania karnego do systemu protokołu elektronicznego.
Wnioskodawcy zaproponowali, aby rejestrowanie przebiegu rozprawy było załącznikiem do
protokołu pisemnego z rozprawy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji się w dniach 24 października i 3 grudnia
2013 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2266) i na 96. posiedzeniu
w dniu 10 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1334).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 469) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 15 października 2013 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt U 3/11), stwierdzającego
niezgodność § 104 regulaminu Sądu Najwyższego w zw. z § 1 uchwały Zgromadzenia
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego z art. 3 § 2
ustawy o SN, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Projektowana ustawa miała na celu wypełnienie luki konstrukcyjnej występującej
w ustawie o Sądzie Najwyższym, w zakresie regulacji dotyczącej postępowania
o unieważnienie prawomocnego orzeczenia. Projekt uregulował zagadnienia o charakterze
proceduralnym, dotyczące postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia
zapadłego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała
orzecznictwu sądów polskich lub, w której w chwili orzekania droga sądowa była
niedopuszczalna. Projekt jednoznacznie przesądził, aby w tym wypadku Sąd Najwyższy
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odpowiednio stosował przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub przepisów o kasacji (w sprawach
karnych).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 grudnia 2013 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 46. posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2055) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2120) i na 69.
posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym. Senat na 57. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1031).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 480) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 29 października 2013 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. Akt P 11/12), stwierdzającego
niezgodność art. 2 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu
przebywania na terytorium RP.
Zaproponowane zmiany (w stosunku do obywateli polskich) polegają na zastąpieniu ww.
przesłanki wymogiem posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Ponadto zaproponowane
zmiany obejmą swoim zakresem m.in. spełniających określone w ustawie kryteria
cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz
członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
RP.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2183) w dniu 4 marca 2014 r. został skierowany
do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 481) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 29 października 2013 r.
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2013 r. (sygn. akt P 49/11) stwierdzającego
niezgodność ustawy o ochronie przyrody z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie, w jakim ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone
przez bobry wyłącznie do szkód powstałych w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 17 grudnia 2013 r., 28 stycznia,
19 lutego oraz 5 marca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 52.
posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

135

I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2355) odbyło się w dniu
5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa i projekt został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr
497) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu
15 listopada 2013 r.
Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w indywidualnej petycji (P8–04/13)
skierowanej do Marszałka Senatu. Jak podniósł autor przedmiotowej petycji, wprowadzenie
ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych w przypadku zgłoszenia żądania wznowienia
postępowania w związku z orzeczeniem o niekonstytucyjności podstawy prawnej wyroku lub
postanowienia uzasadnione jest potrzebą zapewnienia efektywnej ochrony jednostki przed
bezprawiem legislacyjnym.
Celem projektu jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku ponoszenia kosztów
sądowych tj. zwolnienie z opłat także skargi o wznowienie postępowania w sytuacji, gdy
przyczyną wznowienia jest orzeczenie TK o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną
umową międzynarodową bądź też ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało
wydane orzeczenie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 stycznia
2014 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2207) odbyło się w dniu
5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny
wykonawczy (druk nr 509) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 27 listopada
2013 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10), stwierdzającego
niezgodność art. 75 § 1 ustawy – Kodeks karny, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia
wykonania kary, w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne
względy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29 stycznia
2014 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2267) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024) i rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 2393) i na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 stycznia 2015 r. uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senat na 70. posiedzeniu
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w dniu 7 lutego 2015 r. wprowadził poprawki, z których część została przyjęta na 87.
posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 510) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 27 listopada 2013 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. akt U 5/12), dotyczącego
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Zdaniem
Trybunału, regulacje prawne znalazły się w rozporządzeniu, bez podstawy prawnej zawartej
w ustawie.
Projekt przeniósł regulacje, dotyczące podmiotów uprawnionych do kontroli fizycznych
parametrów urządzeń radiologicznych z powyższego rozporządzenia do ustawy – Prawo
atomowe, bez zmiany ich treści.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia w dniu 28 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2248) i na 72. posiedzeniu
w dniu 25 lipca 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo atomowe. Senat na 60.
posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz.
1162).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (druk nr 512) wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki
Społecznej w dniu 5 grudnia 2013 r.
Proponowana zmiana miała na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności
pracodawcy dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd
zagraniczny, porównywalnej do ochrony dla przedsiębiorcy, którego upadłość układową
ogłosił sąd upadłościowy w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji upadłościowej na
likwidacyjną.
Projektodawcy proponowali uzupełnienie katalogu przesłanek niewypłacalności
pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 stycznia 2014 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 48. posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2014 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2152) i na 68. posiedzeniu
w dniu 30 maja 2014 r. uchwalił ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy. Senat na 56. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2014 r. przyjął
ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 923).

137

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
ustaw (druk nr 532) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 grudnia 2013 r.
Projekt ma na celu wyeliminowanie dwóch braków funkcjonalnych w ustawie o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza zmiana
wprowadza uprawnienie dla stron do zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zobowiązanie
innej strony lub innego podmiotu do wydania materiału mogącego stanowić dowód
w sprawie. Druga zmiana polega na dodaniu możliwości sporządzenia uzasadnienia wyroku
ograniczonego jedynie do wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku i wymiaru kary.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 18 lutego 2014 r. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 50. posiedzeniu w dniu 6 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2249) odbyło się na 68.
posiedzeniu Sejmu w dniu 30 maja 2014 r. i projekt został skierowany do Komisji
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 535) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
9 stycznia 2014 r.
Projektodawcy zaproponowali zmianę modelu kształcenia sędziego i prokuratora oraz,
w związku z deregulacją zawodu asystenta sędziego, likwidację aplikacji ogólnej. Ponadto
celem projektowanej zmiany było uproszczenie procedury naboru na aplikacje prowadzone
przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz likwidacja stypendium dla aplikantów
aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, którzy po złożeniu egzaminu wstępnego
i zakwalifikowaniu do odbycia aplikacji, będą zatrudnieni na etatach aplikanckich w sądach
powszechnych i jednostkach prokuratury.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 18 lutego oraz 18 marca 2014 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 52. posiedzeniu w dniu 10 kwietnia
2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2356) i na 87. posiedzeniu
w dniu 20 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw. Senat na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca
2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przejęte na 90. posiedzeniu Sejmu
w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 694).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 565) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 19 lutego 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r. (sygn. akt SK 10/13),
stwierdzającego niezgodność ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim pozbawiał
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lekarza weterynarii, wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia,
możliwości odwołania się do sądu od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej.
Projektodawcy proponowali wprowadzenie prawa dla stron postępowania prowadzonego
przed zawodowymi organami dyscyplinarnymi w zawodach medycznych do odwołania się od
ich rozstrzygnięć do sądu powszechnego. Skutkiem ustawy będzie poddanie pod kognicję
sądów okręgowych szerszego zakresu spraw, które mogą być zaskarżone w konsekwencji
wydania orzeczenia przez zawodowe organy dyscyplinarne, działające w niektórych
zawodach medycznych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarskoweterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw. W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm zwrócił się
do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3226) odbyło się na 90.
posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia. W dniu
10 czerwca 2015 r. komisje przedstawiły sprawozdanie, w którym proponują odrzucenie
projektu ustawy.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach
prawnych (druk nr 566) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 lutego
2014 r.
Projektodawcy proponowali usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz
radców prawnych m.in. przez nadanie rzecznikom dyscyplinarnym, Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu Adwokatury oraz Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu statusu
organów oraz określenie ich zadań, usprawnienie doręczania korespondencji w toku
postępowania dyscyplinarnego, wyartykułowanie zasady prawdy materialnej oraz zasady
inkwizycyjności postępowania dyscyplinarnego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 kwietnia 2014 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2415) i na 75. posiedzeniu
Sejmu w dniu 26 września 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze
oraz ustawy o radcach prawnych. Senat na 63. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.
wniósł poprawki, z których część została przyjęta na 79. posiedzeniu Sejmu w dniu
7 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1778).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 576) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 19 lutego 2014 r.
Podstawowym celem projektowanej ustawy było poszerzenie kręgu osób odznaczonych
Krzyżem Wolności i Solidarności. Wnioskodawcy wprowadzili zmianę statusu Krzyża
Wolności i Solidarności oraz zmienili zasady jego nadawania. Zgodnie ze zmianami
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przedstawionymi w projekcie ustawy jest to odznaczenie o charakterze pamiątkowym i może
być nadawane wszystkim osobom spełniającym ustawowe kryteria, bez względu na fakt
wcześniejszego otrzymania wyższych odznaczeń za działalność na rzecz opozycji wobec
systemu komunistycznego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2543) i na 77. posiedzeniu
w dniu 10 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach. Senat na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1664).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr
579) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 7 marca 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13), dotyczącego ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Projekt ustawy przewidywał, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą
otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania
wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych
opartych na ustawie oraz z regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron
stosunku pracy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 53. posiedzeniu
w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2421) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2603) na 75. posiedzeniu Sejmu w dniu
26 września 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat na 63. posiedzeniu w dniu 23 października
2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 580) wniesiony przez Komisję
Ustawodawczą w dniu 7 marca 2014 r.
Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11), dotyczącego ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Projekt ustawy przewiduje, że osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, będzie korzystać ze skróconego wymiaru czasu
pracy z mocy prawa. Ponadto, pracownik bądź jego pracodawca, może wystąpić
o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Projekt ustawy wprowadza
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także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza, zarówno przez pracownika, jak i przez
pracodawcę.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2479) w dniu 10 czerwca 2014 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk
nr 590) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu
5 marca 2014 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej był postulatem zawartym w petycji Stowarzyszenia
Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”. Projektowana nowelizacja uzupełniła katalog
przesłanek, które pozwalają uznać określone osoby za represjonowane. Ponadto ustanawiała
obiektywnie stwierdzalną podstawę wypłacania odszkodowań i zadośćuczynień dla osób,
które były zmuszone do odbywania służby wojskowej pod pozorem wykonywania obowiązku
obrony. Ustawa wskazuje na szczególne miejsce represjonowania – wojskowe obozy
specjalne. Zgodnie z intencją projektodawcy takie rozwiązanie ma na celu wskazanie
przykładu pozwalającego usprawnić proces rozstrzygania w sprawach zawisłych już przed
sądami. Nie służy natomiast wyróżnieniu wojskowych obozów specjalnych jako miejsc
stosowania represji bardziej dotkliwych od represji występujących w innych okolicznościach.
Nie zakłada również przyznania możliwości zwiększenia odszkodowań i zadośćuczynień dla
osób represjonowanych w wojskowych obozach specjalnych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 9 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 54. posiedzeniu w dniu
22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2481) i na 96. posiedzeniu
w dniu 9 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego. Senat na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2015 r. poz. 118).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 596) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 21 marca 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12) dotyczącego
ustawy – Ordynacja podatkowa.
Projekt przewidywał, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem
skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania
niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym. Przed upływem 5-letniego terminu
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przedawnienia (który będzie mógł być również na zasadach ogólnych zawieszany lub
przerywany), organy skarbowe będą mogły dochodzić należności podatkowych także
z przedmiotu hipoteki czy zastawu skarbowego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 54. posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2605) wspólnie z prezydenckim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 3018) i na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Senat na 80.
posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część
została przyjęta na 98. posiedzeniu Sejmu w dniu 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1197).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk
nr 597) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 marca 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12), stwierdzającego
niezgodność ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
Projekt przewidywał, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeden numer
identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są
współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków
będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego. Umożliwiło to małżonkom
ubieganie się o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, na
prowadzone przez nich osobno gospodarstwa rolne.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 kwietnia oraz 20 maja 2014 r.
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2542) i na 78. posiedzeniu
w dniu 23 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Senat na 65. posiedzeniu w dniu 20 listopada wprowadził do ustawy
poprawki, które zostały odrzucone przez Sejm na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1872).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk nr 599) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
26 marca 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 17/12), stwierdzającego
niezgodność art. 87 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem projektu ustawy było przyjęcie zasady, że termin wyznaczony na wniesienie skargi
kasacyjnej biegnie od dnia, w którym pełnomocnikowi wyznaczonemu w ramach instytucji
prawa pomocy został doręczony odpis orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego
wraz z uzasadnieniem. W przypadku gdyby wniosek strony o ustanowienie profesjonalnego
pełnomocnika nie został uwzględniony, wówczas termin do wniesienia skargi kasacyjnej
biegłby dopiero od momentu doręczenia stronie postanowienia odmownego, z tym, że
zaskarżenie tego postanowienia dodatkowo odsuwałoby w czasie początek biegu terminu do
czasu doręczenia stronie kolejnego negatywnego rozstrzygnięcia sądu. Ponadto projekt
reguluje sytuację strony, gdy pełnomocnik wyznaczony z urzędu odmówi sporządzenia skargi
kasacyjnej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2539) wspólnie z prezydenckim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk sejmowy nr 1633) i na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Senat na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których
część została przyjęta na 90. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 658).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 614)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 11 kwietnia 2014 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych miała na
celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada
2013 r. (sygn. akt K 31/12), stwierdzającego niezgodność ustawy z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: 1) w jakim nie określała skutków, jakie wywołuje dla
ministra sprawiedliwości uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji negatywnie
opiniująca sprawozdanie dyrektora sądu; 2) w jakim nie określała skutków wniosku prezesa
sądu do ministra sprawiedliwości o odwołanie dyrektora sądu; 3) przez to, że nie
przewidywała możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa lub wiceprezesa sądu do uwagi
na piśmie sporządzonej przez ministra sprawiedliwości; 4) przez to, że nie przewidywała
możliwości wniesienia zastrzeżeń przez prezesa sądu apelacyjnego do odmowy przyjęcia
przez ministra sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów, działających na
obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi sądu zadań.
Celem projektu ustawy było m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z zarządzaniem
sądami powszechnymi przez dyrektorów sądów oraz uporządkowanie regulacji związanych
z nadzorem ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów
powszechnych. Projektodawcy proponowali, aby Krajowa Rada Sądownictwa była
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niezależnym arbitrem w razie ewentualnego sporu między ministrem sprawiedliwości
a organami władzy sądowniczej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 55. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2544) wspólnie z rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 2680) i na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw. Senat na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. wniósł poprawki,
z których część została przyjęta na 87. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lutego 2015 r. W dniu 16
marca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego, który stwierdził częściową niezgodność z konstytucją.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr
615) wniesiony przez Komisję Środowiska w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Projekt ustawy przewidywał obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów
inwestycyjnych, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie
wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie województwa. Plany inwestycyjne powinny być uszczegółowieniem
i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostać wybudowane w województwie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja i 5 czerwca 2014 r. Senat po
przeprowadzeniu na 56. posiedzeniu drugiego czytania skierował projekt ustawy do Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska i Komisji
Ustawodawczej. Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej odbyło się 3 lipca 2014 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2769) i na 83. posiedzeniu
w dniu 17 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw. Senat na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. wprowadził do ustawy
poprawki, z których część została przyjęta na 84. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 stycznia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 122).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (druk nr 617) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 24 kwietnia
2014 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw, miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt K 30/11), stwierdzającego
niezgodność ustawy – Kodeks postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie, w jakim nie przewiduje: zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia
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obrońcy z urzędu; sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia
obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k.
Projektodawcy proponowali wprowadzenie możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć
dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu sądowym i w sprawach
o wykroczenia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 20 i 29 maja 2014 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 56. posiedzeniu w dniu 12 czerwca
2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2540) i na 94. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 78.
posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1186).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych (druk nr 627) wniesiony przez grupę senatorów dniu
24 kwietnia 2014 r.
Projektodawcy zaproponowali zmianę przepisów ustawy poprzez zniesienie obowiązku
składania przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do
korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w 28 stycznia 2015 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie
wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3363) i na 97. posiedzeniu
w dniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Senat
na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1324).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 628) wniesiony przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 3 maja 2014 r.
Projektodawcy zaproponowali nowelizację art. 191 § 1. k.k., który penalizuje zachowania,
polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W nowelizacji
zaproponowano wykreślenie wyrazów „wobec osoby”, co spowodowało, że penalizacji
podlegać będzie nie tylko przemoc bezpośrednia, ale także przemoc pośrednia, czyli
wywieranie nacisku psychicznego na osobę poprzez oddziaływanie na jej otoczenie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 59. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2682) i na 97. posiedzeniu
w dniu 24 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –
Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
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Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził do ustawy jedną poprawkę,
która została przyjęta na 99. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1549).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 641) wniesiony przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 21 maja 2014 r.
Celem projektu ustawy było rozszerzenie kręgu podmiotów, spośród których kuratorzy
sądowi mają prawo ustanowienia obrońców wedle ich wyboru, w postępowaniu
dyscyplinarnym, w związku z naruszeniem przez niego obowiązków służbowych.
Projektodawcy proponowali, aby poza kuratorami zawodowymi w katalogu obrońców
znaleźli się także adwokaci oraz radcowie prawni.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 2 lipca 2014 r. na wspólnym
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia
2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o kuratorach sądowych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2686) i na 77. posiedzeniu
w dniu 10 października 2014 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.
Senat na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1689).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 642)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 26 maja 2014 r.
Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) stwierdzającego niezgodność ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie,
w jakim upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia
z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu
w drodze przetargu. Projekt reguluje sposób ustalania wysokości wkładu oraz zwracanej
wartości wkładu w przypadku, gdy lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu.
Dotychczas kwestie te regulowały spółdzielnie w swoich statutach.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 lipca 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2665) w dniu 25 sierpnia 2014 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 651) wniesiony przez Komisję Rodziny
i Polityki Społecznej w dniu 6 czerwca 2014 r.
Celem projektu ustawy było doprecyzowanie i zmiana niektórych przepisów ustawy
o rehabilitacji. Projektowane zmiany polegały m.in na umożliwieniu umarzania, rozkładania
na raty bądź odraczania terminu spłaty należności pieniężnych, dotyczących zwrotu pomocy
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udzielonej w formie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto osoby
niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o refundację
składek pod warunkiem opłacenia tych składek przed dniem złożenia wniosku, za okres
którego składki dotyczą.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 22 lipca 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 60. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2771) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(druk sejmowy nr 2610) i na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. uchwalił ustawę
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Senat na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 493).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 667)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 czerwca 2014 r.
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego miała na celu
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013
r. (sygn. akt SK 33/12), stwierdzającego niezgodność art. 426 § 2 ustawy – Kodeks
postępowania karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim nie
przewidywała możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej
przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd
odwoławczy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 6 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 61. posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2826) i na 94. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego. Senat na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1185).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 704)
wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 sierpnia
2014 r.
Celem projektu było poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy, usunięcie lub zmiana
przepisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodanie
unormowań, które podwyższyły maksymalną kwotę kompensaty, umożliwiły domaganie się
zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużyły termin do składania wniosku
o wypłatę kompensaty, wprowadziły prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod
której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz zmieniły właściwość miejscową organu
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orzekającego i organu pomocniczego oraz uprościły dochodzenie kompensat osobom
poszkodowanym przestępstwem.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 września i 18 listopada 2014 r.
na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 66. posiedzeniu w dniu
4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projektu ustawy (druk sejmowy nr 3078) i na 98. posiedzeniu
w dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o państwowej kompensacie
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat na 81.
posiedzeniu w dniu 4 września 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz.
1587).
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk 705) wniesiony przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 sierpnia 2014 r.
Inicjatywa legislacyjna została podjęta na skutek petycji wniesionej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Politechnik” ze Szczecina. Przedmiotem petycji
był postulat ujednolicenia przepisów dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej
własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Projekt ustawy
zmierzał do wyeliminowania wątpliwości co do zakresu i zasad dokonywania przekształceń
lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni
mieszkaniowych, wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego tym podmiotom
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września
2009 r., czyli z wykorzystaniem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Projektodawcy proponowali uchylenie art. 17 ust. 3 ustawy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 24 września i 8 października
2014 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji
i na 64. posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3091) wspólnie z poselskim
projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3229) i na 94. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Senat na 78. posiedzeniu w dniu
10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1169).
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 706) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 7 sierpnia 2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10), stwierdzającego
niezgodność art. 115 § 7 ustawy – Kodeks karny wykonawczy z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że nakazywał obecność funkcjonariusza
niewykonującego zawodu medycznego, podczas udzielania świadczenia zdrowotnego
skazanemu w zamkniętym zakładzie karnym.
Projekt znosi dotychczasową zasadę, zgodnie z którą, funkcjonariusz niewykonujący
zawodu medycznego był obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych skazanemu
w zamkniętym zakładzie karnym. Propozycja Senatu określała jednak wyjątki, które nadal
będą wymagać obecności funkcjonariusza. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych
niebezpiecznemu skazanemu lub sytuacji, gdy asysta funkcjonariusza jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa członka personelu medycznego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 23 września 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 62. posiedzeniu w dniu 9 października 2014 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2872) i na 86. posiedzeniu
w dniu 6 lutego 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
Senat na 71. posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2015 r. poz. 431).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 739)
wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 października 2014 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. akt S 2/14).
Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie ochrony praw małoletnich reprezentowanych
przez kuratorów ustanowionych przez sąd opiekuńczy, w tym m.in. małoletnich mających
status pokrzywdzonych w postępowaniach karnych toczących się przeciwko któremukolwiek
z ich rodziców. Projekt określa osoby, które sąd może ustanowić kuratorem, reguluje kwestie
związane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu
postępowania i zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk nr 3105) odbyło się na 87. posiedzeniu Sejmu
w dniu 19 lutego 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 740) wniesiony
przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu
10 października 2014 r.
Projekt ma na celu doprecyzowanie przepisów regulujących postępowanie z pojazdami
usuniętymi z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym i nieodebranymi z parkingów strzeżonych przez ich właścicieli w ustawowo
określonym terminie. Przedstawione propozycje dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku
informowania starosty o usunięciu pojazdu oraz określają terminy na złożenie przez starostę
wniosku o przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Określają również zasady ponoszenia przez
właściciela kosztów przechowywania takiego pojazdu, oszacowania wartości, sprzedaży lub
zniszczenia jak również odpowiedzialności finansowej powiatu w przypadku niedotrzymania
przez starostę ustawowego terminu na złożenie wniosku o przepadek pojazdu na rzecz
powiatu. Projekt realizuje wnioski de lege ferenda wynikające z kontroli Najwyższej Izby
Kontroli.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. i 5 maja 2015 r.
na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 76. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3657) w dniu 13 lipca 2015 r. został skierowany
do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 742) wniesiony przez
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 21 października 2014 r.
Projekt miał na celu doprecyzowanie i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących
instytucji gospodarki budżetowej. Wnioskodawcy proponowali, aby Minister Finansów został
upoważniony do wydania rozporządzenia, w którym określony zostanie zakres sprawozdania
z działalności instytucji gospodarki budżetowej. Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano
m.in. zdefiniowanie pojęcia „środków z poprzedniego okresu”, określono, iż do zadań
dyrektora instytucji gospodarki budżetowej będzie należeć przygotowanie rocznego
sprawozdania z działalności instytucji oraz sprecyzowano źródło pokrycia strat instytucji.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniach 15 stycznia i 25 lutego 2015 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3361) i na 94. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych. Senat
na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1189).
Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 743) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 21 października
2014 r.
Projekt ustawy stanowił wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego
niezgodność art. 4 oraz art. 38 § 1 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
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z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim: pomijał prawo osoby, wobec
której istniała uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do
korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających; nie przewidywał na etapie czynności
wyjaśniających, prawa dostępu do akt dla osoby, wobec której istniała uzasadniona podstawa do
sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.
Projektodawcy proponują wprowadzenie możliwości ustanowienia obrońcy oraz prawa
wglądu do akt na etapie czynności wyjaśniających w przypadku osoby, wobec której istnieje
uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3103) i na 90. posiedzeniu
Sejmu w dniu 9 kwietnia 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia. Senat na 74. posiedzeniu w dniu 7 maja 2015 r.
wprowadził do ustawy poprawkę, która została przyjęta na 92. posiedzeniu Sejmu w dniu
15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 841).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 757)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 października 2014 r.
Projektodawcy proponowali rozwiązanie polegające na rezygnacji z obowiązkowego
ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do
sposobu jej wykonywania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie
ono zgodne z dobrem dziecka, sąd mając na względzie jego dobro powinien rozważyć
pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 3 i 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 68. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3104) i na 93. posiedzeniu
Sejmu w dniu 27 maja 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Senat na 76. posiedzeniu
w dniu 12 czerwca 2015 r. wprowadził do ustawy poprawki, z których część przyjęto na 95.
posiedzeniu Sejmu w dniu 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1062).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr
769) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 listopada 2014 r.
Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do postanowienia Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S 4/14).

Proponowane rozwiązanie zakładało zwrot połowy opłaty wniesionej przez pozwanego
i ma znajdować zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ugoda została zawarta
w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Gdyby zaś do ugody doszło już po poddaniu sporu
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kognicji sądu drugiej instancji, czyli po wywiedzeniu apelacji, adekwatną normą prawną
będzie wciąż norma wyrażona w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c u.k.s.c., na mocy której
uprawnionym do uzyskania zwrotu połowy opłaty jest ten podmiot, który wniósł pismo
wszczynające postępowanie w instancji, tj. w istocie rzeczy autor apelacji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3194) i na 92. posiedzeniu
w dniu 15 marca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych. Senat na 76. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek
(Dz. U. z 2015 r. poz. 957).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 771) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 20 listopada 2014 r.
Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11),
stwierdzającego niezgodność art. 180 w zw. z art. 178 i art. 176 ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie, w jakim przewidywała odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi
kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę
orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.
Projekt ustawy zakładał, aby odrzucenie z powodu braków skargi kasacyjnej wniesionej
w postępowaniu sądowoadministracyjnym poprzedzone było wezwaniem do usunięcia owych
braków w wyznaczonym przez sąd 7 dniowym terminie. Ponadto zaproponowano
wprowadzenie podobnych regulacji w procedurze cywilnej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3197) i na 96. posiedzeniu
w dniu 9 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Senat na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca przyjął ustawę bez
poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1191).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (druk nr 772) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
27 listopada 2014 r.
Projekt miał na celu ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości objętych
dekretem warszawskim z 1945 r. przez m.in. umożliwienie Skarbowi Państwa i jednostkom
samorządu terytorialnego nabywania praw i roszczeń w celu umożliwienia realizacji zadań
ustawowych bądź statutowych. Forma aktu notarialnego umożliwi skuteczną realizację prawa
pierwokupu.

152

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 15 stycznia i 4 lutego 2015 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 70. posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3195) i na 95. posiedzeniu
w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Senat na 78. posiedzeniu
w dniu 10 lipca 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2015 r. poz.1062).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności (druk nr 785) wniesiony
przez grupę senatorów w dniu 4 grudnia 2014 r.
Podstawowym celem nowelizacji było uregulowanie problematyki rachunków
nieaktywnych – tzw. „rachunków uśpionych”, określenie wpływu śmierci posiadacza
rachunku bankowego na zawartą umowę rachunku bankowego, ułatwienie dostępu do
informacji o rachunkach spadkobiercom i zapisobiercom ich posiadacza, a w następstwie
ograniczenie problemów następców prawnych z wypłatą należnych im z tytułu spadkobrania
środków pieniężnych, a także wprowadzenie stosownych narzędzi prawnych w tym zakresie.
W projekcie zaproponowano również uregulowanie problematyki zarządzania środkami
pieniężnymi po zmarłych klientach banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych (SKOK).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 15 stycznia i 25 lutego 2015 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
72. posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3434) i na 99. posiedzeniu
w dniu 11 września 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw. Senat na 82. posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. wprowadził
do ustawy poprawki, które zostały przyjęte na 102. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 października
2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 853)
wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 18 marca
2015 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej miał na celu realizację postulatu zawartego w petycji (P-821/14) skierowanej do Senatu przez wójta gminy Ostrów Mazowiecka.

Projekt nowelizacji ustawy wprowadził nowe zwolnienie podmiotowe. Projektodawcy
zaproponowali zwolnienie od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej
nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na
działalność gospodarczą oraz, że obejmuje jedynie nieruchomości znajdujące się na terenie
gminy właściwej do poboru podatku. Potrzeba wprowadzenia zwolnienia sprowadziła się do
wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa
publicznego, pobiera podatek od „siebie samej”, czyli gminy jako podmiotu cywilnoprawnego
(właściciela nieruchomości).
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
76. posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3581) i na 97. posiedzeniu
w dniu 23 lipca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senat na 80. posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1283).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 854) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu
18 marca 2015 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej ma na celu realizację skierowanej do Senatu petycji (P-822/14) dotyczącej objęcia uprawnieniami do świadczeń pieniężnych, wynikających z ustawy
o kombatantach, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych, w latach
1949–1959, z przyczyn politycznych, w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach
rud uranu oraz o żołnierzy z poboru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych do
nadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach
węgla lub kamieniołomach.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnym posiedzeniu Komisji
Ustawodawczej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej w dniu 11 czerwca 2015 r.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 78. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. Senat
w dniu 10 lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy 3748) w dniu 24 lipca 2015 r. został skierowany do
I czytania na posiedzeniu Sejmu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks
wyborczy (druk nr 855) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 18 marca 2015 r.
Projekt umożliwia nadanie statusu miasta na prawach powiatu miastu, które z dniem
31 grudnia 1998 r. przestało być siedzibą wojewody i wobec którego, na wniosek rady
miejskiej, odstąpiono wówczas od nadania praw powiatu. Jednocześnie projekt
doprecyzowuje Kodeks wyborczy, wskazując jednoznacznie, że jeżeli z powiatu ziemskiego
zostaje wyłączony obszar stanowiący część okręgu wyborczego, okręg lub więcej okręgów
wyborczych dla wyborów danej rady w celu przywrócenia albo nadania statusu miasta na
prawach powiatu, to mandat radnego stale zamieszkałego lub wybranego na tym obszarze
wygasa z mocy prawa.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 20 maja i 10 czerwca 2015 r. na
posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji
Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 76. posiedzeniu w dniu
12 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3682) odbyło się na 99.
posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk
nr 894) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 29
kwietnia 2015 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej ma na celu realizację postulatów zawartych
w skierowanej do Marszałka Senatu petycji indywidualnej wniesionej w dniu 7 lipca 2014 r.
Celem projektu ustawy jest przyznanie dzieciom matek, pozbawionych wolności na
podstawie uznanych za nieważne orzeczeń wydanych w latach 1944-1956, urodzonych
w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży
przebywała w takich miejscach, uprawnień do odszkodowania lub zadośćuczynienia od
Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym osoby, które jako małoletnie były więzione
wraz z matkami lub których matka przebywała w okresie ciąży w więzieniach, nie mogą
dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za okres własnego pobytu w więzieniach
i miejscach odosobnienia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 lipca 2015 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 79. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego
bytu Państwa Polskiego.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3844) w dniu 31 sierpnia 2015 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 967)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 25 czerwca 2015 r.
Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), stwierdzającego niezgodność
wybranych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu, ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o Służbie Celnej z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej.
Projekt ustawy zmierza do zmiany, uznanych za niezgodne z Konstytucją, przepisów
regulujących kwestię prowadzenia oraz dokumentowania kontroli operacyjnej, realizowanej
przez wyspecjalizowane organy (m.in. Policję i ABW). Projekt zakłada m.in.: dookreślenie
katalogu sytuacji uzasadniających zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności
operacyjno-rozpoznawczych; sprecyzowania zamkniętego rodzajowo katalogu środków
i metod działania, za pomocą których władze publiczne mogą w sposób niejawny gromadzić
informacje o jednostkach; przeniesienie z aktów wykonawczych do regulacji ustawowych
kwestii dotyczących dokumentacji materiałów zgromadzonych podczas kontroli;
precyzowania w ustawie maksymalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej; uchylenie
obowiązku przekazywania informacji dotyczących kontroli operacyjnej przez
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przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(zagregowaną informację na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych oraz wyników
kontroli będzie corocznie przedstawiał Sejmowi i Senatowi Minister Sprawiedliwości).
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji
Obrony Narodowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 79. posiedzeniu w dniu 24
lipca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3765) odbyło się na 98.
posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Spraw
Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz
Komisji Obrony Narodowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(druk 1008) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu
10 lipca 2015 r.
Projekt inicjatywy ustawodawczej realizuje postulat petycji P8-18/13 wniesionej przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, która dotyczy przyznania
prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej nad osobą
niepełnosprawną.
Projekt ustawy wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez
osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą
niepełnosprawną, a które utraciły w/w świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą
sprawowały opiekę.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 82 posiedzeniu w dniu 1 października 2015 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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Ustawy rozpatrzone
przez Senat

Poprawki Senatu

Sejm przekazał do Senatu 755 ustaw, w tym 15 rozpatrywanych w trybie pilnym oraz
137 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Wobec 755 rozpatrzonych ustaw Senat podjął 755 uchwał.
Senat przyjął bez poprawek 467 ustaw, a do 284 wniósł poprawki. Senat wniósł
o odrzucenie 4 ustaw. Spośród 284 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął
wszystkie poprawki w 161 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 12 ustawach,
a w 109 ustawach przyjął część poprawek. Sejm przyjął 1 wniosek Senatu o odrzucenie
ustawy, a 3 wnioski Senatu odrzucił. Sejm nie zajął stanowiska w sprawie 2 ustaw
z poprawkami Senatu.
Ustawy, do których Senat wniósł poprawki, stanowią 37,6% wszystkich 755 rozpatrzonych
ustaw. Ogółem Senat zgłosił 3365 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 3347. Sejm przyjął
2882 poprawki to jest 86,1%, a 465 odrzucił. W 2 ustawach, wobec których Sejm nie zajął
stanowiska jest 18 poprawek.
W trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji Sejm skierował do Senatu 1 uchwałę w sprawie
usunięcia niezgodności w ustawie (ustawa uchwalona w poprzedniej kadencji Senatu). Senat
wprowadził do uchwały 2 poprawki.
Spośród 755 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu 741 zostało opublikowanych
w Dzienniku Ustaw (w tym 1 ustawa z poprzedniej kadencji, po usunięciu niezgodności),
19 ustaw podpisanych przez Prezydenta czeka na publikację.
Spośród 755 ustaw rozpatrzonych przez Senat ostatecznie nie weszło w życie 10 ustaw.
Należą do nich: 1 ustawa, do której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 1 ustawa,
którą Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za
niezgodną z Konstytucją, 2 ustawy nieuchwalone ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta,
4 ustawy nierozpatrzone przez Sejm po wecie Prezydenta oraz 2 ustawy z poprawkami Senatu
nierozpatrzone przez Sejm.
W sprawie 5 ustaw z 755 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony
proces legislacyjny. Były to 4 ustawy oczekujące na wyrok Trybunału Konstytucyjnego po
wniosku Prezydenta oraz 1 ustawa, wobec której Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
niekonstytucyjne przepisy nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą. Prezydent ma do
wyboru – podpisać ustawę z wyłączeniem niekonstytucyjnych przepisów lub zwrócić całą
ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności, co do których orzekł Trybunał
Konstytucyjny.
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2011-12-15

2011-12-15

2011-12-15

2011-12-16

2011-12-21

2012-01-13

2012-01-13

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

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpożarowej
oraz niektórych innych ustaw (32) (18)

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
(38) (19)

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
ludności (70) (20)

ustawa o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy
budżetowej (29) (22)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (84) (24)

ustawa o zmianie ustawy o
ostateczności rozrachunku w
systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami, ustawy o niektórych
zabezpieczeniach finansowych oraz
ustawy – Prawo upadłościowe i
naprawcze (72) (32)

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (101) (33)

Lp.

1.

2

3

4

5

6

7

Nr
posiedzenia
5

5

4

3

3

3

3

2012-01-19

2012-01-19

2011-12-22

2011-12-20

2011-12-20

2011-12-20

2011-12-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

4

4

3

3

3

3

3

Nr
posiedzenia
bez
poprawek

2

bez
poprawek

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-01-27

2011-12-22

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Wykaz ustaw rozpatrzonych przez Senat
Nr
posiedzenia
6

4

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

2012 r. poz.
118

2012 r. poz.
173

2011 r. Nr 291,
poz. 1706

2011 r. Nr 291,
poz. 1707

2011 r. Nr 288,
poz.1689

2011 r. Nr 288,
poz.1690

2011 r. Nr 288,
poz.1688
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5

5

2012-01-13

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
pojazdami oraz ustawy – Prawo o
2012-01-13
ruchu drogowym (109) (36)

2012-01-13

2012-01-13

2012-01-27

2012-01-27

2012-01-27

ustawa o składkach na ubezpieczenie
zdrowotne rolników za 2012 r. (103)
(34)

ustawa o zmianie ustawy o refundacji
leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów
medycznych oraz niektórych innych
ustaw (110) (37)

ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym
handlu między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Korei, z drugiej
strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6
października 2010 r. (73) (35)

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (102)
(50)

ustawa budżetowa na rok 2012 (44)
(53)

ustawa o zmianie ustawy o
płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw (156) (52)

Lp.

8

9

10

11

12

13

14

7

7

6

5

5

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2012-02-01

2012-02-16

2012-02-01

2012-02-01

2012-01-19

2012-01-19

2012-01-19

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
5

6

5

5

4

4

4

bez
poprawek

11

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-03-02

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
9

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

10

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
243

2012 r. poz.
273

2012 r. poz.
176

2012 r. poz.
218

2012 r. poz. 95

2012 r. poz.
113

2012 r. poz.
123
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10

10

2012-03-02

2012-03-02

2012-03-02

2012-03-16

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego
(204) (67)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Czeską w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, sporządzonej w
Warszawie dnia 13 września 2011 r.
(171) (68)

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz niektórych innych
ustaw (104) (69)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (175) (78)

ustawa o zmianie ustawy o
cudzoziemcach oraz ustawy o promocji
2012-03-16
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(206) (79)

16

17

18

19

20

21

9

9

9

9

2012-03-02

ustawa o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych oraz ustawy o sporcie
(80) (65)

9

2012-03-02

ustawa o podatku od wydobycia
niektórych kopalin (144) (66)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

15

Lp.

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

2012-04-12

2012-04-12

2012-03-29

2012-03-29

2012-03-14

2012-03-29

2012-03-14

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
9

9

8

8

7

8

7

21

4

11

bez
poprawek

bez
poprawek

3

bez
poprawek

2012-04-27

2012-04-13

2012-04-13

2012-04-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
13

12

12

12

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

7

4

9

3

14

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
589

2012 r. poz.
460

2012 r. poz.
472

2012 r. poz.
430

2012 r. poz.
354

2012 r. poz.
490

2012 r. poz.
362
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11

11

2012-03-16

2012-03-16

2012-03-30

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz niektórych innych ustaw (177)
(81)

ustawa o likwidacji delegatur
terenowych ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa (193) (77)

ustawa o uchyleniu ustawy o
narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(192) (83)

ustawa o zmianie ustawy o
uruchamianiu środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
2012-03-30
przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej (232) (84)

ustawa o zmianie ustawy o
przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 (249) (85)

22

23

24

25

26

27

2012-03-30

11

2012-03-16

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Federacji Rosyjskiej o
zasadach małego ruchu granicznego,
podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia
2011 r. (199) (80)

Lp.

10

10

10

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2012-04-12

2012-04-26

2012-04-26

2012-04-12

2012-04-12

2012-04-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
9

10

10

9

9

9

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

13

bez
poprawek

2012-04-27

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
13

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

12

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
441

2012 r. poz.
577

2012 r. poz.
596

2012 r. poz.
459

2012 r. poz.
579

2012 r. poz.
498
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11

2012-03-30

2012-04-13

2012-04-13

2012-04-27

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
drogowym (258) (87)

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu kary pozbawienia
wolności poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego (179)
(95)

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych
oraz ustawy o zmianie ustawy o
organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (248) (96)

ustawa o zmianie ustawy o obrocie z
zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (229)
(101)

29

30

31

32

13

12

12

11

28

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania
2012-03-30
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (205) (86)

Lp.

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

2012-05-10

2012-04-26

2012-05-10

2012-04-26

2012-04-26

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
11

10

11

10

10

12

bez
poprawek

4

5

bez
poprawek

2012-05-25

2012-05-25

2012-05-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
14

14

14

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

8

4

5

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
707

2012 r. poz.
574

2012 r. poz.
692

2012 r. poz.
661

2012 r. poz.
549
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2012-04-27

2012-04-27

2012-04-27

2012-04-27

2012-05-10

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

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Jersey o
wymianie informacji w sprawach
podatkowych, sporządzonej w
Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (278)
(102)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Jersey w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w odniesieniu do
przedsiębiorstw eksploatujących statki
morskie lub statki powietrzne w
transporcie międzynarodowym,
sporządzonej w Londynie dnia 2
grudnia 2011 r. (279) (103)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Jersey w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania osób fizycznych,
sporządzonej w Londynie dnia 2
grudnia 2011 r. (280) (104)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem
Guernsey o wymianie informacji w
sprawach podatkowych, sporządzonej
w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.
(281) (105)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych (288) (111)

Lp.

33

34

35

36

37

Nr
posiedzenia
14

13

13

13

13

2012-05-10

2012-05-10

2012-05-10

2012-05-10

2012-05-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
11

11

11

11

11

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2012 r. poz.
611

2012 r. poz.
618

2012 r. poz.
617

2012 r. poz.
616

2012 r. poz.
615
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2012-05-10

2012-05-11

2012-05-11

ustawa o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(120) (113)

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (329) (114)

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin oraz
niektórych innych ustaw (330) (115)

39

40

41

2012-05-10

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym (356) (112)

Data
uchwalenia
przez Sejm

38

Lp.

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

Nr
posiedzenia
14

14

14

14

2012-05-24

2012-05-24

2012-05-30

2012-05-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
12

12

13

11

bez
poprawek

bez
poprawek

11

bez
poprawek

2012-06-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
16

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

11

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
664

2012 r. poz.
637

2012 r. poz.
769

2012 r. poz.
567
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14

2012-05-11

2012-05-11

2012-05-25

2012-05-25

2012-05-25

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące
system nauki (287) (117)

ustawa o ratyfikacji zmian zakresu
obowiązywania Umowy o utworzeniu
Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia
29 maja 1990 r. (194) (118)

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynku rybnego (325) (124)

ustawa o zmianie ustawy o
dokumentach paszportowych (320)
(125)

ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu
w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu
Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego (292) (126)

43

44

45

46

47

15

15

15

14

14

42

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji decyzji Rady
Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25
marca 2011 r. w sprawie zmiany art.
136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
2012-05-11
Europejskiej w odniesieniu do
mechanizmu stabilności dla państw
członkowskich, których walutą jest euro
(37) (116)

Lp.

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

2012-06-14

2012-06-14

2012-06-14

2012-05-30

2012-05-30

2012-05-30

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
14

14

14

13

13

13

3

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-06-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
17

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
840

2012 r. poz.
798

2012 r. poz.
789

2012 r. poz.
755

2012 r. poz.
756

2012 r. poz.
748
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15

15

15

2012-05-25

ustawa o ratyfikacji Porozumienia
europejskiego w sprawie osób
uczestniczących w postępowaniu
przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka, sporządzonego w
Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (296)
(128)

ustawa o zmianie ustawy o wyrobie
napojów spirytusowych oraz o
rejestracji i ochronie oznaczeń
2012-05-25
geograficznych napojów spirytusowych
(170) (130)

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz
ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (282) (131)

49

50

51

2012-05-25

15

48

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Protokołu w
sprawie rejestrów uwalniania i
transferu zanieczyszczeń do Konwencji
z Aarhus o dostępie do informacji,
udziale społeczeństwa w
2012-05-25
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do
sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska,
sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja
2003 r. (342) (127)

Lp.

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

2012-06-14

2012-06-14

2012-06-14

2012-06-14

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
14

14

14

14

5

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-06-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
17

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

5

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
836

2012 r. poz.
800

2012 r. poz.
802

2012 r. poz.
801
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w Dz. U.
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16

16

17

17

17

ustawa o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw 2012-06-14
(388, 449) (140)
2012-06-15

2012-06-15

2012-06-28

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (289) (142)

ustawa o ratyfikacji Konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (408) (143)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
zgromadzeniach (35) (145)

ustawa o nadaniu Akademii Medycznej
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
nazwy „Uniwersytet Medyczny im.
2012-06-28
Piastów Śląskich we Wrocławiu” (430)
(146)

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2012-06-28
oraz niektórych innych ustaw (386)
(147)

53

54

55

56

57

58

16

16

52

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy 2012-06-15
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(293) (141)

Lp.

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

2012-07-26

2012-07-26

2012-07-26

2012-07-06

2012-07-06

2012-06-14

2012-07-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
16

16

16

15

15

14

15

bez
poprawek

bez
poprawek

13

bez
poprawek

1

bez
poprawek

2

2012-09-14

2012-07-13

2012-07-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
21

18

18

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

12

1

1

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
986

2012 r. poz.
915

2012 r. poz.
1115

2012 r. poz.
882

2012 r. poz.
886

2012 r. poz.
742

2012 r. poz.
892
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2012-06-28

2012-07-13

2012-07-13

2012-07-13

2012-07-13

2012-07-13

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz
ustawy o ewidencji ludności (486)
(152)

ustawa o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw (215) (153)

ustawa o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych
innych ustaw (375) (154)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz niektórych innych ustaw
(441) (155)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (270) (156)

59

60

61

62

63

64

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o spłacie niektórych
niezaspokojonych należności
przedsiębiorców, wynikających z
realizacji udzielonych zamówień
publicznych (451) (148)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
18

18

18

18

18

17

2012-08-03

2012-08-03

2012-07-26

2012-07-26

2012-07-26

2012-07-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
17

17

16

16

16

15

4

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-08-31

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
20

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1101

2012 r. poz.
985

2012 r. poz.
951

2012 r. poz.
908

2012 r. poz.
921

2012 r. poz.
891
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18

2012-07-13

2012-07-27

2012-07-27

2012-07-27

2012-07-27

ustawa o zmianie ustawy o paszach
(457) (158)

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych (442)
(164)

ustawa o zmianie ustawy– Kodeks
morski oraz ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (427) (166)

ustawa o Państwowej Komisji Badania
Wypadków Morskich (454) (165)

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych (534) (167)

66

67

68

69

70

19

19

19

19

18

65

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Cypru o zmianie
Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Cypru w sprawie unikania
2012-07-13
podwójnego opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i majątku,
sporządzonej w Warszawie dnia 4
czerwca 1992 r., podpisanego w
Nikozji dnia 22 marca 2012 r. (458)
(157)

Lp.

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

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
17

17

17

17

17

17

bez
poprawek

6

3

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-08-31

2012-08-31

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

3

6

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
965

2012 r. poz.
1068

2012 r. poz.
1069

2012 r. poz.
989

2012 r. poz.
1007

2012 r. poz.
960

Ogłoszono
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19

19

19

19

2012-07-27

2012-07-27

2012-07-27

2012-07-27

2012-07-27

ustawa o zmianie ustawy o systemie
informacji oświatowej oraz ustawy o
systemie oświaty (551) (170)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (589) (171)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (492) (172)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
2012-07-27
finansowanych ze środków publicznych
(489) (163)
2012-07-27

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
prasowe (463) (169)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
celne (494) (173)

ustawa o zmianie ustawy o
przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012 (595) (174)

72

73

74

75

76

77

78

19

19

19

19

71

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o nadaniu Politechnice
Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
nazwy „Uniwersytet Technologiczno2012-07-27
Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu” (495) (168)

Lp.

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

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

2012-08-03

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
17

17

17

17

17

17

17

17

2

1

bez
poprawek

3

bez
poprawek

bez
poprawek

5

bez
poprawek

2012-08-31

2012-08-31

2012-08-31

2012-09-14

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

20

21

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

1

3

4

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
ustawa w
całości
niezgodna z
Konstytucją

2012 r. poz.
1116

2012 r. poz.
1016

2012 r. poz.
1091

2012 r. poz.
979

2012 r. poz.
941

2012 r. poz.
1136

2012 r. poz.
969
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2012-09-14

2012-09-14

2012-09-14

2012-09-14

2012-09-14

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

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy o
koncesji na roboty budowlane lub
usługi (455) (181)

ustawa o obowiązkach w zakresie
informowania o zużyciu energii przez
produkty wykorzystujące energię (533)
(182)

ustawa o zmianie ustawy o kredycie
konsumenckim oraz ustawy o
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (635) (183))

ustawa o zmianie ustawy o
weterynaryjnej kontroli granicznej oraz
ustawy – Prawo pocztowe (601) (184)

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw (541) (185)

Lp.

79

80

81

82

83

Nr
posiedzenia
21

21

21

21

21

2012-10-04

2012-10-04

2012-10-04

2012-10-04

2012-10-04

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
18

18

18

18

18

5

bez
poprawek

bez
poprawek

1

30

2012-10-12

2012-10-12

2012-10-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
23

23

23

przyjął
część
poprawek

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

4

16

1

1

14

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1256

2012 r. poz.
1194

2012 r. poz.
1193

2012 r. poz.
1203

2012 r. poz.
1271
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2012-09-14

2012-09-14

2012-10-10

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

ustawa o ratyfikacji Traktatu między
Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii,
Republiką Czeską, Królestwem Danii,
Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Estońską, Republiką
Grecką, Królestwem Hiszpanii,
Republiką Francuską, Irlandią,
Republiką Włoską, Republiką
Cypryjską, Republiką Łotewską,
Republiką Litewską, Wielkim
Księstwem Luksemburga, Republiką
Węgierską, Republiką Malty,
Królestwem Niderlandów, Republiką
Austrii, Rzecząpospolitą Polską,
Republiką Portugalską, Rumunią,
Republiką Słowenii, Republiką
Słowacką, Republiką Finlandii,
Królestwem Szwecji, Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (Państwami Członkowskimi
Unii Europejskiej) a Republiką
Chorwacji dotyczącego przystąpienia
Republiki Chorwacji do Unii
Europejskiej, sporządzonego w
Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. (460)
(186)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach rodzinnych (319) (187)

ustawa o zmianie ustawy o
dokumentach paszportowych (637)
(195)

Lp.

84

85

86

Nr
posiedzenia
23

21

21

2012-11-09

2012-10-04

2012-10-04

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
20

18

18

2

1

bez
poprawek

2012-11-16

2012-10-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
26

23

1

2

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1415

2012 r. poz.
1255

2012 r. poz.
1135
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23

23

23

2012-10-10

2012-10-10

2012-10-10

2012-10-10

2012-10-10

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku suszu paszowego oraz
rynków lnu i konopi uprawianych na
włókno (707) (197)

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
telewizji (640, 641) (198)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (376) (199)

ustawa o zmianie ustawy o
2012-10-10
efektywności energetycznej (592) (200)

2012-10-10

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (716)
(196)

ustawa o ratyfikacji Konwencji o
zakazie użycia, składowania, produkcji
i przekazywania min
przeciwpiechotnych oraz o ich
zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia
18 września 1997 r. (508) (201)

ustawa o zmianie zakresu
obowiązywania Konwencji o prawach
dziecka, przyjętej dnia 20 listopada
1989 r. w Nowym Jorku (490) (202)

Lp.

87

88

89

90

91

92

93

23

23

23

23

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

2012-10-18

2012-10-18

2012-10-18

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

20

20

19

19

19

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2012 r. poz.
1333

2012 r. poz.
1286

2012 r. poz.
1397

2012 r. poz.
1448

2012 r. poz.
1209

2012 r. poz.
1258

2012 r. poz.
1166
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23

23

2012-10-10

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o
zabezpieczeniu społecznym,
sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja
2012 r. (634) (204)

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Wielkim
Księstwem Luksemburga,
zmieniającego Konwencję między
Rzecząpospolitą Polską a Wielkim
Księstwem Luksemburga w sprawie
2012-10-10
unikania podwójnego opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i
majątku, sporządzoną w Luksemburgu
dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego
w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.
(671) (205)

95

96

23

94

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie zakresu
obowiązywania Protokołu
fakultatywnego do Konwencji o
prawach dziecka w sprawie
2012-10-10
angażowania dzieci w konflikty zbrojne,
przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w
Nowym Jorku (491) (203)

Lp.

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

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

20

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2012 r. poz.
1303

2012 r. poz.
1378

2012 r. poz.
1335
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w Dz. U.

177

99

2012-10-12

2012-10-12

ustawa o zmianie ustawy o
jednostkach doradztwa rolniczego
(297) (214)

98

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
101 wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (603) (213)

2012-10-10

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Islandii o zmianie
Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Islandii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majątku, sporządzonej w
Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.,
podpisanego w Reykjaviku dnia 16
maja 2012 r. (673) (207)

97

2012-10-12

2012-10-10

ustawa o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu się od opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu wraz z
Protokołem, podpisanych w Ottawie
dnia 14 maja 2012 r. (672) (206)

Lp.

ustawa o uchyleniu dekretu o
obszarach szczególnie ważnych dla
100
obrony kraju oraz o zmianie ustawy –
Kodeks morski (663) (212)

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
23

23

23

23

23

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

20

20

20

bez
poprawek

bez
poprawek

3

bez
poprawek

bez
poprawek

2012-11-16

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
26

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1399

2012 r. poz.
1398

2012 r. poz.
1414

2012 r. poz.
1294

2012 r. poz.
1295
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2012-10-24

2012-10-24

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
106 instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (715) (224)

ustawa o zmianie ustawy o odpadach
107 wydobywczych oraz niektórych innych
ustaw (717) (225)

105

2012-10-12

23

ustawa o zmianie ustawy o podatku
104 dochodowym od osób fizycznych (591) 2012-10-12
(208)

ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i
telewizji (693) (209)

23

2012-10-12

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
103 telekomunikacyjne oraz niektórych
innych ustaw (627) (216)

24

24

23

23

2012-10-12

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
San Marino o wymianie informacji w
102
sprawach podatkowych, podpisanej w
San Marino dnia 31 marca 2012 r.
(726) (215)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2012-11-09

2012-11-09

2012-11-09

2012-10-18

2012-11-09

2012-11-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
20

20

20

19

20

20

4

bez
poprawek

bez
poprawek

6

20

bez
poprawek

2012-11-16

2012-10-24

2012-11-16

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
26

24

26

4

6

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

18

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1513

2012 r. poz.
1385

2012 r. poz.
1315

2012 r. poz.
1278

2012 r. poz.
1445

2012 r. poz.
1296

Ogłoszono
w Dz. U.
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25

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2012-11-09
nieruchomościami (496) (232)

2012-11-09

2012-11-09

ustawa o umorzeniu należności
powstałych z tytułu nieopłaconych
111
składek przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność (382) (233)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
112 pracy oraz niektórych innych ustaw
(720) (234)
25

25

25

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii
109
2012-11-09
gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych
(779) (229)

110

24

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Europejską Agencją Kosmiczną w
sprawie przystąpienia Polski do
Konwencji o utworzeniu Europejskiej
108 Agencji Kosmicznej i związanych z tym 2012-10-24
warunków, podpisanej w Warszawie
dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o
utworzeniu Europejskiej Agencji
Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu
dnia 30 maja 1975 r. (803) (223)

Lp.

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

2012-11-30

2012-11-30

2012-11-30

2012-11-30

2012-11-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
22

22

22

22

20

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2013 r. poz. 2

2012 r. poz.
1551

2012 r. poz.
1429

2012 r. poz.
1413

2012 r.
poz.1245

Ogłoszono
w Dz. U.
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26

2012-11-16

2012-11-16

ustawa o redukcji niektórych obciążeń
118 administracyjnych w gospodarce (833)
(243)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
119 tonażowym oraz niektórych innych
ustaw (802) (244)
26

25

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją
Wspólnoty Demokracji w sprawie
117
2012-11-09
Stałego Sekretariatu Wspólnoty
Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca
2012 r. w Ułan Bator (741) (237)

25

25

2012-11-09

ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej
między Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Federalną Niemiec o
115 współpracy transgranicznej w
ratownictwie medycznym, podpisanej
w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.
(721) (236)

25

25

Nr
posiedzenia

2012-11-09

2012-11-09

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
114 związku z realizacją ustawy
budżetowej (809) (230)

116 ustawa o nasiennictwie (176) (231)

2012-11-09

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie i ratownictwie w
113 górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich oraz ustawy o ochronie
przyrody (341) (235)

Lp.

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

2012-11-30

2012-11-29

2012-11-30

2012-11-30

2012-11-30

2012-11-29

2012-11-30

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
22

22

22

22

22

22

22

5

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

3

bez
poprawek

2012-12-07

2012-12-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
28

28

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

5

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1540

2012 r. poz.
1342

2012 r. poz.
1424

2012 r. poz.
1512

2012 r. poz.
1425

2012 r. poz.
1456

2013 r. poz. 7
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27

27

2012-11-23

2012-11-23

2012-11-23

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
122 ludności i dowodach osobistych oraz
niektórych innych ustaw (835) (250)

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
123 związku z podwyższeniem wieku
emerytalnego (834) (251)

ustawa o zmianie ustawy o
124 Państwowym Ratownictwie
Medycznym (850) (252)

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania
125
2012-11-23
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (759) (253)

126 ustawa – Prawo pocztowe (801) (254)
2012-11-23

27

2012-11-16

ustawa o zmianie ustawy o
121 świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (724) (246)

27

27

26

26

2012-11-16

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Norwegii zmieniającego Konwencję
między Rzecząpospolitą Polską a
Królestwem Norwegii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i
120
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, sporządzoną w
Warszawie dnia 9 września 2009 r.,
podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012
r. (818) (245)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2012-12-12

2012-12-13

2012-11-30

2012-12-12

2012-11-29

2012-11-30

2012-12-13

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
23

23

22

23

22

22

23

bez
poprawek

3

bez
poprawek

bez
poprawek

8

4

bez
poprawek

2013-01-04

2012-12-07

2012-12-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
31

28

28

3

4

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

4

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1529

2013 r. poz.
118

2012 r. poz.
1459

2012 r. poz.
1544

2012 r. poz.
1407

2012 r. poz.
1548

2013 r. poz. 52

Ogłoszono
w Dz. U.
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Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o działalności
2012-11-23
ubezpieczeniowej (891) (255)

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-07

2012-12-07

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (739) (260)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o rehabilitacji
132 zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(539) (261)

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
133 Rejestrze Karnym oraz niektórych
innych ustaw (918) (262)

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
134 rodziny i systemie pieczy zastępczej
(893) (263)
28

28

28

28

27

130 ustawa o odpadach (456) (249)

131

27

ustawa o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych oraz ustawy o
129
2012-11-23
nadzorze nad rynkiem finansowym
(729) (248)
2012-11-23

27

27

Nr
posiedzenia

2012-11-23

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
128 towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (805) (247)

127

Lp.

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

2012-12-12

2012-12-13

2012-12-20

2012-12-20

2012-12-12

2012-12-13

2012-11-30

2012-12-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
23

23

24

24

23

23

22

23

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

31

bez
poprawek

12

2

2012-12-14

2012-12-07

2012-12-14

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
30

28

30

28

12

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

2

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2012 r. poz.
1519

2012 r. poz.
1514

2013 r. poz. 73

2013 r. poz.
134

2013 r. poz. 21

2013 r. poz. 70

2013 r. poz. 35

2013 r. poz. 53
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2012-12-07

2012-12-07

2012-12-12

2012-12-12

ustawa o zmianie ustawy o składkach
135 na ubezpieczenie zdrowotne rolników
za 2012 r. (919) (264)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
136 wodne oraz niektórych innych ustaw
(811) (265)

ustawa o zmianie ustawy o finansach
137 publicznych oraz ustawy o podatku od
towarów i usług (927) (268)

ustawa budżetowa na rok 2013 (755)
(274)

30

30

30

2012-12-12

2012-12-14

ustawa o zmianie ustawy o
pracownikach samorządowych oraz
140
niektórych innych ustaw (497, 498)
(270)

ustawa o zmianie ustawy o referendum
141 lokalnym oraz ustawy o samorządzie
2012-12-14
gminnym (493) (271)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
142 finansowanych ze środków publicznych 2012-12-14
oraz ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (856) (272)

30

30

30

28

28

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o systemie
zarządzania emisjami gazów
139 cieplarnianych i innych substancji oraz
ustawy – Prawo ochrony środowiska
(844) (269)

138

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-01-09

2013-01-09

2013-01-09

2012-12-20

2013-01-08

2012-12-13

2012-12-20

2012-12-13

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
25

25

25

24

25

23

24

23

bez
poprawek

bez
poprawek

5

bez
poprawek

12

bez
poprawek

8

bez
poprawek

2013-05-10

2013-01-25

2013-01-04

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
39

32

31

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

12

8

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
154

2013 r. poz.
153

2013 r. poz.
645

2013 r. poz.
139

2013 r. poz.
169

2012 r. poz.
1530

2013 r. poz.
165

2012 r. poz.
1523
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w Dz. U.
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31

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
2013-01-04
pojazdami (985) (280)

2013-01-04

ustawa o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i
146
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (978)
(282)

2013-01-25

32

32

ustawa o zmianie ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do
149
2013-01-25
zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych oraz niektórych
innych ustaw (903) (291)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze (965) (292)

32

ustawa o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
148
2013-01-25
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (964) (290)

150

31

31

2013-01-04

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o
147 wymianie informacji w sprawach
podatkowych, podpisanej w Nowym
Jorku dnia 19 lipca 2012 r. (938) (283)

2013-01-04

ustawa o zmianie ustawy o
145 emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (935) (281)

144

31

30

2012-12-14

ustawa o zmianie ustawy o
143 gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (906) (273)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2013-02-21

2013-02-21

2013-01-30

2013-01-30

2013-01-09

2013-01-30

2013-01-09

2013-01-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
27

27

26

26

25

26

25

25

bez
poprawek

13

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-03-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
35

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

12

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
355

2013 r. poz.
433

2013 r. poz.
198

2013 r. poz.
243

2013 r. poz.
1563

2013 r. poz.
240

2013 r. poz. 82

2013 r. poz.
155
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w Dz. U.
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ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (604) (298)
2013-02-08

2013-02-08

ustawa o zmianie zakresu
obowiązywania Konwencji o
międzynarodowym handlu dzikimi
156 zwierzętami i roślinami gatunków
zagrożonych wyginięciem,
sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3
marca 1973 r. (1011) (297)

157

2013-02-08

ustawa o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych (1001) (296)

155

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
154 czystości i porządku w gminach (1000)
(289)

33

33

33

32

32

ustawa o środkach ochrony roślin (740)
2013-01-25
(288)

2013-01-25

32

ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
152 i zagospodarowaniu przestrzennym
2013-01-25
(837) (287)

153

32

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2013-01-25

ustawa o zmianie ustawy o
151 płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (1054) (293)

Lp.

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

2013-03-07

2013-03-07

2013-02-21

2013-01-30

2013-02-21

2013-02-21

2013-02-21

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
28

28

27

26

27

27

27

1

bez
poprawek

6

bez
poprawek

3

1

bez
poprawek

2013-03-22

2013-03-08

2013-03-08

2013-03-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
36

35

35

35

przyjął
wszystkie
poprawki

1

6

3

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

1

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
480

2013 r. poz.
404

2013 r. poz.
403

2013 r. poz.
228

2013 r. poz.
455

2013 r. poz.
405

2013 r. poz.
311
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Data
uchwalenia
przez Sejm

34

2013-02-22

2013-02-22

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
160 drogowym oraz ustawy o czasie pracy
kierowców (812) (306)

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
161 społecznej oraz niektórych innych
ustaw (1026) (307)
34

34

34

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
przebudowie i modernizacji technicznej
159
2013-02-22
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (780) (305)

ustawa o ratyfikacji Traktatu o
stabilności, koordynacji i zarządzaniu w
Unii Gospodarczej i Walutowej
pomiędzy Królestwem Belgii,
Republiką Bułgarii, Królestwem Danii,
Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Estońską, Irlandią,
Republiką Grecką, Królestwem
Hiszpanii, Republiką Francuską,
Republiką Włoską, Republiką
158 Cypryjską, Republiką Łotewską,
2013-02-20
Republiką Litewską, Wielkim
Księstwem Luksemburga, Węgrami,
Maltą, Królestwem Niderlandów,
Republiką Austrii, Rzecząpospolitą
Polską, Republiką Portugalską,
Rumunią, Republiką Słowenii,
Republiką Słowacką, Republiką
Finlandii i Królestwem Szwecji,
sporządzonego w Brukseli dnia 2
marca 2012 r. (961) (303)

Lp.

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

2013-03-21

2013-03-21

2013-03-21

2013-02-21

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
29

29

29

27

bez
poprawek

21

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-04-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
37

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

21

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
509

2013 r. poz.
567

2013 r. poz.
496

2013 r. poz.
283
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w Dz. U.
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2013-04-05

37

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
2013-04-05
pojazdami (1035) (327)

168

ustawa o ratyfikacji Protokołu w
sprawie obaw narodu irlandzkiego co
169 do Traktatu z Lizbony, sporządzonego
w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.
(1047) (329)

37

2013-04-05

ustawa o zmianie ustawy o podatku
rolnym (115) (326)

167

37

37

2013-04-05

36

35

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynku rybnego (1171) (325)

ustawa o zmianie ustawy o
spółdzielczych kasach
164 oszczędnościowo – kredytowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(695) (315)

35

166

2013-03-08

ustawa o zmianie ustawy o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w
163 cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
(1067) (314)

35

2013-03-22

2013-03-08

162

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (988) (318)

2013-03-08

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (688) (313)

Lp.

Nr
posiedzenia

165

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-04-25

2013-04-25

2013-04-25

2013-04-25

2013-04-18

2013-04-04

2013-04-04

2013-04-04

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
32

32

32

32

31

30

30

30

bez
poprawek

1

1

bez
poprawek

7

44

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-05-10

2013-05-10

2013-05-10

2013-04-19

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
39

39

39

38

1

1

przyjął
wszystkie
poprawki

6

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

44

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
605

2013 r. poz.
657

2013 r. poz.
660

2013 r. poz.
621

2013 r. poz.
654

2013 r. poz.
613

2013 r. poz.
559

2013 r. poz.
503

Ogłoszono
w Dz. U.

188
2013-04-19

2013-04-19

2013-04-19

2013-04-19

2013-05-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
175 bankowe oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych (605) (343)

ustawa o zmianie ustaw regulujących
176 wykonywanie niektórych zawodów
(806) (344)

ustawa o zmianie ustawy o izbach
177 lekarskich oraz niektórych innych
ustaw (520) (341)

ustawa o gospodarce opakowaniami i
178 odpadami opakowaniowymi (815)
(354)

38

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
173 pojazdami oraz niektórych innych
2013-04-19
ustaw (1183) (340)

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
174 prowadzenia polityki rozwoju (1125)
(342)

38

2013-04-19

ustawa o zmianie ustawy o
172 emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (569) (339)

39

38

38

38

38

38

2013-04-19

ustawa o środkach przymusu
171 bezpośredniego i broni palnej (1140)
(338)

37

2013-04-05

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
170 ustroju sądów powszechnych (880)
(328)

Lp.

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

2013-06-06

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-16

2013-05-16

2013-04-25

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
34

33

33

33

33

33

33

33

32

7

5

173

2

bez
poprawek

3

bez
poprawek

24

3

2013-06-13

2013-05-24

2013-06-13

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-24

2013-05-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
43

41

43

41

41

41

39

3

4

przyjął
część
poprawek

28

2

3

5

145

3

21

3

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
888

2013 r. poz.
779

2013 r. poz.
829

2013 r. poz.
777

2013 r. poz.
714

2013 r. poz.
700

2013 r. poz.
786

2013 r. poz.
628

2013 r. poz.
662

Ogłoszono
w Dz. U.

189

ustawa o okręgach sądowych sądów
powszechnych (804) (360)
2013-05-10

2013-05-10

ustawa o zmianie ustawy - Kodeks
karny oraz ustawy - Kodeks
184
postępowania karnego (532, 757, 998)
(359)

185

2013-05-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz ustawy –
183
Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (1012) (358)

182

2013-05-10

39

ustawa o uchyleniu ustawy o
przekształceniu własnościowym
181
2013-05-10
przedsiębiorstwa państwowego Polskie
Linie lotnicze „LOT” (1242) (356)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
prasowe (674, 1128) (357)

39

2013-05-10

ustawa o zmianie ustawy o opiece nad
180 dziećmi w wieku do lat 3 oraz
niektórych innych ustaw (1075) (355)

39

39

39

39

39

2013-05-10

ustawa o zmianie ustawy o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
179
dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (1215) (353)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-06

2013-06-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
34

34

34

34

34

34

34

wniosek o
odrzucenie

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-06-13

2013-06-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
43

43

odrzucił
wniosek o
odrzucenie

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

nie uchwalona
ponownie
2013-07-12
(pos. 45) po
wecie
Prezydenta

2013 r. poz.
849

2013 r. poz.
765

2013 r. poz.
771

2013 r. poz.
778

2013 r. poz.
747

2013 r. poz.
746

Ogłoszono
w Dz. U.

190
2013-05-24

2013-05-24

2013-05-24

ustawa o zmianie ustawy o
wykonywaniu kary pozbawienia
191 wolności poza zakładem karnym w
systemie dozoru elektronicznego
(1173) (370)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Księstwem
Andory o wymianie informacji w
192
sprawach podatkowych, podpisanej w
Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012
r. (1245) (371)

41

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym oraz ustawy o zmianie
189
2013-05-24
ustawy o transporcie kolejowym (1046)
(368)

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
190 Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o drogach publicznych (1248)
(369)

41

2013-05-24

ustawa o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece (1218) (367)

188

41

41

41

41

2013-05-24

ustawa o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece (1027) (366)

187

41

2013-05-24

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (1106) (365)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

186

Lp.

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

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-20

2013-06-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
35

35

35

35

35

35

35

bez
poprawek

1

bez
poprawek

5

bez
poprawek

2

5

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
45

45

45

45

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

5

5

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
828

2013 r. poz.
915

2013 r. poz.
843

2013 r. poz.
1033

2013 r. poz.
830

2013 r. poz.
941

2013 r. poz.
939

Ogłoszono
w Dz. U.

191

2013-05-24

2013-05-28

2013-06-13

2013-06-13

2013-06-13

ustawa o zmianie ustawy o refundacji
leków, środków spożywczych
193 specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (1360) (372)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
194 pracy oraz niektórych innych ustaw
(1172, 1175, 1310, 1311) (373)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
195 oświaty oraz niektórych innych ustaw
(1312) (376)

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
196 rodziny i systemie pieczy zastępczej
(1274) (377)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
197 pracy oraz ustawy o związkach
zawodowych (1105, 1116) (378)
2013-06-13

2013-06-13

ustawa o zmianie ustawy o usługach
199 płatniczych oraz niektórych innych
ustaw (1290) (380)
2013-06-13

2013-06-13

ustawa o zmianie ustawy o
nasiennictwie (1251) (381)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (1098) (382)

200

201

198

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (1272) (379)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
43

43

43

43

43

43

43

42

41

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

2013-06-20

2013-06-06

2013-06-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
36

36

36

36

36

36

35

34

34

3

bez
poprawek

74

bez
poprawek

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-07-26

2013-07-12

2013-07-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
46

45

45

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

74

1

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
991

2013 r. poz.
865

2013 r. poz.
1036

2013 r. poz.
880

2013 r. poz.
896

2013 r. poz.
866

2013 r. poz.
827

2013 r. poz.
675

2013 r. poz.
766

Ogłoszono
w Dz. U.

192

43

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
203
2013-06-13
finansowanych ze środków publicznych
(762) (384)

43

44

2013-06-14

ustawa o zmianie ustawy o materiałach
206 wybuchowych przeznaczonych do
2013-06-14
użytku cywilnego (1418) (386)
2013-06-21

2013-06-21

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Singapuru w
sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania
205
uchylaniu się od opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu wraz z
Protokołem do tej Umowy,
podpisanych w Singapurze dnia 4
listopada 2012 r. (1291) (385)

ustawa o zmianie ustawy o urzędzie
207 Ministra Obrony Narodowej oraz
niektórych innych ustaw (1236) (390)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
208 ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (939) (391)
44

43

2013-06-14

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (1220) (387)

204

43

43

2013-06-13

ustawa o zmianie ustawy o wyrobach
202 budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (1330) (383)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2013-07-12

2013-07-12

2013-06-20

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

2013-07-04

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
37

37

35

36

36

36

36

6

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-07-26

2013-07-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
46

45

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

5

2

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
983

2012 r. poz.
852

2013 r. poz.
775

2013 r. poz.
881

2013 r. poz.
912

2013 r. poz.
879

2013 r. poz.
898

Ogłoszono
w Dz. U.

193

2013-06-21

2013-06-21

2013-06-21

2013-06-21

ustawa o zmianie ustawy o
209 emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (636) (392)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z
210
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (1186) (393)

ustawa o zmianie ustawy o Bankowym
211 Funduszu Gwarancyjnym oraz
niektórych innych ustaw (1045) (394)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
212 energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (946) (395)

2013-06-21

2013-06-21

ustawa o zmianie niektórych ustaw
dotyczących praw pasażerów
213
podróżujących drogą morską i drogą
wodną śródlądową (1268) (396)

ustawa o ratyfikacji Konwencji miedzy
Rzecząpospolitą Polską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i
214
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisanej w Warszawie
dnia 13 lutego 2013 r. (1352) (397)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
44

44

44

44

44

44

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

2013-07-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
37

37

37

37

37

37

bez
poprawek

bez
poprawek

59

3

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-07-26

2013-07-26

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
46

46

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

58

3

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
995

2013 r. poz.
1014

2013 r. poz.
984

2013 r. poz.
1012

2013 r. poz.
996

2013 r. poz.
960

Ogłoszono
w Dz. U.

194
2013-07-26

2013-07-12

ustawa o dotacji przeznaczonej dla
niektórych podmiotów (917) (406)

219

ustawa o zmianie ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich
221
oraz niektórych innych ustaw (1130)
(411)

2013-07-12

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (1407) (405)

218

2013-07-12

2013-07-12

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
217 podatkowa oraz ustawy o kontroli
skarbowej (1405) (404)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem
o wymianie informacji w sprawach
220
podatkowych oraz Protokołu do tej
Umowy, podpisanych w Londynie dnia
31 stycznia 2013 r. (1432) (407)

45

2013-07-11

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz
216
ustawy o czasie pracy kierowców
(1491) (403)

46

45

45

45

45

44

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Umowy o
ustanowieniu Bałtyckiego
Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni
215 Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 2013-06-21
Polską i Republiką Litewską,
podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012
r. (1252) (398)

Lp.

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

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-07-12

2013-07-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
38

38

38

38

38

37

37

2

bez
poprawek

16

4

4

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-08-30

2013-08-30

2013-08-30

2013-08-30

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
47

47

47

47

13

przyjął
część
poprawek

2

4

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

4

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1165

2013 r. poz.
992

2013 r. poz.
1160

2013 r. poz.
1152

2013 r. poz.
1145

2013 r. poz.
914

2013 r. poz.
994

Ogłoszono
w Dz. U.

195

2013-07-26

224

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa, ustawy – Kodeks karny
225
skarbowy oraz ustawy – Prawo celne
(1324) (415)

46

46

ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu
Fakultatywnego do Międzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i
229
2013-07-26
Politycznych w sprawie zniesienia kary
śmierci, przyjętego w Nowym Jorku
dnia 15 grudnia 1989 r. (1408) (417)

ustawa o zmianie ustawy o finansach
publicznych (1575) (420)

46

46

46

46

46

46

Nr
posiedzenia

2013-07-26

228

2013-07-26

2013-07-26

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej (1354) (414)

223

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
227 towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (1515) (419)

2013-07-26

ustawa o zmianie ustawy o rybactwie
śródlądowym (1126) (413)

222

2013-07-26

2013-07-26

ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i
wymianie gruntów (827) (412)

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o
226 dokumentach paszportowych (1510)
(416)

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-07

2013-08-09

2013-08-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
38

38

38

38

38

38

38

38

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

1

bez
poprawek

2

7

2013-08-30

2013-08-30

2013-08-30

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
47

47

47

1

2

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

7

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1045

2013 r. poz.
938

2013 r. poz.
1027

2013 r. poz.
1038

2013 r. poz.
1149

2013 r. poz.
940

2013 r. poz.
1158

2013 r. poz.
1157
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2013-08-30

ustawa o zmianie ustawy o Biurze
Ochrony Rządu (1570) (434)

237

2013-08-30

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy
236
o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (1495) (433)

2013-08-30

2013-08-30

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1349) (431)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
235 geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw (1493) (432)

234

2013-08-30

2013-07-26

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (1082) (421)

232

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
233 postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (870, 945, 378) (430)

2013-07-26

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (909) (422)

231

ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do
Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności dotyczącego
230
2013-07-26
zniesienia kary śmierci we wszystkich
okolicznościach, sporządzonego w
Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (1409) (418)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
47

47

47

47

47

46

46

46

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-08-09

2013-08-09

2013-08-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
39

39

39

39

39

38

38

38

bez
poprawek

bez
poprawek

16

1

27

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-09-27

2013-09-27

2013-09-27

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
50

50

50

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

16

1

21

6

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1270

2013 r. poz.
1265

2013 r. poz.
1238

2013 r. poz.
1282

2013 r. poz.
1247

2013 r. poz.
1047

2013 r. poz.
1028

2013 r. poz.
1044
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47

ustawa o zmianie ustawy o współpracy
2013-08-30
rozwojowej (1476) (436)

2013-09-13

ustawa o zmianie ustawy budżetowej
na rok 2013 (1625) (441)

ustawa o wzajemnej pomocy przy
dochodzeniu podatków, należności
245
celnych i innych należności
pieniężnych (1490) (442)

244

2013-09-13

2013-09-13

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
niektórych ustaw w związku z
243
realizacją ustawy budżetowej (1626)
(440)

242

2013-08-30

2013-08-30

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniu przez prawników
241
zagranicznych pomocy prawnej w
Rzeczypospolitej Polskiej (1535) (439)

ustawa o likwidacji Funduszu Rozwoju
Inwestycji Komunalnych (1437) (438)

2013-08-30

ustawa o zmianie ustawy o usługach
240 płatniczych (966, 1013, 1212, 1213,
1214) (437)

239

49

49

49

47

47

47

47

2013-08-30

ustawa o ratyfikacji Porozumienia o
współpracy w zakresie ochrony
238
świadka, podpisanego w Stirinie dnia
24 maja 2012 r. (1498) (435)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2013-10-03

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

2013-09-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
40

39

39

39

39

39

39

39

38

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-10-11

2013-09-27

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
51

50

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

35

2

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1289

2013 r. poz.
1212

2013 r. poz.
1199

2013 r. poz.
1251

2013 r. poz.
1250

2013 r. poz.
1271

2013 r. poz.
1283

2013 r. poz.
1264
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ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (1384) (453)

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
254 formach wspierania działalności
innowacyjnej (1623) (454)

253

ustawa o pomocy państwa w nabyciu
252 pierwszego mieszkania przez młodych
ludzi (1421) (452)

2013-09-27

2013-09-27

2013-09-27

2013-09-13

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych (1031, 1032, 1033) (448)

251

2013-09-13

2013-09-13

ustawa o zmianie ustawy o służbie
250 wojskowej żołnierzy zawodowych oraz
niektórych innych ustaw (1278) (447)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (1627) (446)

50

50

50

49

49

49

49

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
248 rynku mleka i przetworów mlecznych
(1589) (445)

249

49

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
247 farmaceutyczne oraz niektórych innych 2013-09-13
ustaw (1588) (444)
2013-09-13

49

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie gminnym (1572) (443)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2013-09-13

246

Lp.

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

2013-10-03

2013-10-17

2013-10-17

2013-10-03

2013-10-03

2013-09-20

2013-10-03

2013-09-20

2013-10-03

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
40

41

41

40

40

39

40

39

40

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2

2

bez
poprawek

12

3

2013-10-11

2013-09-27

2013-09-27

2013-10-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
51

50

50

51

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

2

12

2

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1240

2013 r. poz.
1217

2013 r. poz.
1304

2015 r. poz.
870

2013 r. poz.
1355

2013 r. poz.
1231

2013 r. poz.
1272

2013 r. poz.
1245

2013 r. poz.
1218
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2013-09-27

2013-09-27

2013-09-27

2013-09-27

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
256 ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (823) (459)

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Indii o zmianie
Umowy między Rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Republiki Indii w sprawie unikania
257 podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, sporządzonej w
Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 29
stycznia 2013 r. (1569) (456)

ustawa o ratyfikacji Umowy pomiędzy
Państwami Stronami Konwencji o
utworzeniu Europejskiej Agencji
Kosmicznej a Europejską Agencją
258
Kosmiczną w sprawie ochrony i
wymiany informacji niejawnych,
podpisanej w Paryżu w dniu 19
sierpnia 2002 r. (1641) (457)

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o wydawaniu
Monitora Sądowego i Gospodarczego
255 oraz ustawy o europejskim
ugrupowaniu współpracy terytorialnej
(1436) (455)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
50

50

50

50

2013-10-17

2013-10-17

2013-10-17

2013-10-17

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
41

41

41

41

bez
poprawek

bez
poprawek

11

bez
poprawek

2013-10-23

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
52

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

7

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1322

2013 r. poz.
1324

2013 r. poz.
1446

2013 r. poz.
1323
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2013-09-27

ustawa o ratyfikacji Umowy o handlu
między Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej
259
strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej
strony, sporządzonej w Brukseli dnia
26 czerwca 2012 r. (1642) (458)
2013-09-27

2013-10-11

ustawa o szczególnych rozwiązaniach
261 związanych z ochroną miejsc pracy
(1434) (465)

51

51

51

2013-10-11

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
264 finansowanych ze środków publicznych 2013-10-11
oraz niektórych innych ustaw (1785)
(468)

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz ustawy o
265 autostradach płatnych oraz o
2013-10-11
Krajowym Funduszu Drogowym (1147,
1182, 1271, 1275) (462)

51

ustawa o zmianie ustawy o
263 komornikach sądowych i egzekucji
(1190) (467)

262

2013-10-11

51

50

50

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych (1179) (466)

260

ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz
niektórych innych ustaw (387) (460)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-10-29

2013-10-17

2013-10-29

2013-10-29

2013-10-17

2013-10-17

2013-10-17

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
42

41

42

42

41

41

41

1

bez
poprawek

1

11

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-11-08

2013-11-08

2013-11-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
53

53

53

1

1

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

3

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

8

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1543

2013 r. poz.
1290

2013 r. poz.
1513

2013 r. poz.
1473

2013 r. poz.
1291

2013 r. poz.
1351

2013 r. poz.
1221
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51

52

ustawa o zmianie ustawy o dostępie do
2013-10-11
informacji publicznej (1331) (464)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,
268 ustawy o podatku dochodowym od
2013-10-23
osób fizycznych oraz ustawy o podatku
tonażowym (1610, 1611, 1725) (472)

52

52

52

2013-10-23

2013-10-23

ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
269 nad rynkiem finansowym i niektórych
innych ustaw (992) (473)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
270
chorób zakaźnych zwierząt oraz
niektórych innych ustaw (1698) (474)

ustawa o postępowaniu wobec osób z
zaburzeniami psychicznymi
271 stwarzających zagrożenie życia,
2013-10-23
zdrowia lub wolności seksualnej innych
osób (1577) (475)

ustawa o ratyfikacji Protokołu
dodatkowego do Prawnokarnej
272 konwencji o korupcji, sporządzonego w 2013-10-23
Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. (1757)
(476)

267

52

51

2013-10-11

ustawa o zmianie ustawy o
uprawnieniach do ulgowych
266 przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego oraz ustawy –
Karta Nauczyciela (1293) (463)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2013-11-13

2013-11-13

2013-11-13

2013-11-13

2013-10-29

2013-10-29

2013-10-29

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
43

43

43

43

42

42

42

bez
poprawek

17

5

bez
poprawek

5

1

bez
poprawek

2013-11-22

2013-11-22

2013-11-08

2013-11-08

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
54

54

53

53

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

14

5

5

1

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1464

2014 r. poz. 24

2014 r. poz. 29

2013 r. poz.
1567

2013 r. poz.
1387

2013 r. poz.
1474

2013 r. poz.
1421
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2013-10-23

2013-11-08

2013-11-08

2013-11-08

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku z przystąpieniem Republiki
273
Chorwacji do Unii Europejskiej (1831)
(477)

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
274 związku z realizacją ustawy
budżetowej (1788) (485)

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
275 towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (1787) (486)

ustawa o zmianie ustawy o finansach
276 publicznych oraz niektórych innych
ustaw (1789) (487)

2013-11-08

2013-11-08

2013-11-08

2013-11-08

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku z wdrożeniem Systemu
Elektronicznej Wymiany Informacji
277
dotyczących Zabezpieczenia
Społecznego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (1795) (492)

278 ustawa o cudzoziemcach (1526) (489)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
279 ustroju sądów powszechnych (1656)
(493)

ustawa o zmianie ustawy o zmianie
280 ustawy o księgach wieczystych i
hipotece (1816) (494)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
53

53

53

53

53

53

53

52

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-04

2013-12-04

2013-12-04

2013-10-29

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
44

44

44

44

44

44

44

42

3

bez
poprawek

55

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-12-12

2013-12-12

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
56

56

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

3

45

10

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1641

2014 r. poz. 31

2013 r. poz.
1650

2013 r. poz.
1623

2013 r. poz.
1646

2013 r. poz.
1608

2013 r. poz.
1645

2013 r. poz.
1287
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2013-11-22

2013-11-22

ustawa o zmianie ustawy – Przepisy
289 wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym (1820) (504)

2013-11-22

ustawa o rodzinnych ogrodach
288 działkowych (1148, 1170, 1204, 1240)
(503)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
informacji oświatowej (1794) (502)

2013-11-22

ustawa o zmianie ustawy o składkach
286 na ubezpieczenie zdrowotne rolników
za lata 2012 i 2013 (1871) (501)

287

2013-11-22

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
285
Ubezpieczeń Społecznych (1270)
(500)

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku od spadków i
284 darowizn oraz ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych (1645)
(499)
2013-11-22

54

54

54

54

54

54

53

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
2013-11-08
ochrony środowiska (1505, 1573) (491)

283

53

2013-11-08

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
282 ruchu drogowym oraz ustawy o
dozorze technicznym (1650) (490)

53

2013-11-08

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
281 komercjalizacji i prywatyzacji (1799)
(488)

Lp.

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

2013-12-05

2013-12-12

2013-12-05

2013-12-12

2013-12-12

2013-12-12

2013-12-05

2013-12-05

2013-12-05

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
44

45

44

45

45

45

44

44

44

bez
poprawek

4

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2013-12-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
57

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2013 r. poz.
1622

2014 r. poz. 40

2013 r. poz.
1639

2013 r. poz.
1640

2013 r. poz.
1734

2014 r. poz. 19

2014 r. poz. 47

2013 r. poz.
1611

2013 r. poz.
1643
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2013-11-22

2013-11-22

2013-11-22

2013-11-22
2013-12-06

ustawa o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
290
oraz niektórych innych ustaw (1909)
(505)

ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
291
tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(1793) (506)

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
292 jednostek samorządu terytorialnego
(1908) (507)

ustawa o systemie powiadamiania
ratunkowego (1892) (508)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1532) (516)

293

294

55

55

ustawa o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
296
2013-12-06
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (1884) (517)

ustawa o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów
297
realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (1637) (518)
2013-12-06

55

55

54

54

54

54

Nr
posiedzenia

2013-12-06

ustawa o zmianie ustawy o systemie
295 oświaty oraz niektórych innych ustaw
(1917) (513)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-12-18

2013-12-18

2013-12-11

2013-12-18

2013-12-06

2013-12-12

2013-12-12

2013-12-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
46

46

45

46

44

45

45

44

15

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-01-10

2013-12-13

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
58

57

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

15

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
183

2014 r. poz. 84

2014 r. poz. 7

2014 r. poz. 85

2013 r. poz.
1635

2013 r. poz.
1609

2014 r. poz. 23

2013 r. poz.
1621

Ogłoszono
w Dz. U.

205

2013-12-06

2013-12-06

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Belize o wymianie informacji
298
w sprawach podatkowych, podpisanej
w Londynie dnia 16 maja 2013 r.
(1886) (519)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą
Bahamów o wymianie informacji w
299 sprawach podatkowych oraz Protokołu
do tej Umowy, podpisanych w Nowym
Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. (1887)
(520)

55

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku z określeniem zasad wypłaty
301 emerytur ze środków zgromadzonych
w otwartych funduszach emerytalnych
(1946) (514)
2013-12-06

55

55

55

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Słowacką o zmianie Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Słowacką w sprawie unikania
300 podwójnego opodatkowania w zakresie 2013-12-06
podatków od dochodu i majątku,
sporządzonej w Warszawie dnia 18
sierpnia 1994 roku podpisanego w
Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.
(1888) (521)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2013-12-11

2013-12-18

2013-12-18

2013-12-18

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
45

46

46

46

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2013 r. poz.
1717

2014 r. poz. 97

2014 r. poz. 96

2014 r. poz. 95

Ogłoszono
w Dz. U.
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2013-12-06

2013-12-12

2013-12-12

2013-12-12

2013-12-12

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
302 „Program budowy Zbiornika Wodnego
Świnna Poręba w latach 2006–2013”
(1955) (515)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
303 ustroju sądów wojskowych (1846)
(527)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (1539) (523)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie (1155) (524)

304

305

ustawa o ratyfikacji Protokołu
Wykonawczego między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Mołdawii do Umowy między
Wspólnotą Europejską a Republiką
306 Mołdawii o readmisji osób
przebywających nielegalnie,
sporządzonej w Brukseli dnia 10
października 2007 r., podpisanego w
Matrahaza dnia 11 października 2012
r. (1889) (525)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
56

56

56

56

55

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

2013-12-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
47

47

47

47

45

bez
poprawek

wniosek o
odrzucenie

2

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-01-24

2014-01-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
59

59

odrzucił
wniosek o
odrzucenie

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
219

2014 r. poz.
228

2014 r. poz.
208

2014 r. poz.
188

2013 r. poz.
1653

Ogłoszono
w Dz. U.
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56

ustawa o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia
309 nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(1685) (529)

57

58

ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur,
do których prawo uległo zawieszeniu w
311 okresie od dnia 1 października 2011 r. 2013-12-13
do dnia 21 listopada 2012 r. (1844,
1907) (531)

ustawa o udziale zagranicznych
funkcjonariuszy lub pracowników we
312 wspólnych operacjach lub wspólnych
działaniach ratowniczych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (1066) (537)
2014-01-10

57

2013-12-13

310

ustawa budżetowa na rok 2014 (1779)
(530)

56

ustawa o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
308
2013-12-12
oraz niektórych innych ustaw (1727)
(528)

2013-12-12

56

2013-12-12

ustawa o ratyfikacji Protokołu o
przywilejach i immunitetach
Europejskiej Organizacji Eksploatacji
307 Satelitów Meteorologicznych
(EUMETSAT), sporządzonego w
Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.
(1883) (526)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2014-01-30

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

2014-01-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
48

47

47

47

47

47

2

bez
poprawek

13

bez
poprawek

4

bez
poprawek

2014-02-07

2014-01-24

2014-01-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
60

59

59

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

11

3

2

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
295

2014 r. poz.
169

2014 r. poz.
162

2014 r. poz.
195

2014 r. poz.
223

2014 r. poz.
190

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-01-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (1323) (540)

315

2014-01-10

2014-01-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (1945) (539)

314

ustawa o ratyfikacji Umowy
wewnętrznej między przedstawicielami
rządów państw członkowskich Unii
Europejskiej, zebranymi w Radzie, w
sprawie finansowania pomocy unijnej
na podstawie wieloletnich ram
finansowych na lata 2014-2020
zgodnie z umową o partnerstwie AKP316
UE oraz w sprawie przydzielania
pomocy finansowej dla krajów i
terytoriów zamorskich, do których
stosuje się część czwartą Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
sporządzonej w Luksemburgu i w
Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26
czerwca 2013 r. (1927) (541)

2014-01-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (1983) (538)

Data
uchwalenia
przez Sejm

313

Lp.

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

Nr
posiedzenia
58

58

58

58

2014-01-30

2014-01-30

2014-01-30

2014-01-30

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
48

48

48

48

bez
poprawek

1

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-02-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
60

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
278

2014 r. poz.
293

2014 r. poz.
179

2014 r. poz.
180

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-01-24

2014-01-24

2014-01-24

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
320 ustroju sądów powszechnych (1509)
(546)

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
321 Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (2000) (547)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
322 energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (1273) (548)
59

59

59

59

2014-01-24

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
319 ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (1639) (545)

59

59

2014-01-24

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o
prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju
318
2014-01-24
sądów powszechnych oraz ustawy o
Sądzie Najwyższym (1502) (544)

ustawa o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o Straży Granicznej, ustawy o
Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o
Biurze Ochrony Rządu, ustawy o
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
317
zawodowych, ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o
służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych
innych ustaw (1497) (543)

Lp.

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

2014-02-20

2014-02-20

2014-02-20

2014-02-20

2014-02-20

2014-02-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
49

49

49

49

49

49

2

bez
poprawek

10

15

10

bez
poprawek

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-14

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
63

63

63

63

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

2

10

14

10

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
490

2014 r. poz.
341

2014 r. poz.
481

2014 r. poz.
512

2014 r. poz.
504

2014 r. poz.
502

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-01-24

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
323 prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (1881) (549)

2014-01-24

2014-01-24

2014-02-07

2014-02-07

2014-02-07

ustawa o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych (1726) (554)

ustawa o zmianie ustawy o
328 płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (2068) (552)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
329 ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (1991) (557)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
330 zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (1638) (558)

ustawa o zmianie ustawy o
Chrześcijańskiej Akademii
331
Teologicznej w Warszawie (1763)
(559)
60

60

60

59

59

59

ustawa o zmianie ustawy o
kombatantach oraz niektórych osobach
326 będących ofiarami represji wojennych i 2014-01-24
okresu powojennego oraz niektórych
innych ustaw (677, 1099, 1417) (553)

327

59

2014-01-24

ustawa o zmianie ustawy o lasach
(2041) (551)

325

59

2014-01-24

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (1097) (550)

59

Nr
posiedzenia

324

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2014-03-06

2014-03-06

2014-03-06

2014-01-30

2014-02-20

2014-02-20

2014-01-30

2014-02-20

2014-02-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
50

50

50

48

49

49

48

49

49

1

5

4

bez
poprawek

28

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-14

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
63

63

63

63

63

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

2

4

27

2

3

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
477

2014 r. poz.
423

2014 r. poz.
486

2014 r. poz.
240

2014 r. poz.
498

2014 r. poz.
496

2014 r. poz.
222

2014 r. poz.
384

2014 r. poz.
379

Ogłoszono
w Dz. U.
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337

2014-02-21

61

ustawa o świadczeniach
odszkodowawczych przysługujących w
336 razie wypadku lub choroby
2014-02-21
pozostających w związku ze służbą
(1499) (567)

ustawa o europejskiej inicjatywie
obywatelskiej (1990) (568)

60

2014-02-07

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Malezji w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
335 zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu oraz Protokołu do tej
Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur
dnia 8 lipca 2013 r. (2036) (562)

61

60

2014-02-07

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Liberii o wymianie informacji w
334
sprawach podatkowych, podpisanej w
Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r.
(2035) (561)

333

60

60

2014-02-07

2014-02-07

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (1379) (560)

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
332 towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (2095) (563)

Lp.

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

2014-03-20

2014-03-20

2014-03-06

2014-03-06

2014-03-06

2014-02-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
51

51

50

50

50

49

1

7

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-04-04

2014-04-04

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
65

65

7

1

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
575

2014 r. poz.
616

2014 r. poz.
446

2014 r. poz.
450

2014 r. poz.
435

2014 r. poz.
312

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-02-21

2014-02-21
2014-02-21

2014-02-21

2014-02-21

2014-02-21

2014-02-21

ustawa o zmianie ustawy o kosztach
338 sądowych w sprawach cywilnych
(1899) (569)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (2075) (570)

ustawa o funduszu sołeckim (1755,
2102) (571)

339

340

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
341 postępowania w sprawach o
wykroczenia (1496) (572)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
342 karny oraz niektórych innych ustaw
(2016) (573)

ustawa o ratyfikacji poprawek do
Rzymskiego Statutu
Międzynarodowego Trybunału
Karnego, sporządzonego w Rzymie
343
dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych
podczas konferencji rewizyjnej w
Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach
10 i 11 lipca 2010 r. (2028) (574)

ustawa o zmianie ustawy o izbach
344 rolniczych oraz niektórych innych
ustaw (2053) (575)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
61

61

61

61

61

61

61

2014-03-06

2014-03-20

2014-03-20

2014-03-20

2014-03-06

2014-03-06

2014-03-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
50

51

51

51

50

50

51

bez
poprawek

bez
poprawek

2

7

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-04-04

2014-04-04

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
65

65

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

4

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
434

2014 r. poz.
500

2014 r. poz.
538

2014 r. poz.
579

2014 r. poz.
301

2014 r. poz.
290

2014 r. poz.
528

Ogłoszono
w Dz. U.

213
63

63

2014-03-14

2014-03-14

ustawa o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
346
oraz niektórych innych ustaw (1949)
(582)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem
Guernsey w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w
odniesieniu do przedsiębiorstw
347
eksploatujących statki morskie lub
statki powietrzne w transporcie
międzynarodowym, podpisanej w
Londynie dnia 8 października 2013 r.
(2089) (584)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem
Guernsey w sprawie unikania
348 podwójnego opodatkowania niektórych 2014-03-14
kategorii dochodów osób fizycznych,
podpisanej w Londynie dnia 8
października 2013 r. (2090) (585)

63

63

2014-03-14

ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
uzupełniającym nad instytucjami
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń,
345 zakładami reasekuracji i firmami
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład
konglomeratu finansowego oraz
niektórych innych ustaw (2050) (581)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
52

52

52

52

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

10

2014-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
66

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

7

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
581

2014 r. poz.
580

2014 r. poz.
598

2014 r. poz.
587
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w Dz. U.
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63

63

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
350 Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, 2014-03-14
podpisanej w Warszawie dnia 9
września 2013 r. (2093) (587)

2014-03-14

2014-03-14

2014-03-21

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
351
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (1992) (588)

ustawa o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach
352
ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(2051) (583)

ustawa o zmianie ustawy o
353 komercjalizacji i prywatyzacji (1929)
(591)
64

63

63

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2014-03-14

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Korei o zmianie
Konwencji między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Korei w sprawie unikania
349 podwójnego opodatkowania i
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu, podpisanej w Seulu dnia
21 czerwca 1991 roku, podpisanego w
Seulu dnia 22 października 2013 r.
(2091) (586)

Lp.

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

2014-04-10

2014-03-20

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
52

51

52

52

52

bez
poprawek

4

9

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-03-21

2014-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
64

66

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

3

8

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
612

2014 r. poz.
457

2014 r. poz.
773

2014 r. poz.
583

2014 r. poz.
582
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w Dz. U.
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ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym, ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji
356 przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe” oraz
ustawy o Funduszu Kolejowym (2191 )
(594)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
357 finansowanych ze środków publicznych 2014-03-21
oraz oraz niektórych innych ustaw
(1849) (595)
2014-04-04

2014-03-21

355

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (2205) (604)

64

2014-03-21

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie morskim (2080) (593)

354

358

64

2014-03-21

ustawa o zmianie ustawy o systemie
oświaty (2132) (592)

Lp.

65

64

64

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
52

52

52

52

52

bez
poprawek

bez
poprawek

3

bez
poprawek

4

2014-04-24

2014-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
66

66

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
529

2014 r. poz.
619

2014 r. poz.
644

2014 r. poz.
609

2014 r. poz.
642
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2014-04-04

ustawa o zmianie ustawy o odpadach
(2119) (610)
2014-04-04

2014-04-04

2014-04-04

ustawa o ułatwieniu dostępu do
363 wykonywania niektórych zawodów
regulowanych (1576) (611)

ustawa o zmianie ustawy - Prawo
364 atomowe oraz niektórych innych ustaw
(1993) (608)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
365 wodne oraz niektórych innych ustaw
(1634) (609)

362

2014-04-04

ustawa o zmianie ustawy o
2014-04-04
świadczeniach rodzinnych (2254) (606)

ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków
361 dla opiekunów (1766, 1767, 2252)
(607)

360

ustawa o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
359 Agencji Wywiadu, Służby
2014-04-04
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (2049) (605)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
65

65

65

65

65

65

65

2014-04-24

2014-04-24

2014-04-24

2014-04-24

2014-04-10

2014-04-10

2014-04-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
53

53

53

53

52

52

53

bez
poprawek

bez
poprawek

62

bez
poprawek

bez
poprawek

2

bez
poprawek

2014-05-09

2014-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
67

66

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

62

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
659

2014 r. poz.
587

2014 r. poz.
768

2014 r. poz.
695

2014 r. poz.
567

2014 r. poz.
559

2014 r. poz.
696
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2014-04-24

2014-04-24

2014-04-24

2014-04-24

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
369 wodne oraz niektórych innych ustaw
(2106) (621)

ustawa o zmianie ustawy o
mniejszościach narodowych i
370 etnicznych oraz o języku regionalnym
oraz ustawy o działach administracji
rządowej (2223) (622)

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
371
Krajowym Funduszu Drogowym oraz
niektórych innych ustaw (2241) (623)
66

66

66

66

66

ustawa o zmianie ustawy o
inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu
367
2014-04-24
ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o
gospodarce nieruchomościami (2203)
(619)

ustawa o zmianie ustawy o
368 zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (2130) (620)

66

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach
366 postępowania w sytuacjach zagrożenia 2014-04-24
bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym oraz
niektórych innych ustaw (2149) (618)

Lp.

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

2014-05-22

2014-05-22

2014-05-22

2014-05-22

2014-05-22

2014-05-22

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
54

54

54

54

54

54

bez
poprawek

5

18

4

8

50

2014-05-30

2014-05-30

2014-06-10

2014-05-30

2014-05-30

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
68

68

69

68

68

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

5

18

4

4

28

4

22

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
805

2014 r. poz.
829

2014 r. poz.
850

2014 r. poz.
930

2014 r. poz.
906

2014 r. poz.
900
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2014-04-24

2014-04-24

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku ze standaryzacją niektórych
372
wzorów pism w procedurach
administracyjnych (2123) (624)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz
373
ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego (1383, 1703) (625)
2014-05-09

2014-05-09

2014-05-09

2014-05-09

2014-05-09

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
375
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (2243) (631)

ustawa o niektórych umowach
zawieranych w związku z realizacją
376 zamówień o podstawowym znaczeniu
dla bezpieczeństwa państwa (2167)
(633)

ustawa o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy o zmianie
377
ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw (2259) (634)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
roślin (2217) (635)

378

374

ustawa o prawach konsumenta (2076)
(632)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
67

67

67

67

67

66

66

2014-05-22

2014-06-06

2014-06-06

2014-06-06

2014-05-22

2014-05-22

2014-05-22

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
54

55

55

55

54

54

54

1

bez
poprawek

11

21

4

2

bez
poprawek

2014-06-10

2014-06-26

2014-06-26

2014-05-30

2014-06-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
69

70

70

68

69

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

1

8

17

2

przyjął
część
poprawek
przyjął
część
poprawek

2

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

4

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
907

2014 r. poz.
911

2014 r. poz.
932

2014 r. poz.
1004

2014 r. poz.
827

2014 r. poz.
945

2014 r. poz.
822
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2014-05-30

2014-05-30

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (2375) (644)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (2389) (647)

386

2014-05-30

ustawa o zmianie ustawy o spłacie
niektórych niezaspokojonych
384 należności przedsiębiorców,
wynikających z realizacji udzielonych
zamówień publicznych (2390) (646)

385

2014-05-30

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie
383
niewypłacalności pracodawcy (2152)
(648)

2014-05-30

68

68

68

68

68

67

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
2014-05-09
pojazdami (1957) (638)

381

ustawa o zmianie ustawy o systemie
382 oświaty oraz niektórych innych ustaw
(2315) (645)

67

2014-05-09

ustawa o informowaniu o cenach
towarów i usług (2065) (637)

67

Nr
posiedzenia

380

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną
379 Republiką Brazylii o przekazywaniu
2014-05-09
osób skazanych, podpisanej w Brasilii
dnia 26 listopada 2012 r. (2247) (636)

Lp.

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

2014-06-12

2014-06-12

2014-06-12

2014-06-12

2014-06-12

2014-06-06

2014-06-06

2014-06-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
56

56

56

56

56

55

55

55

5

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

14

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-06-26

2014-06-26

2014-06-26

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
70

70

70

2

3

przyjął
część
poprawek

8

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

6

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
942

2014 r. poz.
962

2014 r. poz.
929

2014 r. poz.
923

2014 r. poz.
811

2014 r. poz.
970

2014 r. poz.
915

2014 r. poz.
912
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69

69

2014-06-10

ustawa o ochronie Znaku Polski
Walczącej (1492) (654)

393

ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz
394
2014-06-10
ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (1996) (659)

69

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (1783) (658)

69

69

392

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
390 ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (2162) (656)

69

2014-06-10

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
389 geologiczne i górnicze oraz niektórych
innych ustaw (2352) (655)

69

ustawa o zmianie ustawy o lasach
(2341) (657)

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz
388
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (2364) (650)

68

Nr
posiedzenia

391

2014-05-30

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
387 adwokaturze oraz niektórych innych
ustaw (1406) (643)

Lp.

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

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-06-12

2014-06-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
57

57

57

57

57

57

56

56

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

12

17

bez
poprawek

15

2014-07-11

2014-07-11

2014-07-11

2014-06-26

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
71

71

71

70

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

12

16

15

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1071

2014 r. poz.
1062

nie uchwalona
ponownie
2014-10-10
(pos. 77) po
wecie
Prezydenta

2014 r. poz.
1032

2014 r. poz.
1101

2014 r. poz.
1133

2014 r. poz.
897

2014 r. poz.
993
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69

69

70

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym (1591) (664)

400

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
401 wyborczy oraz niektórych innych ustaw 2014-06-10
(1786) (665)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,
402 ustawy o podatku dochodowym od
2014-06-26
osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (2330) (668)

69

2014-06-10

69

ustawa o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym ( 2055, 2120) (663)

2014-06-10

69

399

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
398
Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami państwa (2170) (662)

397

2014-06-10

69

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
396
2014-06-10
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(2446) (653)

ustawa o zmianie ustawy o
rachunkowości (2245) (661)

69

2014-06-10

ustawa o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
395
paliw oraz niektórych innych ustaw
(2087) (660)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2014-07-24

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-07-03

2014-06-12

2014-07-03

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
59

57

57

57

57

57

56

57

25

9

2

bez
poprawek

bez
poprawek

8

bez
poprawek

14

2014-08-29

2014-07-11

2014-07-11

2014-07-11

2014-07-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
73

71

71

71

71

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

25

8

8

14

1

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1328

2014 r. poz.
1072

2014 r. poz.
1081

2014 r. poz.
1031

2014 r. poz.
1033

2014 r. poz.
1100

2014 r. poz.
877

2014 r. poz.
1088
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w Dz. U.
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2014-06-26

2014-06-26

2014-06-26

2014-06-26

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (2014) (669)

Lp.

403

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe i naprawcze, ustawy o
404 Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (2265) (670)

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
405 Rejestrze Sądowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (2094) (671)

ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz
406 niektórych innych ustaw (1381, 2192)
(672)

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
407
2014-06-26
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 2004-2015” (2410) (673)

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
70

70

70

70

70

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
59

59

59

59

59

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

8

bez
poprawek

2014-08-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
73

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

8

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1119

2014 r. poz.
1199

2014 r. poz.
1161

2014 r. poz.
1306

2014 r. poz.
1091

Ogłoszono
w Dz. U.

223

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Bermudów (zgodnie z
upoważnieniem Rządu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
409 Północnej) o wymianie informacji w
2014-06-26
sprawach podatkowych oraz
Uzgodnień końcowych dotyczących
interpretacji oraz stosowania Umowy,
podpisanych w Londynie dnia 25
listopada 2013 r. (2379) (675)

ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Zjednoczonych Emiratów
Arabskich zmieniającego Umowę
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Zjednoczonych
Emiratów Arabskich w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania i
408
2014-06-26
zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majątku, sporządzoną w
Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz
Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia
31 stycznia 1993 r., podpisanego w
Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
(2378) (674)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
70

70

2014-07-24

2014-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
59

59

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2014 r. poz.
1110

2014 r. poz.
1109

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-06-26

2014-06-26

2014-07-11

2014-07-11

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Chorwacji o
412 współpracy w zwalczaniu
przestępczości, podpisanej w
Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. (2246)
(678)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
413 informacji w ochronie zdrowia (2477)
(679)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
414 szkolnictwie wyższym oraz niektórych
innych ustaw (2085) (682)

ustawa o zmianie ustawy o bateriach i
415 akumulatorach oraz niektórych innych
ustaw (2244) (683)
71

71

70

70

70

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami
411 o wymianie informacji w sprawach
podatkowych, podpisanej w Londynie
dnia 29 listopada 2013 r. (2416) (677)
2014-06-26

70

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych
o wymianie informacji w sprawach
410 podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej 2014-06-26
Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp
Dziewiczych, podpisanych w Londynie
dnia 28 listopada 2013 r. (2380) (676)

Lp.

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

2014-08-07

2014-07-24

2014-07-03

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
60

59

57

59

59

59

6

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-08-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
73

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

3

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1322

2014 r. poz.
1198

2014 r. poz.
998

2014 r. poz.
1096

2014 r. poz.
1108

2014 r. poz.
1082
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w Dz. U.
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72

72

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
419 finansowanych ze środków publicznych 2014-07-22
oraz niektórych innych ustaw (2505)
(688)
2014-07-22

2014-07-22

2014-07-25

2014-07-25

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
420 pielęgniarki i położnej oraz niektórych
innych ustaw (2504) (689)

ustawa o zmianie ustawy o
421 konsultantach w ochronie zdrowia
(2503) (690)

ustawa o zmianie ustawy o rencie
socjalnej i ustawy o świadczeniach
422
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (2480) (692)

ustawa o specjalnym podatku
węglowodorowym, (2351) (693)

423

71

2014-07-11

ustawa o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu górnictwa węgla
418
kamiennego w latach 2008–2015
(2529) (685)

72

72

72

71

2014-07-11

417 ustawa o petycjach (2135) (686)

71

2014-07-11

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki
416 spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020
(2450) (684)

Lp.

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

2014-08-07

2014-08-07

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

2014-07-24

2014-08-07

2014-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
60

60

59

59

59

59

60

59

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014 r. poz.
1215

2014 r. poz.
1175

2014 r. poz.
1135

2014 r. poz.
1136

2014 r. poz.
1138

2014 r. poz.
1069

2014 r. poz.
1195

Ogłoszono
w Dz. U.

bez
poprawek

Decyzja
Sejmu

2014 r. poz.
1146

Nr
posiedzenia

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

226

2014-07-25

2014-07-25

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
425 towarów i usług oraz ustawy –
Ordynacja podatkowa (2507) (693)

ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
426
oraz niektórych innych ustaw (2532)
(696)

ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji
Kosmicznej (2287) (702)
2014-07-25

72

72

ustawa o ratyfikacji Umowy o
przywilejach i immunitetach
430 Międzynarodowej Agencji Energii
2014-07-25
Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi
dnia 13 stycznia 2013 r. (2514) (700)

431

72

2014-07-25

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
atomowe (2248) (699)

72

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy o
428
2014-07-25
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (2131) (698)

429

72

72

72

72

Nr
posiedzenia

2014-07-25

427

ustawa o charakterystyce
energetycznej budynków (2444) (697)

2014-07-25

ustawa o zmianie ustawy o drogach
publicznych, ustawy o autostradach
424 płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz ustawy o transporcie
drogowym (2184) (694)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

2014-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
60

60

60

60

60

60

60

60

41

bez
poprawek

bez
poprawek

10

10

bez
poprawek

bez
poprawek

4

2014-09-26

2014-08-29

2014-08-29

2014-08-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
75

73

73

73

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

36

10

9

3

5

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1533

2014 r. poz.
1185

2014 r. poz.
1162

2014 r. poz.
1296

2014 r. poz.
1200

2014 r. poz.
1188

2014 r. poz.
1162

2014 r. poz.
1310
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73

73

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
433 finansowanych ze środków publicznych 2014-08-29
oraz niektórych innych ustaw (2293)
(708)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz ustawy o
434 zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw (839) (709)

2014-09-12

ustawa o odwróconym kredycie
hipotecznym (1442, 2392) (713)
74

73

2014-08-29

ustawa o ratyfikacji Traktatu o handlu
bronią, sporządzonego w Nowym
436
Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. (2521)
(711)

437

73

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
435 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2014-08-29
oraz niektórych innych ustaw (2616,
2617) (710)

2014-08-29

72

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2014-07-25

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
432 zamówień publicznych (1076, 1226,
1335, 1653) (701)

Lp.

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

2014-10-09

2014-09-25

2014-09-25

2014-09-25

2014-09-25

2014-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
62

61

61

61

61

60

14

bez
poprawek

bez
poprawek

2

12

15

2014-10-23

2014-10-10

2014-10-10

2014-08-29

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
78

77

77

73

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

5

1

12

8

9

1

7

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1585

2014 r. poz.
1467

2014 r. poz.
1457

2014 r. poz.
1556

2014 r. poz.
1491

2014 r. poz.
1232

Ogłoszono
w Dz. U.
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2014-09-12

2014-09-12

2014-09-12

ustawa o zmianie ustawy o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym,
438
ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o podatku akcyzowym (2494)
(714)

ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady
Europy o cyberprzestępczości,
439
sporządzonej w Budapeszcie w dniu
23 listopada 2001 r. (2608) (715)

ustawa o ratyfikacji Protokołu
dodatkowego do Konwencji Rady
Europy o cyberprzestępczości
dotyczącego penalizacji czynów o
440 charakterze rasistowskim lub
ksenofobicznym popełnionych przy
użyciu systemów komputerowych,
sporządzonego w Strasburgu w dniu
28 stycznia 2003 r. (2607) (716)
2014-09-26

2014-09-26

2014-09-26

ustawa o zmianie ustawy o finansach
442 publicznych oraz niektórych innych
ustaw (2509) (720)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
443
niektórych innych ustaw (2421, 2603)
(721)

441

ustawa o zmianie ustawy o grach
hazardowych (2510) (719)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
75

75

75

74

74

74

2014-10-23

2014-10-23

2014-10-23

2014-10-09

2014-10-09

2014-10-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
63

63

63

62

62

62

bez
poprawek

bez
poprawek

7

bez
poprawek

bez
poprawek

1

2014-11-07

2014-10-23

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
79

78

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

7

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1563

2014 r. poz.
1626

2014 r. poz.
1717

2014 r. poz.
1515

2014 r. poz.
1514

2014 r. poz.
1559
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2014-10-10

2014-10-10

2014-10-10

ustawa – Prawo o aktach stanu
cywilnego (2620) (729)

ustawa o komisjach lekarskich
449 podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych (2614) (730)

ustawa o ochronie i pomocy dla
450 pokrzywdzonego i świadka (2653)
(731)

448

2014-10-08

77

77

77

77

75

ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady
Europy o ochronie dzieci przed
seksualnym wykorzystywaniem i
446 niegodziwym traktowaniem w celach
2014-09-26
seksualnych, sporządzonej w
Lanzarote w dniu 25 października 2007
r. (2681) (724)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
447
paliw oraz niektórych innych ustaw
(2768) (727)

75

2014-09-26

ustawa o zmianie ustawy o jakości
handlowej artykułów rolno445 spożywczych oraz ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
(2683) (723)

75

2014-09-26

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
444 adwokaturze oraz niektórych innych
ustaw (2415) (722)

Lp.

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

2014-11-06

2014-11-06

2014-11-06

2014-10-09

2014-10-23

2014-10-23

2014-10-23

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
64

64

64

62

63

63

63

25

16

19

3

bez
poprawek

3

5

2014-11-28

2014-11-28

2014-11-28

2014-10-10

2014-11-07

2014-11-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

80

77

79

79

2

19

11

20

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
część
poprawek
przyjął
część
poprawek

3

3

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

5

5

1

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

2015 r. poz. 21

2014 r. poz.
1822

2014 r. poz.
1741

2014 r. poz.
1395

2014 r. poz.
1623

2014 r. poz.
1722

2014 r. poz
1778
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2014-10-10

2014-10-10
2014-10-10

2014-10-21

2014-10-23

ustawa o zmianie ustawy o środkach
ochrony roślin (2689) (737)

ustawa o zmianie ustawy o orderach i
odznaczeniach (2543) (738)

ustawa o zmianie ustawy o kuratorach
sądowych (2686) (735)

455

456

457

ustawa zmieniająca ustawę o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od
458 osób prawnych, ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (2787) (741)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
459 dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (2781) (744)

2014-10-10

ustawa o zmianie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym
454
oraz niektórych innych ustaw (2774)
(736)

2014-10-10

2014-10-10

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (2693) (733)

2014-10-10

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
453 komornikach sądowych i egzekucji
(1728) (734)

452

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz
451
niektórych innych ustaw (2377, 2404)
(732)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
78

78

77

77

77

77

77

77

77

2014-11-06

2014-10-23

2014-11-06

2014-11-06

2014-11-06

2014-10-23

2014-11-06

2014-11-06

2014-11-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
64

63

64

64

64

63

64

64

64

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

3

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

19

2014-11-28

2014-11-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

3

17

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1644

2014 r. poz.
1478

2014 r. poz.
1689

2014 r. poz.
1664

2015 r. poz. 39

2014 r. poz.
1589

2014 r. poz.
1710

2014 r. poz.
1690

2015 r. poz. 87
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ustawa o ratyfikacji Protokołu między
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem
Belgii zmieniającego Konwencję
między Rzecząpospolitą Polską a
Królestwem Belgii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania oraz
465 zapobiegania oszustwom podatkowym
i uchylaniu się od opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i
majątku, podpisaną w Warszawie dnia
20 sierpnia 2001 r., podpisanego w
Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.
(2750) (750)
2014-10-23

78

78

ustawa o zmianie ustawy o referendum
2014-10-23
lokalnym (2751) (749)

464

78

2014-10-23

ustawa o zmianie ustawy o
463 bezpieczeństwie żywności i żywienia
(1127) (748)

78

78

2014-10-23

2014-10-23

78

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o krajowym
systemie ewidencji producentów,
462 ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (2542) (747)

461

ustawa o ułatwieniu wykonywania
działalności gospodarczej (2606) (746)

2014-10-23

ustawa o zmianie ustawy o systemie
460 ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw (2242) (745)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2014-11-20

2014-11-20

2014-11-20

2014-11-20

2014-11-06

2014-11-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
65

65

65

65

64

65

bez
poprawek

bez
poprawek

6

2

25

bez
poprawek

2014-11-28

2014-11-28

2014-11-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

79

przyjął
wszystkie
poprawki

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

6

24

2

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1870

2014 r. poz.
1871

2015 r. poz. 35

2014 r. poz.
1872

2014 r. poz.
1662

2014 r. poz.
1831
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79

79

2014-10-23

2014-11-07

2014-11-07

2014-11-07

ustawa o zmianie ustawy o
zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
468
przez statki oraz niektórych innych
ustaw (2748) (752)

ustawa o zmianie ustawy o obrocie
469 instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (2734) (762)

ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie
ekologicznym ( 2492) (763)

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (2418) (764)

470

471

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz ustawy o
472 gromadzeniu, przetwarzaniu i
2014-11-07
przekazywaniu informacji kryminalnych
(2775) (765)

ustawa o uchyleniu ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
473
„Program dla Odry – 2006” (2736)
(768)
2014-11-07

79

2014-10-23

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
467 jednostek samorządu terytorialnego
(2667, 2668) (751)

79

79

78

78

78

2014-10-23

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
466
Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (2782) (753)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2014-11-20

2014-12-04

2014-12-04

2014-12-04

2014-12-04

2014-11-06

2014-11-06

2014-11-06

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
65

66

66

66

66

64

64

64

5

6

2

4

6

3

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-11-28

2014-12-05

2014-12-05

2014-12-05

2014-11-07

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
80

81

81

81

79

4

2

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

4

5

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

3

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1856

nierozpatrzona
przez Sejm po
poprawkach
Senatu

2014 r. poz.
1885

2015 r. poz. 55

2015 r. poz. 73

2014 r. poz.
1554

2014 r. poz.
1574

2014 r. poz.
1682
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2014-11-07

2014-11-07

2014-11-28

2014-11-28

ustawa o zmianie ustawy o Krajowym
474 Rejestrze Sądowym oraz niektórych
innych ustaw (2816) (766)

ustawa o zmianie ustawy o
475 Państwowym Ratownictwie
Medycznym (2834) (767)

476 ustawa o obligacjach (2735) (773)

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
477 związku z realizacją ustawy
budżetowej (2854) (774)

2014-11-28

2014-11-28
2014-11-28

2014-11-28

2014-11-28

ustawa o zmianie ustawy o Służbie
Celnej, ustawy o urzędach i izbach
478
skarbowych oraz niektórych innych
ustaw (2739) (775)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym (2792) (776)

ustawa o zmianie ustawy o usługach
płatniczych (2860) (777)

479

480

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
481 postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (2655) (780)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
482 spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (2841) (779)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
80

80

80

80

80

80

80

79

79

2014-12-04

2014-12-18

2014-12-04

2014-12-04

2014-12-18

2014-12-04

2014-12-18

2014-11-20

2014-11-20

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
66

67

66

66

67

66

67

65

65

bez
poprawek

3

bez
poprawek

bez
poprawek

8

3

16

bez
poprawek

9

2015-01-15

2015-01-15

2014-12-05

2015-01-15

2014-11-28

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
84

84

81

84

80

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

8

3

12

9

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

2015 r. poz. 4

2015 r. poz.
218

2014 r. poz.
1916

2015 r. poz. 18

2015 r. poz.
211

2014 r. poz.
1877

2015 r. poz.
238

2014 r. poz.
1802

2014 r. poz.
1924
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80

80

80

81

81

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
484
2014-11-28
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(2853) (783)

2014-11-28

ustawa o zmianie ustawy o specjalnych
486 strefach ekonomicznych oraz
2014-11-28
niektórych innych ustaw (2856) (778)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
487 farmaceutyczne oraz niektórych innych 2014-12-05
ustaw (2708) (787)
2014-12-05

2014-12-05

ustawa o ratyfikacji Układu o
stowarzyszeniu między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą
Energii Atomowej oraz ich państwami
485 członkowskimi, z jednej strony, a
Ukrainą, z drugiej strony,
sporządzonego w Brukseli dnia 21
marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca
2014 r. (2833) (781)

ustawa o zmianie ustawy o składkach
488 na ubezpieczenie zdrowotne rolników
za lata 2012-2014 (2905) (788)

ustawa o zmianie ustawy o zasadach
489 finansowania nauki oraz niektórych
innych ustaw (2086, 2829) (789)
81

80

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2014-11-28

ustawa o zmianie ustawy o
organizmach genetycznie
483
zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw (2394) (782)

Lp.

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

2014-12-18

2014-12-17

2014-12-17

2014-12-04

2014-12-04

2014-12-04

2014-12-18

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
67

67

67

66

66

66

67

35

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

6

2015-01-15

2014-12-19

2015-01-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
84

83

84

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

34

2

6

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
249

2014 r. poz.
1935

2015 r. poz. 28

2014 r. poz.
1854

2015 r. poz. 49

2014 r. poz.
1873

2015 r. poz.
277
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2014-12-05

2014-12-05

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Federalnej Niemiec
492 o współpracy służb policyjnych,
granicznych i celnych, sporządzonej w
Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r (2827)
(792)

2014-12-05

2014-12-05

2014-12-05

ustawa o ratyfikacji Statutu
Międzynarodowej Organizacji Policji
493 Kryminalnej – Interpol, przyjętego w
Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.
(2876) (793)

ustawa o ratyfikacji Układu o
stowarzyszeniu między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą
Energii Atomowej oraz ich państwami
494
członkowskimi, z jednej strony, a
Republiką Mołdawii, z drugiej strony,
sporządzonego w Brukseli dnia 27
czerwca 2014 r. (2858) (794)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
495 powiadamiania ratunkowego (2960)
(795)

491

ustawa o Karcie Dużej Rodziny (2923)
(791)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy o
490
2014-12-05
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (2847) (790)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
81

81

81

81

81

81

2014-12-17

2014-12-18

2014-12-18

2014-12-18

2014-12-17

2014-12-17

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
67

67

67

67

67

67

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2014-12-19

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
83

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2014 r. poz.
1915

2015 r. poz. 33

2015 r. poz. 17

2015 r. poz. 53

2014 r. poz.
1863

2015 r. poz. 2
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83

83

2014-12-17

2014-12-17

2014-12-17

ustawa o zmianie ustawy o odpadach
498 oraz niektórych innych ustaw (2769)
(798)

ustawa o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach
499
ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(2930) (799)

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
500 rynku mleka i przetworów mlecznych
(2934) (800)

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
501 kolejowym oraz niektórych innych
ustaw (2791) (801)

ustawa o rybołówstwie morskim (2919)
2014-12-19
(804)

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach
503
związanych z ochroną miejsc pracy
(3009) (803)
2014-12-19

83

ustawa o zmianie ustawy o dowodach
osobistych, ustawy o ewidencji
497
2014-12-17
ludności oraz ustawy – Prawo o aktach
stanu cywilnego (2998) (797)
2014-12-17

496

502

83

2014-12-17

ustawa budżetowa na rok 2015 (2772)
(802)

Lp.

83

83

83

83

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2015-01-09

2014-12-18

2015-01-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
68

68

68

68

68

68

67

68

bez
poprawek

bez
poprawek

9

bez
poprawek

19

7

1

9

2015-01-15

2015-01-15

2015-01-15

2014-12-19

2015-01-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
84

84

84

83

84

przyjął
część
poprawek

8

19

6

przyjął
część
poprawek
przyjął
wszystkie
poprawki

1

9

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
150

2015 r. poz.
222

2015 r. poz.
200

2015 r. poz.
165

2015 r. poz.
151

2015 r. poz.
122

2014 r. poz.
1888

2015 r. poz.
153
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2015-01-15

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych oraz
506
niektórych innych ustaw (2680, 2544)
(808)

2015-01-15

2015-01-15

2015-01-15

2015-01-15

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
508 budowlane oraz niektórych innych
ustaw (2710) (810)

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
509 „Budowa Kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego” (2966) (811)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
510 oświaty oraz niektórych innych ustaw
(2957) (812)

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
511 drogowym oraz niektórych innych
ustaw (2959) (813)

507

2015-01-15

2015-01-15

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
505 karny oraz niektórych innych ustaw
(2393, 2024, 2267) (809)

ustawa o odnawialnych źródłach
energii (2604) (817)

2014-12-19

ustawa o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów
504
naukowych lub edukacyjnych (2709)
(805)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
84

84

84

84

84

84

84

83

2015-02-07

2015-02-07

2015-02-07

2015-02-07

2015-02-07

2015-02-07

2015-02-07

2015-01-09

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
70

70

70

70

70

70

70

68

6

9

bez
poprawek

17

99

18

66

16

2015-02-20

2015-02-20

2015-02-20

2015-02-20

2015-02-20

2015-02-20

2015-01-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
87

87

87

87

87

87

84

9

6

przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

16

84

przyjął
część
poprawek
przyjął
część
poprawek

16

60

15

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

1

15

2

6

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
390

2015 r. poz.
357

2015 r. poz.
300

2015 r. poz.
443

2015 r. poz.
478

wniosek do TK
(Kp 1/15),
częściowo
niezgodna z
Konstytucją

2015 r. poz.
396

2015 r. poz.
266
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2015-01-15

2015-01-15

2015-01-16

ustawa o przekształceniu
jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa prowadzących działalność z
512
wykorzystaniem dóbr kultury w
państwowe instytucje kultury (2790)
(814)

ustawa o rzeczach znalezionych
(2064) (815)

ustawa o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu górnictwa węgla
514
kamiennego w latach 2008-2015 oraz
niektórych innych ustaw (3034) (816)

2015-02-06

2015-02-06

2015-02-06

2015-02-06

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
516 karny oraz niektórych innych ustaw
(2586, 2182, 2169) (824)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (2872) (825)

ustawa o płatnościach w ramach
518 systemów wsparcia bezpośredniego
(3080) (821)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
519 cywilny oraz niektórych innych ustaw
(2707, 990) (826)

517

2015-01-16

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
515
ustawy – Ordynacja podatkowa (3032)
(818)

513

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
86

86

86

86

84

84

84

84

2015-03-05

2015-02-07

2015-03-05

2015-03-05

2015-02-07

2015-01-21

2015-02-07

2015-02-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
71

70

71

71

70

69

70

70

10

bez
poprawek

bez
poprawek

14

bez
poprawek

7

19

bez
poprawek

2015-03-20

2015-03-20

2015-01-22

2015-02-20

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
89

89

85

87

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

7

7

7

13

3

7

6

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
539

2015 r. poz.
308

2015 r. poz.
441

2015 r. poz.
541

2015 r. poz.
251

2015 r. poz.
143

2015 r. poz.
397

2015 r. poz.
337
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86

ustawa o ratyfikacji Układu o
stowarzyszeniu między Unią
Europejską i Europejską Wspólnotą
Energii Atomowej oraz ich państwami
522
członkowskimi, z jednej strony, a
Gruzją, z drugiej strony,
sporządzonego w Brukseli dnia 27
czerwca 2014 r. (3059) (823)

2015-02-06

2015-02-06

2015-02-20

ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu
525 przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej, sporządzonej w Stambule
dnia 11 maja 2011 r. (2515) (830)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
526 postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (1633, 2539) (833)

524

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
aktach stanu cywilnego (3101) (822)

ustawa o zmianie ustawy o narodowym
523 zasobie archiwalnym i archiwach
2015-02-06
(2676) (829)

87

86

86

86

86

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
521
2015-02-06
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(2610, 2771) (828)

2015-02-06

86

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2015-02-06

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
520 budowlane oraz niektórych innych
ustaw (2953) (827)

Lp.

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

2015-03-19

2015-03-05

2015-02-07

2015-03-05

2015-03-05

2015-03-05

2015-03-05

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
72

71

70

71

71

71

71

15

bez
poprawek

bez
poprawek

20

bez
poprawek

bez
poprawek

1

2015-04-09

2015-03-20

2015-03-20

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
90

89

89

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

13

19

1

2

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
658

2015 r. poz.
398

2015 r. poz.
262

2015 r. poz.
566

2015 r. poz.
494

2015 r. poz.
493

2015 r. poz.
528

Ogłoszono
w Dz. U.

240

87

87

87

87

87

ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
528 Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 2015-02-20
niektórych innych ustaw (2356) (835)
2015-02-20

ustawa o zmianie ustawy o
529 komornikach sądowych i egzekucji
(2516 ) (836)

ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
530 rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2015-02-20
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (3130)
(837)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
531 Peru o przekazywaniu osób
2015-02-20
skazanych, podpisanej w Limie dnia 27
maja 2014 r. (2861) (838)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Serbii o współpracy
w zwalczaniu przestępczości
532
zorganizowanej oraz innego rodzaju
przestępczości, podpisanej w
Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.
(3054) (839)
2015-02-20

87

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2015-02-20

ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy
527
– Prawo zamówień publicznych (3077)
(834)

Lp.

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

2015-03-19

2015-03-19

2015-03-05

2015-03-19

2015-03-19

2015-03-19

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
72

72

71

72

72

72

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

1

20

10

2015-04-09

2015-04-09

2015-04-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
90

90

90

9

20

1

przyjął
część
poprawek
przyjął
wszystkie
poprawki
przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
549

2015 r. poz.
537

2015 r. poz.
349

2015 r. poz.
624

2015 r. poz.
694

2015 r. poz.
605

Ogłoszono
w Dz. U.

241

ustawa o ratyfikacji Konwencji między
Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i
Hercegowiną w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i
538 zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu i majątku, podpisanej w
Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.
(3092) (846)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (3110) (845)

2015-03-05

2015-03-05

2015-03-05

ustawa o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
536
Ubezpieczeń Społecznych (2651)
(844)

537

2015-03-05

ustawa o zmianie ustawy o
powszechnym obowiązku obrony
535
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (2609) (843)

533

2015-02-20

2015-02-20

ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (3138) (840)

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
534
chorób zakaźnych zwierząt (3148)
(841)

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
88

88

88

88

87

87

2015-03-19

2015-03-19

2015-03-19

2015-03-19

2015-03-05

2015-03-05

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
72

72

72

72

71

71

bez
poprawek

4

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-04-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
90

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
536

2015 r. poz.
591

2015 r. poz.
552

2015 r. poz.
529

2015 r. poz.
470

2015 r. poz.
378

Ogłoszono
w Dz. U.

242
89
89

ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz
2015-03-20
niektórych innych ustaw (3147) (859)

ustawa o zmianie ustawy o Najwyższej
Izbie Kontroli (257) (860)

543

544

2015-03-20

89

2015-03-20

ustawa o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach
542
represjonowanych z powodów
politycznych (2137, 2342) (858)

89

88

2015-03-20

2015-03-05

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Europejską Organizacją Badań
Astronomicznych na Półkuli
Południowej a Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej
warunków przystąpienia
540
Rzeczypospolitej Polskiej do
Europejskiej Organizacji Badań
Astronomicznych na Półkuli
Południowej, podpisanej w Warszawie
w dniu 28 października 2014 r. (3094)
(848)

88

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
541 związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu (1525) (31)

2015-03-05

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej
konwencji o wymaganiach w zakresie
wyszkolenia, wydawania świadectw
539
oraz pełnienia wacht dla załóg statków
rybackich, sporządzonej w Londynie
dnia 7 lipca 1995 r. (2935) (847)

Lp.

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

2015-04-16

2015-04-16

2015-04-16

2015-04-16

2015-03-19

2015-03-19

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
73

73

73

73

72

72

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

31

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-04-24

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
91

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

31

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
684

2015 r. poz.
671

2015 r. poz.
693

2015 r. poz.
774

2015 r. poz.
550

2015 r. poz.
533

Ogłoszono
w Dz. U.

243
2015-03-20

2015-03-20

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania międzynarodowych
546 obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
oraz towarzyszących Uzgodnień
Końcowych, podpisanych dnia 7
października 2014 r. w Warszawie
(3155) (862)

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Republiki Litewskiej, Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem
547 Ministrów Ukrainy o utworzeniu
wspólnej jednostki wojskowej,
sporządzonej w Warszawie dnia 19
września 2014 r. (3158) (863)

2015-03-20

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
545 substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (3149) (861)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
89

89

89

2015-04-16

2015-04-16

2015-04-16

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
73

73

73

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2015 r. poz.
648

2015 r. poz.
686

2015 r. poz.
675

Ogłoszono
w Dz. U.

244

ustawa o zmianie ustawy o statystyce
552 publicznej oraz niektórych innych
ustaw (2963) (872)

ustawa – Prawo restrukturyzacyjne
(2824) (871)

2015-04-09

2015-04-09

2015-04-09

ustawa o zmianie ustawy o systemie
550 ubezpieczeń społecznych (137, 3111)
(870)

551

89

2015-03-20

ustawa o ratyfikacji Traktatu między
Królestwem Hiszpanii, Republiką
Francuską, Republiką Włoską,
Królestwem Niderlandów oraz
549 Republiką Portugalską,
ustanawiającego Europejskie Siły
Żandarmerii EUROGENDFOR,
sporządzonego w Velsen dnia 18
października 2007 r. (3160) (865)

90

90

90

89

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Naczelnym Dowództwem
Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE)
dotyczącej stacjonowania, statusu
prawnego i wsparcia 3. Batalionu
548
2015-03-20
Łączności NATO (3NSB), elementu
podporządkowanego Grupie Systemów
Łączności i Informatyki NATO (NCISG)
dyslokowanego w Rzeczypospolitej
Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17
września 2014 r. (3159) (864)

Lp.

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

2015-05-07

2015-05-07

2015-04-16

2015-04-16

2015-04-16

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
74

74

73

73

73

bez
poprawek

263

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-05-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
92

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

226

37

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
855

2015 r. poz.
978

2015 r. poz.
689

2015 r. poz.
647

2015 r. poz.
685

Ogłoszono
w Dz. U.

245
91

ustawa o zmianie ustawy o
560 ubezpieczeniach upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich (3247) (883)
2015-04-24

90

ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 15
zmieniającego Konwencję o ochronie
559 praw człowieka i podstawowych
2015-04-09
wolności, sporządzonego w Strasburgu
dnia 24 czerwca 2013 r. (3056) (879)

90

90

2015-04-09

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
556 postępowania w sprawach o
wykroczenia (3103) (876)

90

ustawa o ratyfikacji decyzji Rady z dnia
26 maja 2014 r. w sprawie systemu
558
2015-04-09
zasobów własnych Unii Europejskiej
(2014/335/UE, Euratom) (3198) (878)

2015-04-09

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
555 jednostek samorządu terytorialnego
(3187) (875)

90

90

2015-04-09

ustawa o zmianie ustawy o podatku
554 dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (1640) (874)

90

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
557 farmaceutyczne oraz niektórych innych 2015-04-09
ustaw (2997) (877)

2015-04-09

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
553 bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (2684) (873)

Lp.

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

2015-05-21

2015-05-07

2015-05-07

2015-05-07

2015-05-07

2015-05-07

2015-04-16

2015-05-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
75

74

74

74

74

74

73

74

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-05-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
92

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
892

2015 r. poz.
763

2015 r. poz.
764

2015 r. poz.
788

2015 r. poz.
841

2015 r. poz.
789

2015 r. poz.
699

2015 r. poz.
779

Ogłoszono
w Dz. U.

246
2015-04-24

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy o
568 płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (3331) (891)

ustawa o ustanowieniu Narodowego
Dnia Zwycięstwa (3322) (892)

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy o
567 przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych innych ustaw (3107) (890)

569

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji
566
oraz niektórych innych ustaw (3033)
(889)

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (3232) (887)

564

2015-04-24

91

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy o
samorządzie powiatowym (3250) (886)

563

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz ustawy o
565
podatku dochodowym od osób
fizycznych (3221) (888)

91

ustawa o zmianie ustawy o działalności
2015-04-24
leczniczej (3090)(885)

562

91

91

91

91

91

91

91

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2015-04-24

ustawa o zmianie ustawy o izbach
561 rolniczych oraz niektórych innych
ustaw (3203) (884)

Lp.

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

2015-05-06

2015-05-07

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-21

2015-05-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
74

74

75

75

75

75

75

75

74

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

15

bez
poprawek

1

bez
poprawek

1

5

2015-05-27

2015-05-27

2015-05-27

2015-05-15

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
93

93

93

92

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

15

1

5

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
622

2015 r. poz.
653

2015 r. poz.
875

2015 r. poz.
933

2015 r. poz.
860

2015 r. poz.
942

2015 r. poz.
871

2015 r. poz.
905

2015 r. poz.
838

Ogłoszono
w Dz. U.

247

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (3084) (901)

2015-05-15

2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków
575
powodzi oraz ustawy o wspieraniu
przedsiębiorców dotkniętych skutkami
powodzi z 2010 r. (3292 ) (905)

ustawa o zmianie ustawy o
576 samorządzie gminnym oraz o
niektórych innych ustaw (2656) (906)
92

92

92

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (3257) (904)

574

2015-05-15

92

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2015-05-15
nieruchomościami (3287) (903)

573

92

92

92

2015-05-15

2015-05-15

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy – Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie
572
ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodności
– Prawo budowlane (2493) (902)

571

ustawa o zmianie ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarłych,
ustawy o grobach i cmentarzach
570 wojennych oraz ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (3027) (900)

Lp.

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

2015-06-12

2015-06-12

2015-05-21

2015-06-12

2015-06-12

2015-06-12

2015-06-12

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
76

76

75

76

76

76

76

18

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

9

13

bez
poprawek

2015-06-25

2015-06-25

2015-06-25

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
95

95

95

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

17

9

13

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1045

2015 r. poz.
1013

2015 r. poz.
867

2015 r. poz.
985

2015 r. poz.
1165

2015 r. poz.
1043

2015 r. poz.
935

Ogłoszono
w Dz. U.

248

92

92

92

ustawa o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu banków
578 spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
2015-05-15
bankach zrzeszających oraz niektórych
innych ustaw (3150) (908)
2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy o prawie
579 autorskim i prawach pokrewnych
(3293) (909)

ustawa o zmianie ustawy o
2015-05-15
świadczeniach rodzinnych (3291) (910)

2015-05-27

2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
583 geodezyjne i kartograficzne (3374)
(913)

ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
(1590) (915)

2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy o kosztach
582 sądowych w sprawach cywilnych
(3194) (912)

584

2015-05-15

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach pieniężnych z
581 ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa oraz
niektórych innych ustaw (2832) (908)

580

93

92

92

92

92

2015-05-15

ustawa o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych
577
fluorowanych gazach cieplarnianych
(3106) (907)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2015-06-12

2015-05-21

2015-06-12

2015-06-12

2015-06-12

2015-06-12

2015-06-12

2015-05-21

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
76

75

76

76

76

76

76

75

28

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

35

bez
poprawek

2015-06-25

2015-06-25

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
95

95

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

25

29

3

6

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1064

2015 r. poz.
831

2015 r. poz.
957

2015 r. poz.
1066

2015 r. poz.
995

2015 r. poz.
994

2015 r. poz.
1166

2015 r. poz.
881
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2015-05-27

2015-05-27

2015-05-27

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
589
Kodeks postępowania cywilnego
(3104) (920)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
590 zabytków i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o muzeach (3112) (921)

ustawa o ratyfikacji Umowy
ustanawiającej stowarzyszenie między
Unią Europejską i jej państwami
591 członkowskimi, z jednej strony, a
Ameryką Środkową, z drugiej strony,
sporządzonej w Tegucigalpie dnia 29
czerwca 2012 r. (3289) (922)

588

2015-05-27

2015-05-27

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny, ustawy – Kodeks
587
postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (2678) (918)

ustawa o administracji podatkowej
(3320) (919)

2015-05-27

586

ustawa o finansowaniu wspólnej
polityki rolnej (3365) (917)

ustawa o zmianie ustawy o
obowiązkach w zakresie informowania
585 o zużyciu energii przez produkty
2015-05-27
wykorzystujące energię oraz niektórych
innych ustaw (3323) (916)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
93

93

93

93

93

93

93

2015-06-25

2015-06-25

2015-06-12

2015-06-25

2015-06-25

2015-06-26

2015-06-26

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
77

77

76

77

77

77

77

bez
poprawek

7

2

24

10

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-07-10

2015-06-25

2015-07-10

2015-07-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
96

95

96

96

1

7

przyjął
wszystkie
poprawki

21

przyjął
część
poprawek
przyjął
część
poprawek

10

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1049

wniosek do TK
(Kp 2/15)

2015 r. poz.
1062

2015 r. poz.
1269

2015 r. poz.
1311

2015 r. poz.
1130

2015 r. poz.
1069
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94

2015-06-12

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
596 własności przemysłowej oraz
niektórych innych ustaw (3249) (931)

ustawa o zmianie ustawy o prawach
597 pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(3254) (932)

ustawa o systemie handlu
599 uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (3151) (934)

598

2015-06-12

2015-06-12

93

ustawa o zmianie ustawy o
przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
595
2015-05-27
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o finansach publicznych (2929, 3063,
3190) (926)

ustawa o zmianie ustawy o Sądzie
Najwyższym (3325) (933)

93

2015-05-27

ustawa o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej (3410) (925)

594

94

94

94

93

2015-05-27

ustawa o zmianie ustawy o
593 Państwowej Straży Pożarnej (3362)
(924)

93

2015-05-27

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Konstytucji
Międzynarodowej Organizacji do
592 Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w
dniu 19 października 1953 r. (3337)
(923)

Lp.

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

2015-06-25

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-06-25

2015-06-12

2015-06-25

2015-06-25

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
77

78

78

78

77

76

77

77

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

24

5

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-07-24

2015-07-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
97

96

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

24

3

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1223

2015 r. poz.
1167

2015 r. poz.
1163

2015 r. poz.
1266

2015 r. poz.
1117

2015 r. poz.
928

2015 r. poz.
1098

2015 r. poz.
1046
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94
94

94

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy o własności
lokali (3233) (938)

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
2015-06-12
nieruchomościami (3296) (939)

603

604

ustawa o zmianie ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
605
2015-06-12
oddziaływania na środowisko oraz
ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (3388) (940)

94

ustawa zmieniająca ustawę o
niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawę o zmianie ustawy o
poręczeniach i gwarancjach
602
2015-06-12
udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektórych innych ustaw (3091, 3229)
(937)

94

94

ustawa o zmianie ustawy o usługach
turystycznych (3384) (936)

2015-06-12

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

2015-06-12

601

ustawa o zmianie ustawy o sporcie
oraz ustawy o podatku dochodowym
600
od osób fizycznych (2674, 2715, 3161)
(935)

Lp.

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

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
78

78

78

78

78

78

4

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

8

2015-07-24

2015-07-23

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
97

97

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

4

7

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1211

2015 r. poz.
1180

2015 r. poz.
1168

2015 r. poz.
1169

2015 r. poz.
1164

2015 r. poz.
1321
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Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o
614 bezpieczeństwie morskim oraz
niektórych innych ustaw (3369) (952)
2015-06-25

95

95

ustawa o zmianie ustawy o kierujących
2015-06-25
pojazdami (3333) (951)

94

613

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz ustawy –
611
Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (2540) (946)

94

94

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy o
610 rachunkowości oraz niektórych innych
ustaw (3352) (945)

94

2015-06-12

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
609 nad rynkiem kapitałowym oraz
niektórych innych ustaw (3230) (944)

94

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (2826) (947)

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy o finansach
publicznych (3361) (943)

608

94

94

Nr
posiedzenia

612

2015-06-12

ustawa o zmianie ustawy o grach
hazardowych (2927) (942)

607

ustawa o zmianie ustawy o języku
polskim oraz ustawy o organizacji i
606
2015-06-12
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(3324) (941)

Lp.

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

2015-07-10

2015-07-24

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-06-25

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
78

79

78

78

78

78

78

78

77

5

5

bez
poprawek

bez
poprawek

30

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-07-24

2015-08-05

2015-07-23

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
97

98

97

5

4

przyjął
część
poprawek

27

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

1

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1320

2015 r. poz.
1327

2015 r. poz.
1185

2015 r. poz.
1186

2015 r. poz.
1333

2015 r. poz.
1260

2015 r. poz.
1189

2015 r. poz.
1201

2015 r. poz.
1132
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Data
uchwalenia
przez Sejm

2015-06-25

2015-06-25

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
620 pracy oraz niektórych innych ustaw
(3321) (958)

ustawa o zmianie ustawy o
621 świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (3335) (959)
2015-06-25

2015-06-25

ustawa o zmianie ustaw regulujących
619 warunki dostępu do wykonywania
niektórych zawodów (2331) (957)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (3228) (960)

95

2015-06-25

ustawa o zmianie ustawy o
ekwiwalencie pieniężnym z tytułu
618 prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych (3452) (956)

622

95

ustawa o zmianie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o zmianie ustawy o
617
2015-06-25
systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw (3448)
(955)

95

95

95

95

95

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym (3450) (954)

95

Nr
posiedzenia

2015-06-25

616

ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz ustawy –
615
2015-06-25
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (3195)
(953)

Lp.

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

2015-07-24

2015-07-22

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-10

2015-07-24

2015-07-10

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
79

79

79

79

79

78

79

78

bez
poprawek

2

bez
poprawek

56

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-07-24

2015-08-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
97

98

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

44

12

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1221

2015 r. poz.
1217

2015 r. poz.
1220

2015 r. poz.
1505

2015 r. poz.
1179

2015 r. poz.
1153

2015 r. poz.
1187

wniosek do TK
(Kp 3/15)
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2015-06-25

2015-06-25

ustawa o Radzie Dialogu Społecznego
627 i innych instytucjach dialogu
społecznego (3519) (965)
2015-06-25

2015-06-25

ustawa o leczeniu niepłodności (608,
3245) (949)

ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
(3109) (966)

628

629

626

ustawa – Prawo konsularne (3290)
(964)

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
państwa w nabyciu pierwszego
625
2015-06-25
mieszkania przez młodych ludzi (3246)
(963)

95

95

95

95

95

95

ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej
2015-06-25
oraz edukacji prawnej (3338) (962)

624

95

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu
między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy zmieniającego Umowę między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
623
2015-06-25
Gabinetem Ministrów Ukrainy o
zasadach małego ruchu granicznego,
podpisaną w Kijowie dnia 28 marca
2008 roku, podpisanego w Warszawie
dnia 17 grudnia 2014 roku (3435) (961)

Lp.

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

2015-07-24

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-22

2015-07-10

2015-07-24

2015-07-22

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
79

78

78

79

78

79

79

26

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

13

bez
poprawek

2015-08-05

2015-07-24

2015-08-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
98

97

98

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

4

2

9

22

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1433

2015 r. poz.
1087

2015 r. poz.
1240

2015 r. poz.
1274

2015 r. poz.
1194

2015 r. poz.
1255

2015 r. poz.
1178
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96

ustawa o zmianie ustawy o działalności
631 pożytku publicznego i o wolontariacie
2015-07-09
oraz ustawy o fundacjach (3386) (970)

2015-07-09

ustawa o opiniodawczych zespołach
sądowych specjalistów (3058) (973)

633

2015-07-09

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec
635 osób represjonowanych za działalność
na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (2481) (975)

ustawa o zmianie ustawy o kuratorach
sądowych (3409) (976)

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym (3476) (978)

638

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy o Polskiej
637 Agencji Żeglugi Powietrznej (3478)
(977)

636

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka (3526) (974)

634

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (3473) (972)

632

96

96

96

96

96

96

96

95

2015-06-25

ustawa o zmianie ustawy o
630 autostradach płatnych oraz Krajowym
Funduszu Drogowym (3568) (950)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2015-07-22

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-06-25

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
79

79

79

79

79

79

79

79

77

3

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

5

8

13

bez
poprawek

2015-08-05

2015-08-05

2015-08-05

2015-08-05

2015-08-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
98

98

98

98

98

2

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

2

4

przyjął
część
poprawek

odrzucił
wszystkie
poprawki

9

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

1

2

3

4

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1326

2015 r. poz.
1205

wniosek do TK
(Kp 4/15)

2015 r. poz.
1188

2015 r. poz.
1192

2015 r. poz.
1418

2015 r. poz.
1310

2015 r. poz.
1339

2015 r. poz.
901
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2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

ustawa o rozpatrywaniu reklamacji
646 przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym (3430) (986)

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
647 podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (2605, 3018) (988)

645

ustawa o Agencji Mienia Wojskowego
(3342) (985)

2015-07-09

2015-07-09

ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci
642 Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca
1945 roku (3294) (971)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
644 postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (3197) (983)

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych
641
oraz niektórych innych ustaw (3517)
(981)

2015-07-09

2015-07-09

ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja
640 podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (3462) (980)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy –
643
Prawo o notariacie oraz niektórych
innych ustaw (3516) (982)

2015-07-09

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o Straży
639 Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (3464) (979)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
96

96

96

96

96

96

96

96

96

2015-08-04

2015-08-04

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-22

2015-07-10

2015-07-22

2015-08-07

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

79

79

79

78

79

80

80

4

13

bez
poprawek

bez
poprawek

1

bez
poprawek

12

27

bez
poprawek

2015-08-05

2015-08-05

2015-07-24

2015-07-24

2015-09-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
98

98

97

97

99

przyjął
część
poprawek

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

11

1

12

27

3

2

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1197

2015 r. poz.
1339

2015 r. poz.
1322

2015 r. poz.
1191

2015 r. poz.
1137

2015 r. poz.
1181

2015 r. poz.
1259

2015 r. poz.
1649

2015 r. poz.
1336

Ogłoszono
w Dz. U.
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2015-07-10

ustawa o zużytym sprzęcie
648 elektrycznym i elektronicznym (3244)
(989)
2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

ustawa o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem
650
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego (3463) (991)

ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium
651
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw (3433) (992)

2015-07-10

ustawa o kontroli niektórych inwestycji
(3454) (994)

ustawa o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym (3582) (997)
2015-07-10

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
655 gruntów rolnych i leśnych (2968, 3139,
3157) (996)

656

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy o
654 zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (3193) (995)

653

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy o
652 świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (3428) (993)

649

ustawa o zmianie ustawy o organizacji
rynku rybnego (3472) (990)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
96

96

96

96

96

96

96

96

96

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-22

2015-07-24

2015-08-07

2015-07-24

2015-07-24

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
79

79

79

79

79

80

79

79

80

bez
poprawek

1

bez
poprawek

19

bez
poprawek

14

bez
poprawek

bez
poprawek

20

2015-08-05

2015-07-24

2015-09-10

2015-09-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
98

97

99

99

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

19

13

20

1

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1154

2015 r. poz.
1338

2015 r. poz.
1276

2015 r. poz.
1272

2015 r. poz.
1359

2015 r. poz.
1607

2015 r. poz.
1358

2015 r. poz.
1267

2015 r. poz.
1688

Ogłoszono
w Dz. U.
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2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz
657
ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (3461) (998)

ustawa o zmianie ustawy o nadzorze
658 nad rynkiem finansowym oraz
niektórych innych ustaw (3460) (999)

ustawa o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz
659
ustawy o grach hazardowych (3449)
(1000)

ustawa o zmianie ustawy o
660 komornikach sądowych i egzekucji
(3451) (1001)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
wyborczy (3591) (984)
2015-07-10

96

ustawa o zmianie ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych
664
2015-07-10
rynków rolnych oraz niektórych innych
ustaw (3524) (1005)

665

96

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
663 ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (3525) (1004)

96

96

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (2874) (1003)

662

96

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego (2266) (1002)

96

96

96

96

Nr
posiedzenia

661

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

2015-07-10

2015-07-24

2015-07-22

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-04

2015-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
78

79

79

80

80

80

80

80

79

bez
poprawek

2

12

6

bez
poprawek

1

21

12

bez
poprawek

2015-08-05

2015-07-24

2015-09-10

2015-09-10

2015-09-11

2015-08-05

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
98

97

99

99

99

98

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

11

3

1

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

21

9

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

2

1

3

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1044

2015 r. poz.
1419

2015 r. poz.
1273

2015 r. poz.
1573

2015 r. poz.
1334

2015 r. poz.
1561

2015 r. poz.
1639

2015 r. poz.
1357

2015 r. poz.
1296

Ogłoszono
w Dz. U.
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97

97

ustawa o zmianie ustawy o podatkach i
2015-07-23
opłatach lokalnych (3581) (1011)
2015-07-23

2015-07-23

ustawa o uzgodnieniu płci (1469)
(1012)

ustawa o zmianie ustawy o opłatach
abonamentowych (3363) (1013)

671

672

673

97

97

97

2015-07-22

ustawa o przygotowaniu i realizacji
670 strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych (3475) (1010)

669

2015-07-22

96

ustawa o zmianie ustawy o
prokuraturze, ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, ustawy o
ochronie danych osobowych, ustawy o
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
668
2015-07-10
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych(1195)
(1007)

ustawa o zmianie ustawy o finansach
publicznych (3574) (1009)

96

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych
667
oraz niektórych innych ustaw (2857)
(1006)

96

2015-07-10

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
666 ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (2299) (987)

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

2015-07-22

2015-07-22

2015-08-07

2015-08-07

2015-07-24

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

80

79

79

80

80

79

bez
poprawek

17

bez
poprawek

5

bez
poprawek

bez
poprawek

7

bez
poprawek

2015-09-10

2015-07-24

2015-09-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
99

97

99

przyjął
część
poprawek

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

2

5

7

15

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1324

weto
Prezydenta

2015 r. poz.
1283

2015 r. poz.
1265

2015 r. poz.
1190

2015 r. poz.
1309

2015 r. poz.
1707

2015 r. poz.
1224

Ogłoszono
w Dz. U.
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2015-07-23

2015-07-23

2015-07-23

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
675 energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (3590) (1015)

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa
676
mieszkaniowego oraz niektórych
innych ustaw (3586) (1016)

677 ustawa o rewitalizacji (3594) (1017)

2015-07-23

2015-07-24

2015-07-24

2015-07-24

ustawa o zmianie ustawy o ewidencji
ludności (3603) (1018)

ustawa o zmianie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów,
ustawy o emeryturach i rentach z
679
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz ustawy o świadczeniach
rodzinnych (3584) (1020)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
680 monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (3431) (1021)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
681 pracy oraz niektórych innych ustaw
(3288) (1022)

678

2015-07-23

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
674 ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (3523) (1014)

Lp.

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

Nr
posiedzenia
97

97

97

97

97

97

97

97

2015-08-04

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-05

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

80

80

80

80

80

80

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

8

10

10

bez
poprawek

2015-10-09

2015-09-10

2015-09-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

99

99

10

7

przyjął
część
poprawek

10

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1268

2015 r. poz.
1361

2015 r. poz.
1302

2015 r. poz.
1337

2015 r. poz.
1777

2015 r. poz.
1582

2015 r. poz.
1618

2015 r. poz.
1434

Ogłoszono
w Dz. U.
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2015-07-24

ustawa – Prawo o zgromadzeniach
(3518) (1024)

97

97

97

97

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, ustawy –
685 Kodeks postępowania cywilnego oraz
2015-07-24
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (2361)(1026)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Prawo budowlane oraz
686
2015-07-24
ustawy – Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia (2682) (1027)

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
687
2015-07-24
oraz ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (3609) (1028)

ustawa o zmianie ustawy o zawodach
688 pielęgniarki i położnej oraz niektórych
innych ustaw (3589) (1029)
2015-07-24

97

97

97

Nr
posiedzenia

2015-07-24

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
związku ze wspieraniem polubownych
684
metod rozwiązywania sporów (3432)
(1025)

683

2015-07-24

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o zmianie ustawy o podatku
682 akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw (3522) (1023)

Lp.

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

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-04

2015-08-07

2015-08-07

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
80

80

80

80

80

80

80

5

bez
poprawek

1

bez
poprawek

8

4

bez
poprawek

2015-09-11

2015-09-10

2015-09-10

2015-09-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
99

99

99

99

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

odrzucił
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

5

1

8

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1640

2015 r. poz.
1365

2015 r. poz.
1549

2015 r. poz.
1199

2015 r. poz.
1595

2015 r. poz.
1485

2015 r. poz.
1479

Ogłoszono
w Dz. U.
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98

98

ustawa o zmianie ustawy o
695 zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 2015-08-05
innych ustaw (3676) (1041)

ustawa o zmianie ustawy o niektórych
formach wspierania działalności
696
innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym
Funduszu Kapitałowym (3658) (1034)
2015-08-05

98

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników
694
oraz ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych (3588) (1040)

98

98

2015-08-05

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska (3667) (1035)

692

98

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
693 jednostek samorządu terytorialnego
(3700) (1037)

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
lotnicze (3663) (1039)

98

ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania
690 i realizacji inwestycji w zakresie dróg
2015-08-05
publicznych oraz niektórych innych
ustaw (3575) (1038)

691

97

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
689 ruchu drogowym oraz o ustawy o
2015-07-24
strażach gminnych (2973, 3222) (1030)

Lp.

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

2015-08-07

2015-09-04

2015-09-04

2015-08-07

2015-08-07

2015-09-04

2015-09-04

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
80

81

81

80

80

81

81

80

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

5

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-09-10

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
99

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

5

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1308

2015 r. poz.
1567

2015 r. poz.
1506

2015 r. poz.
1293

2015 r. poz.
1593

2015 r. poz.
1586

2015 r. poz.
1590

2015 r. poz.
1335

Ogłoszono
w Dz. U.

263
98

98

ustawa o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem
702 finansowym i zarządzaniu kryzysowym 2015-08-05
w systemie finansowym (3576, 3595)
(1047)

ustawa o szczególnych zasadach
restrukturyzacji walutowych kredytów
703 mieszkaniowych w związku ze zmianą
kursu walut obcych do waluty polskiej
(3660) (1048)
2015-08-05

98

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
701
administracji morskiej oraz niektórych
innych ustaw (3661) (1046)

700

98

98

ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii
699 Generalnej Skarbu Państwa oraz
2015-08-05
niektórych innych ustaw (3643) (1044)
2015-08-05

98

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
698 konkurencji i konsumentów oraz
niektórych innych ustaw (3662) (1043)

ustawa o pracy na morzu (3645)
(1045)

98

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw, ustawy –
697
2015-08-05
Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (3078) (1042)

Lp.

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

2015-09-04

2015-09-04

2015-09-04

2015-09-04

2015-09-04

2015-09-04

2015-09-04

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
81

81

81

81

81

81

81

12

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

nierozpatrzona
przez Sejm po
poprawkach
Senatu

2015 r. poz.
1513

2015 r. poz.
1642

2015 r. poz.
1569

2015 r. poz.
1635

2015 r. poz.
1634

2015 r. poz.
1587

Ogłoszono
w Dz. U.
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2015-09-11

2015-09-11

2015-09-11

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
710 ustroju sądów powszechnych (3743)
(1059)

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks
711 karny oraz niektórych innych ustaw
(3659) (1060)

2015-09-11

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
709 czystości i porządku w gminach (3585)
(1058)

ustawa o zdrowiu publicznym (3675)
(1057)

99

99

99

99

99

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
707
2015-09-11
finansowanych ze środków publicznych
(1101) (1056)

708

98

98

98

Nr
posiedzenia

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
własności przemysłowej (3685) (1049)

2015-08-05

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
705 ustroju sądów wojskowych (2675)
(1050)

706

2015-08-05

Data
uchwalenia
przez Sejm

ustawa o ratyfikacji Umowy o
Wyszehradzkim Instytucie
704 Patentowym, sporządzonej w
Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.
(3665) (1036)

Lp.

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

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-09-04

2015-09-04

2015-08-07

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
82

82

82

82

82

81

81

80

2

wniosek o
odrzucenie

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

19

11

bez
poprawek

2015-10-09

2015-10-09

2015-09-11

2015-09-11

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

102

99

99

przyjął
wszystkie
poprawki

2

15

przyjął
część
poprawek

odrzucił
wniosek o
odrzucenie

11

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

4

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1855

2015 r. poz.
1781

2015 r. poz.
1793

2015 r. poz.
1916

2015 r. poz.
1692

2015 r. poz.
1615

wniosek do TK
(Kp 5/15)

2015 r. poz.
1325

Ogłoszono
w Dz. U.

265

2015-09-11

2015-09-11

ustawa o zmianie ustawy o
712 europejskim ugrupowaniu współpracy
terytorialnej (3762) (1061)

ustawa o zmianie ustawy o żegludze
śródlądowej (3747) (1062)
2015-09-11

2015-09-11

2015-09-11

2015-09-11

2015-09-11

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
714 bankowe oraz niektórych innych ustaw
(3434) (1064)

ustawa o działalności
715 ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(3644) (1065)

ustawa o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
716 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw (3697) (1066)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
717 oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (3678) (1067)

ustawa o ratyfikacji Poprawki
dauhańskiej do Protokołu z Kioto do
Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian
718
klimatu, sporządzonego w Kioto dnia
11 grudnia 1997 r., przyjętej w AdDausze dnia 8 grudnia 2012 r. (3809)
(1068)

713

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

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

Nr
posiedzenia
99

99

99

99

99

99

99

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
82

82

82

82

82

82

82

bez
poprawek

bez
poprawek

11

bez
poprawek

18

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-10-09

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

102

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

11

18

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
weto
Prezydenta

2015 r. poz.
1629

2015 r. poz.
1932

2015 r. poz.
1844

2015 r. poz.
1864

2015 r. poz.
1690

2015 r. poz.
1884

Ogłoszono
w Dz. U.

266

99

ustawa o zmianie ustawy o grupach
producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw oraz
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków
721
2015-09-11
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (3836)
(1073)

2015-09-11

99

ustawa o zmianie ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa
724
2015-09-11
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz
niektórych innych ustaw (3677) (1075)

ustawa o osobach starszych (3838)
(1072)

99

2015-09-11

ustawa o uprawnieniach do mienia
723 Funduszu Wczasów Pracowniczych
(571) (1074)

725

99

2015-09-11

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
722 kolejowym oraz niektórych innych
ustaw (3427) (1063)
99

99

2015-09-11

ustawa o wyrobach medycznych oraz
niektórych innych ustaw (3764) (1070)

720

99

2015-09-11

ustawa o produktach biobójczych
(3670) (1069)

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

719

Lp.

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

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

2015-10-01

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Nr
posiedzenia
82

82

82

82

82

82

82

bez
poprawek

2

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

3

2015-10-09

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

102

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

2

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1705

2015 r. poz.
1936

2015 r. poz.
1824

2015 r. poz.
1753

2015 r. poz.
1888

2015 r. poz.
1918

2015 r. poz.
1926

Ogłoszono
w Dz. U.

267
82

82

ustawa o finansowaniu niektórych
729 świadczeń zdrowotnych w latach 2015- 2015-09-25 101 2015-10-01
2018 (3834) (1078)

ustawa o zmianie ustawy o
Państwowym Ratownictwie
Medycznym, ustawy o działalności
730
leczniczej oraz ustawy o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (3837) (1079)
2015-09-25 101 2015-10-01

82

82

82

Nr
posiedzenia

2015-09-25 101 2015-10-01

728

ustawa o zmianie ustawy o usługach
płatniczych (3843) (1077)

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu
727
Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(3671) (1076)

99

2015-09-11

Lp.

ustawa o zmianie ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych,
726
ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw (3760) (1071)

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

10

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

przyjął
część
poprawek

Decyzja
Sejmu

7

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1887

2015 r. poz.
1770

2015 r. poz.
1764

2015 r. poz.
1691

2015 r. poz.
1830

Ogłoszono
w Dz. U.

268

Nr
posiedzenia
Data
podjęcia
uchwały
Senatu

82

82

ustawa o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
734 finansowanych ze środków publicznych 2015-09-25 101 2015-10-01
oraz niektórych innych ustaw (3840,
3887) (1083)

ustawa o zmianie ustawy o ochronie
735 gruntów rolnych i leśnych (3773)
(1084)

2015-09-25 101 2015-10-01

82

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o promocji
733 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(3465) (1082)

82

82

2015-09-25 101 2015-10-01

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
732
2015-09-25 101 2015-10-01
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(3845) (1081)

ustawa o ratyfikacji Porozumienia
wykonawczego między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki do
Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki
dotyczącej rozmieszczenia na
731
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
systemu obrony przed rakietami
balistycznymi w sprawie użytkowania
terenów oraz przestrzeni powietrznej
wokół Bazy systemu obrony przed
rakietami balistycznymi, podpisanego
w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.
(3835) (1080)

Lp.

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

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu
Decyzja
Sejmu

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych

Nr
posiedzenia

2015 r. poz.
1695

2015 r. poz.
1735

2015 r. poz.
1814

2015 r. poz.
1886

2015 r. poz.
1704

Ogłoszono
w Dz. U.

269
2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (3930) (1093)

744

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o
ustanowieniu programu wieloletniego
743
„Program ochrony brzegów morskich”
(3925) (1092)

82

82

82

ustawa o zmianie ustawy o działalności
2015-09-25 101 2015-10-01
leczniczej (3864) (1091)

742

82

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o wsparciu kredytobiorców
znajdujących się w trudnej sytuacji
741
finansowej, którzy zaciągnęli kredyt
mieszkaniowy (3859) (1090)

82

82

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
740 stowarzyszeniach oraz niektórych
innych ustaw (3019) (1089)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo o
739 ruchu drogowym oraz ustawy o
kierujących pojazdami (1859) (1088)

82

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o lasach
(3876) (1087)

738

82

2015-09-25 101 2015-10-01

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

ustawa o zmianie ustawy o dochodach
737 jednostek samorządu terytorialnego
(3927) (1086)

Nr
posiedzenia

82

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o zmianie ustawy o planowaniu
736 i zagospodarowaniu przestrzennym
2015-09-25 101 2015-10-01
(3904) (1085)

Lp.

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

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

14

bez
poprawek

wniosek o
odrzucenie

3

bez
poprawek

bez
poprawek

2015-10-09

2015-10-09

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
przyjął
wszystkie
poprawki

102

przyjął
wszystkie
poprawki

przyjął
102 wniosek o
odrzucenie

102

Decyzja
Sejmu

14

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1741

2015 r. poz.
1700

2015 r. poz.
1697

2015 r. poz.
1925

2015 r. poz.
1923

Sejm przyjął
wniosek
Senatu o
odrzucenie

weto
Prezydenta

2015 r. poz.
1685

2015 r. poz.
1713

Ogłoszono
w Dz. U.

270
2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle
(3775) (1098)

ustawa o zmianie ustawy o swobodzie
749 działalności gospodarczej oraz
niektórych innych ustaw (3761) (1099)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
750 bankowe oraz niektórych innych ustaw
(1441, 3426) (1104)

ustawa o zmianie niektórych ustaw w
751 związku ze wspieraniem
innowacyjności (3286) (1094)

748

2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o zmianie ustawy o
mniejszościach narodowych i
747 etnicznych oraz o języku regionalnym
oraz niektórych innych ustaw (3545)
(1097)

2015-09-25 101 2015-10-01

82

82

82

82

82

82

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

ustawa o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia lokali
746 socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych
(3929) (1096)

Nr
posiedzenia

82

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

ustawa o wykonywaniu Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie poprawy
745
2015-09-25 101 2015-10-01
wypełniania międzynarodowych
obowiązków podatkowych oraz
wdrożenia ustawodawstwa FATCA
(3860) (1095)

Lp.

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

bez
poprawek

1

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

bez
poprawek

4

2015-10-09

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

102

odrzucił
wszystkie
poprawki

przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

4

1

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1767

2015 r. poz.
1854

2015 r. poz.
1893

2015 r. poz.
1782

weto
Prezydenta

2015 r. poz.
1815

2015 r. poz.
1712

Ogłoszono
w Dz. U.

271

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01

2015-09-25 101 2015-10-01
2015-09-25 101 2015-10-01

ustawa o związkach metropolitalnych
(2107) (1100)

ustawa o zmianie ustawy o systemie
753 informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw (3763) (1101)

ustawa o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne (3878) (1102)

ustawa o zawodzie fizjoterapeuty
(3001) (1103)

752

754

755

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Lp.

Data
uchwalenia
przez Sejm

Nr
posiedzenia

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

Nr
posiedzenia
82

82

82

82

bez
poprawek

bez
poprawek

46

11

2015-10-09

2015-10-09

Stanowisko
Data
Senatu/
rozpatrzenia
liczba
poprawek
poprawek
Senatu

Nr
posiedzenia
102

102

8

46

przyjął
część
poprawek
przyjął
wszystkie
poprawki

Decyzja
Sejmu

3

Liczba popr.
przyjętych
Liczba popr.
odrzuconych
2015 r. poz.
1994

2015 r. poz.
1771

2015 r. poz.
1991

2015 r. poz.
1890

Ogłoszono
w Dz. U.

Uchwały Senatu

Liczbowe zestawienie uchwał Senatu

Lp.

Wyszczególnienie uchwał

Liczba uchwał
2011

2012

2013

2014

2015

Razem

1.

w sprawie ustaw przyjętych przez Sejm

5

133

164

194

259

755

2.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektów
ustaw

-

31

27

30

16

104

3.

w sprawie wyboru lub zmiany w składzie
organów Senatu

8

9

11

3

8

39

4.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

-

-

1

1

1

3

5.

w sprawie wyboru lub wyrażenia zgody na
powołanie i odwołanie organów państwowych

2

1

2

2

2

9

6.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

-

1

1

1

1

4

7.

dotyczące współpracy międzyparlamentarnej

1

-

-

-

-

1

8.

w sprawie mandatu senatorskiego

-

1

-

-

-

1

9.

w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie

-

1

-

-

-

1

10. okolicznościowe

1

20

13

8

6

48

11. opinie w sprawie zasady pomocniczości

-

1

2

-

-

3

-

-

-

-

2

2

17

198

221

239

295

970

12.

w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie
przez Prezydenta RP referendum
Ogółem



Patrz str. 88 poz. 64. Wobec wątpliwości co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Senat podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do projektu. Z tego powodu liczba uchwał w sprawie
wniesienia do Sejmu projektów ustaw jest o jeden większa od liczby wniesionych projektów.
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Wykaz uchwał Senatu*

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

1.

Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu

2011-11-08

1

2011 r. Nr 100,
poz. 1012

2.

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków
Senatu

2011-11-09

1

2011 r. Nr 100,
poz. 1013

3.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

2011-11-09

1

4.

Uchwała w sprawie powołania Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2011-11-17

2

5.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich

2011-11-17

2

6.

Uchwała w sprawie powołania komisji senackich

2011-11-17

2

7.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących
komisji senackich

2011-11-17

2

8.

Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii
2011-12-20
Międzyparlamentarnej

3

2011 r. Nr 118,
poz. 1193

9.

Uchwała w 30. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego

2011-12-21

3

2011 r. Nr 118,
poz. 1194

10.

Uchwała w sprawie wyboru senatorów do składu
Krajowej Rady Sądownictwa

2011-12-21

3

2011 r. Nr 117,
poz. 1180

11.

Uchwała w sprawie wyboru senatorów do składu
Krajowej Rady Prokuratury

2011-12-21

3

2011 r. Nr 117,
poz. 1179

12.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2011-12-21

3

13.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2012
Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

2012-02-01

5

2012 r. poz. 65

14.

Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy
śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława
Markiewicza

2012-02-01

5

2012 r. poz. 66

15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie pani Magdaleny Gaj na stanowisko
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

2012-02-01

5

2012 r. poz. 71

16.

Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. miesiącem
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

2012-02-02

5

2012 r. poz. 67

17.

Uchwała w sprawie wezwania Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu
Europejskiego do aktywnego działania na rzecz
uproszczenia wspólnej polityki rolnej,
konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia
równych i niedyskryminujących zasad podziału
między państwa członkowskie Unii Europejskiej
środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

2012-02-16

6

2012 r. poz. 111

18.

Uchwała w 200. rocznicę urodzin Zygmunta
Krasińskiego

2012-02-16

6

2012 r. poz. 112

276

LP.

Nazwa uchwały Senatu

Data

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim
2012 r. poz. 109

19.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na
pociągnięcie senatora Kazimierza Kutza do
odpowiedzialności karnej

2012-02-16

6

20.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-02-16

6

21.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-03-14

7

22.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w
odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu
społeczeństwa dotyczących produktów
leczniczych wydawanych na receptę lekarską
COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu
do informacji kierowanych do ogółu
społeczeństwa dotyczących produktów
leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na
receptę lekarską COM(2012)049

2012-03-29

8

23.

Uchwała w 120. rocznicę urodzin wielkiego
matematyka Stefana Banacha

2012-03-29

8

2012 r. poz. 203

24.

Uchwała w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność”

2012-04-26

10

2012 r. poz. 346

25.

Uchwała w sprawie uczczenia 120. rocznicy
urodzin Generała Stanisława Franciszka
Sosabowskiego i ustanowienia września 2012
roku miesiącem Jego pamięci

2012-05-09

11

2012 r. poz. 347

26.

Uchwała w setną rocznicę śmierci Bolesława
Prusa (1847 - 1912)

2012-05-10

11

2012 r. poz. 350

27.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-05-10

11

28.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-05-30

13

29.

Uchwała w związku z objęciem z dniem 1 lipca
2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską
przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

2012-06-14

14

2012 r. poz. 446

30.

Uchwała okazji obchodów 100-lecia urodzin
ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912–1995)

2012-06-14

14

2012 r. poz. 445

31.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-06-14

14

32.

Uchwała z okazji 90. rocznicy powrotu części
Górnego Śląska do Polski

2012-07-05

15

2012 r. poz. 487

33.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2012-07-06

15

2012 r. poz. 589

34.

Uchwała ustanawiająca rok 2013 Rokiem
Powstania Styczniowego

2012-08-03

17

2012 r. poz. 588
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35.

Uchwała ogłaszająca listopad 2012 r. miesiącem
Brunona Schulza

2012-08-03

17

2012 r. poz. 581

36.

Uchwała w sprawie ustanowienia października
2012 roku miesiącem pamięci Generała
Stanisława Maczka (1892-1994)

2012-10-03

18

2012 r. poz. 738

37.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci polskich
kryptologów Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego, Henryka Zygalskiego i ich wkładu w
zwycięstwo nad faszyzmem

2012-10-17

19

2012 r. poz. 790

38.

Uchwała z okazji 25. rocznicy beatyfikacji bł.
Karoliny Kózkówny

2012-10-18

19

2012 r. poz. 791

39.

Uchwała w 10. rocznicę ogłoszenia św. Andrzeja
Boboli patronem Polski

2012-11-09

20

2012 r. poz. 845

40.

Uchwała z okazji 70. rocznicy powołania do służby
2012-11-09
„Zawiszy” Szarych Szeregów

20

2012 r. poz. 844

41

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-11-09

20

42.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2012-11-09

20

43.

Uchwała w 90. rocznicę pierwszego posiedzenia
Senatu II Rzeczypospolitej

2012-11-28

21

44.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackiej

2012-11-30

22

45.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackiej

2012-12-20

24

46.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród
dyrektorów niewykonawczych spółek, których
akcje są notowane na giełdzie i odnośnych
środków COM(2012)614

2013-01-09

25

47.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-02-21

27

48.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-03-07

28

49.

Uchwała w sprawie w sprawie upamiętnienia
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

2013-03-21

29

2013 r. poz. 200

50.

Uchwała w sprawie objęcia przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem
Wielkiego słownika języka polskiego PAN

2013-04-03

30

2013 r. poz. 266

51.

Uchwała w 70. rocznicę Powstania w Getcie
Warszawskim

2013-04-17

31

2013 r. poz. 361

52.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-04-18

31
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53.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiającej ramy planowania
przestrzennego obszarów morskich oraz
zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
COM(2013)133

2013-04-25

32

54.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-04-25

32

55.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-04-25

32

56.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji w 2012 roku

2013-05-16

33

2013 r. poz. 446

57.

Uchwała w 25. rocznicę strajków i protestów
1988 r.

2013-05-16

33

2013 r. poz. 440

58.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza
Przemyka – ofiary stanu wojennego w 30.
rocznicę Jego śmierci

2013-05-16

33

2013 r. poz. 441

59.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-05-16

33

60.

Uchwała w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

2013-06-20

35

2013 r. poz. 582

61.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2013-06-20

35

2013 r. poz. 558

62.

Uchwała w 100. rocznicę urodzin błogosławionego
ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
2013-08-09
Patrona Harcerstwa Polskiego.

38

2013 r. poz. 734

63.

Uchwała w sprawie uczczenia Wojciecha
Trąmpczyńskiego.

2013-08-09

38

2013 r. poz. 735

64.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Pana Marka Michalaka na stanowisko
Rzecznika Praw Dziecka

2013-08-09

38

2013 r. poz. 681

65.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego na
stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

2013-08-09

38

2013 r. poz. 678

66.

Uchwała w 600. rocznicę Unii Horodelskiej

2013-10-03

40

2013 r. poz. 834

67.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-10-03

40

68.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-10-29

42

69.

Uchwała w sprawie upamiętnienia Tadeusza
Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej
2013-10-29
niekomunistycznego premiera w Europie
Środkowo-Wschodniej

42

70.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-11-13

43

71.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej

2013-11-13

43

72.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2014
Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

2013-12-12

45

LP.
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73.

Uchwała ustanawiająca rok 2014 Rokiem
Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

2013-12-18

46

2014 r. poz. 8

74.

Uchwała ustanawiająca rok 2014 Rokiem
Odrodzenia Senatu w Polsce

2013-12-18

46

2014 r. poz. 9

75.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2013-12-18

46

76.

Uchwała w sprawie upamiętnienia Zbigniewa
Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII
kadencji, senatora I–VII kadencji.

2014-02-19

49

2014 r. poz. 169

77.

Uchwała w rocznicę śmierci Jego Eminencji
Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929–2013)

2014-02-19

49

2014 r. poz. 171

78.

Uchwała w sprawie uczczenia Ojca Świętego
bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji.

2014-04-24

53

2014 r. poz. 298

79.

Uchwała w stulecie urodzin Jana Karskiego

2014-04-24

53

2014 r. poz. 358

80.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2014-07-03

57

81.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackiej

2014-07-24

59

82.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na
stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.

2014-08-07

60

2014 r. poz. 706

83.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2014-08-07

60

2014 r. poz. 707

84.

Uchwała upamiętniająca 70. rocznicę śmierci
Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci
Józsefa Antalla seniora

2014-09-24

61

2014 r. poz. 885

85.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2014-09-25

61

2014 r. poz. 886

86.

Uchwała w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

2014-10-08

62

2014 r. poz. 938

87.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2014-10-09

62

88.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2015
Rokiem Samorządu Terytorialnego

2014-12-03

66

2014 r. poz. 1156

89.

Uchwała w setną rocznicę urodzin Stanisława
Dygata

2014-12-04

66

2014 r. poz. 1157

90.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

2014-12-18

67

2015 r. poz. 25

91.

Uchwała w sprawie upamiętnienia Witkiewiczów

2015-02-07

70

2015 r. poz. 224

92.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich

2015-02-07

70

93.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji
senackich.

2015-03-19

72

94.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2015-04-16

73

280

2015 r. poz. 373

LP.

Nr
pos.

Ogłoszono w
Monitorze
**
Polskim

Uchwała w setną rocznicę urodzin Tadeusza
Kantora

2015-04-16

73

2015 r. poz. 375

96.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

2015-04-16

73

2015 r. poz. 363

97.

Uchwała w 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa
Piłsudskiego

2015-05-06

74

2015 r. poz. 396

2015-05-21

75

2015-05-21

75

2015 r. poz. 475

100. Uchwała „In memoriam”.

2015-05-21

75

2015 r. poz. 515

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci bohatera
101. Powstania Styczniowego księdza Stanisława
Brzóski

2015-06-11

76

2015 r. poz. 558

102. Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Senatu

2015-06-12

76

103. Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2015-06-12

76

99.

**

Data

95.

98.

*

Nazwa uchwały Senatu

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ogólnokrajowego referendum.
Uchwała w setną rocznicę urodzin Księdza Jana
Twardowskiego

104.

Uchwała w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

2015-06-25

77

105.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji
senackiej

2015-07-24

79

106.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Gospodarki Narodowej

2015-07-24

79

107.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

2015-08-07

80

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
108. zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ogólnokrajowego referendum

2015-06-04

81

109. Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Senatu

2015-06-04

81

110. Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2015-06-04

81

2015 r. poz. 579

2015 r. poz. 727

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
Zgromadzenie Narodowe zwołane w celu zaprzysiężenia nowo wybranego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
6 sierpnia 2015 roku odbyła się uroczystość zaprzysiężenia prezydenta RP Andrzeja
Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. Przybyli na nią m.in.: ustępujący prezydent
Bronisław Komorowski z małżonką, premier Ewa Kopacz wraz z członkami rządu,
przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, byli prezydenci, marszałkowie
Sejmu i Senatu, szefowie rządu oraz posłowie i senatorowie. W wydarzeniu wzięli także
udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz związków wyznaniowych i kościołów
w Polsce.
Obrady połączonych izb parlamentu – Sejmu i Senatu otworzyła, w obecności
marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Odegrano i odśpiewano hymn państwowy. Następnie prezydent elekt złożył wobec
Zgromadzenia Narodowego przysięgę na Konstytucję RP oraz wygłosił orędzie.
W swoim wystąpieniu podziękował rodakom, a także swoim poprzednikom, w tym
szczególnie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Dziękując rodakom za wybór, zapewnił,
że uczyni wszystko, by nie zawieść oczekiwań i dotrzymać obietnic wyborczych. Podkreślił,
że trzeba zacząć odbudowywać wspólnotę opartą o wzajemny szacunek. Zaznaczył, że wierzy
w dobre współdziałanie z rządem, Sejmem i Senatem, a także z Parlamentem Europejskim
i naszymi przedstawicielami na ważnych stanowiskach w UE.
W swoim wystąpieniu wskazał obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Pierwszym
z nich jest polityka zagraniczna. Zdaniem prezydenta nie potrzebuje ona rewolucji, a jedynie
korekty, która powinna polegać na zwiększeniu aktywności.
Następnie wskazał na problem zanikania instytucji kultury, szczególnie na poziomie
lokalnym, ale również w wielkich miastach. Prezydent zadeklarował, że polska kultura będzie
miała w nim swojego patrona, wymaga ona bowiem mecenatu ze strony państwa.
Za jeden z najbardziej palących problemów prezydent uznał wyjazdy młodych Polaków
za pracą, za godnym życiem, w poszukiwaniu szans dla siebie. Dlatego uznał za konieczne
podniesienie jakości życia w Polsce poprzez wzmocnienie polskiej gospodarki, wsparcie dla
przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy.
W swoim orędziu prezydent zwrócił się także do rodaków żyjących poza ojczyzną.
Wskazując na potrzebę wzmocnienia ich więzi z Polską zapowiedział utworzenie w ramach
Kancelarii Prezydenta biura ds. Polonii i Polaków za granicą.
Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie dążył
do wzmocnienia i unowocześnienia polskiej armii oraz zacieśnienia współpracy z Sojuszem
Północnoatlanyckim. Zadeklarował chęć współdziałania z ministrem obrony narodowej
w tym zakresie.
Na zakończenie, prezydent zadeklarował, że będzie dbał o dobre stosunki z sąsiadami.
Prezydent podkreślił, że dobre stosunki sąsiedzkie i międzyludzkie mogą być zbudowane
tylko na prawdzie, dlatego aktywna polityka historyczna jest potrzebna i wewnątrz kraju, i na
zewnątrz.
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Zgromadzenie Narodowe dla uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Narodowego
zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP
29 maja 2014 r. zebrało się Zgromadzenie Narodowe. Podczas posiedzenia uchwalono
Regulamin, zgodnie z którym 4 czerwca 2014 r. będzie obradować Zgromadzenie Narodowe
zwołane w celu wysłuchania orędzia prezydenta Bronisława Komorowskiego w 25. rocznicę
wyborów 1989 r. Za przyjęciem Regulaminu opowiedziało się 435 członków Zgromadzenia
Narodowego, nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Zgromadzenie Narodowe to obradujące wspólnie Sejm i Senat, które zbierają się
w wypadkach określonych w konstytucji. Jednym z nich jest sytuacja, gdy prezydent chce
zwrócić się z orędziem do posłów i senatorów. Na początku posiedzenia powołano Komisję
Regulaminową Zgromadzenia Narodowego, która przygotowała projekt uchwały w sprawie
regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. W skład komisji weszło 32 parlamentarzystów, w tym
senatorowie. Uchwalony Regulamin określa m.in., że obradom przewodniczy marszałek
Sejmu, a w jego zastępstwie marszałek Senatu, a także iż na posiedzenie zgromadzenia mają
wstęp osoby piastujące najwyższe urzędy w państwie. Przesądza też, że wygłoszone przez
prezydenta orędzie nie jest przedmiotem debaty. W sprawach nieuregulowanych
Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Sejmu.
Zgromadzenie Narodowe w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP
4 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego
prezydent Bronisław Komorowski wygłosił orędzie z okazji 25. rocznicy pierwszych
częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 r. Posiedzeniu przewodniczyła
marszałek Sejmu Ewa Kopacz, obecny był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
W swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że wybory
4 czerwca 1989 r. zadecydowały o sukcesie całej polskiej drogi ku wolności. Przypomniał, że
decyzją Polaków biorących udział w głosowaniu wygrała je „Solidarność”, tworząca
wówczas obóz polskiej wolności, a przegrały siły starego porządku. Jak wskazał, na to
zwycięstwo złożył się długotrwały społeczny i narodowy opór przeciwko systemowi,
przeciwko brakowi suwerenności i przetrwanie podziemnej „Solidarności”.
Prezydent Bronisław Komorowski podziękował parlamentowi za 25 lat wysiłków na
rzecz umocnienia polskiej wolności.
Prezydent przypomniał, że rząd Tadeusza Mazowieckiego uzyskał poparcie absolutnej
większości sejmowej i „szedł drogą pionierską, przez nikogo wcześniej nieprzebytą”. Wyraził
w tym miejscu wdzięczność dla wszystkich, którzy dźwigali przez całe 25 lat wolności ciężar
odpowiedzialności za trudne dzieło reform – dla kolejnych rządów, ich premierów i
ministrów. Jak podkreślił, im więcej reform udało się przeprowadzić, tym silniejszy okazywał
się mechanizm rozwoju.
Prezydent podkreślił, że to Polska dała impuls do przemian w regionie.
W opinii prezydenta, 25 lat wolności to także sukces społeczeństwa – twórczego,
aktywnego, przedsiębiorczego.
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Wśród najważniejszych wyzwań, które stoją obecnie przed Polską, prezydent wymienił
kryzys demograficzny, budowę konkurencyjności gospodarki polskiej i europejskiej na
globalnym rynku oraz kryzys na Ukrainie.
Jak podkreślił Bronisław Komorowski, to od nas zależy, czy sukces 25-lecia
transformacji wykorzystamy dla jeszcze większego sukcesu wolnej Polski.
W swoim wystąpieniu Bronisław Komorowski przypomniał, że 25 lat budowania wolnej
Polski to czas tworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, jego filarem są własne
zdolności obronne, zaś zewnętrzne elementy systemu to NATO, UE oraz partnerstwa
strategiczne, w tym szczególnie z USA.
Nawiązując do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, prezydent stwierdził, że
stajemy wobec konieczności opracowania nowej polskiej strategii integracji europejskiej;
chodzi m.in. o rozstrzygnięcie dylematu dotyczącego przyjęcia wspólnej waluty euro.
Wiele uwagi w swoim wystąpieniu prezydent Bronisław Komorowski poświęcił rodzinie.
Jak mówił, nie ma wolności bez wspólnoty opartej na rodzinie. Zapowiedział, że wystąpi z
inicjatywą ustawodawczą zmierzającą do wprowadzenia korzystniejszego rozliczenia
podatków dla rodzin. Jak dodał, liczy na wsparcie ze strony rządu i parlamentu.
W opinii Bronisława Komorowskiego, siła demokratycznego państwa zależy od jego
sprawności i od zaufania, jakim darzą je obywatele.
W swoim orędziu prezydent Bronisław Komorowski mówił też o patriotyzmie,
codziennym szacunku dla państwa i jego praw. Podkreślił, że bezpieczna i suwerenna Polska
jest powodem do dumy dla wszystkich jej obywateli. Jednak korzystając z wywalczonej
głosami wyborczymi 25 lat temu wolności, Polacy powinni wyciągać wnioski i aktywnie
działać.
W obradach Zgromadzenia Narodowego wzięli udział m.in.: premier Donald Tusk wraz z
członkami rządu, byli prezydenci Polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski,
przedstawiciele urzędów centralnych i najważniejszych instytucji państwowych, przywódcy
państw europejskich, szefowie parlamentów UE i krajów stowarzyszonych z UE oraz
objętych Partnerstwem Wschodnim, m.in. prezydenci Francji i Niemiec Francois Hollande
i Joachim Gauck, prezydent elekt Ukrainy Petro Poroszenko, a także członkowie korpusu
dyplomatycznego akredytowani w Polsce.
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Uroczyste zgromadzenia posłów i senatorów
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów
z okazji wizyty prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande’a
16 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w sali
plenarnej Sejmu, podczas którego wystąpił prezydent Republiki Francuskiej François
Hollande.
Obradom przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu – Ewa Kopacz i Bogdan
Borusewicz. W uroczystym posiedzeniu wzięli udział: prezydent Bronisław Komorowski,
premier Donald Tusk i członkowie rządu.
Prezydenta Francji powitała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jej zdaniem, polskofrancuskie stosunki wymagają nowego impulsu, oczekuje tego i Europa i nasze kraje. Ewa
Kopacz powiedziała, iż Polska i Francja powinny wspólnie zabiegać o to, by "Europa się
rozwijała" i wciąż była "wspólnotą wartości zdeklarowanych przez ojców założycieli".
W swym przemówieniu prezydent Francji nie koncentrował się jedynie na akcentach
historycznych, ale odniósł się do aktualnych problemów. Według niego, Trójkąt Weimarski
powinien przejawiać się w konkretnych działaniach. Prezydent Francji odniósł się również do
bieżących kwestii nurtujących państwa Unii Europejskiej. Chciałby, aby podczas wyborów
europejskich w 2014 r. mogła się odbyć wielka debata o przyszłości Europy. Nawiązując do
konstruowanego obecnie budżetu unijnego, francuski prezydent mówił, że należy bronić
zarówno wspólnej polityki rolnej UE, jak i funduszy spójności.
Zamykając zgromadzenie posłów i senatorów, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
ocenił, że wizyta w Polsce prezydenta Francji ma olbrzymie znaczenie dla teraźniejszości
i przyszłości stosunków polsko-francuskich.
Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów
z okazji wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki
17 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów w sali
plenarnej Sejmu, podczas którego wystąpił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.
Zgromadzeniu przewodniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu – Radosław Sikorski
i Bogdan Borusewicz. Wystąpieniu Petra Poroszenki przysłuchiwał się prezydent Bronisław
Komorowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce oraz członkowie Rady
Ministrów z premier Ewą Kopacz.
Prezydent, w imieniu narodu ukraińskiego, podziękował za zaszczyt zwrócenia się do
narodu polskiego za pośrednictwem jego reprezentantów. Mówił, że w 1991 roku Ukraińcy
odzyskali swoje państwo i w ciągu ponad 20 lat szczycili się tym, że na Ukrainie nie przelano
ani jednej kropli krwi, ale dzisiaj Ukraińcy płacą niezwykle wysoką cenę za swoją tożsamość
europejską, za swoją samodzielność.
Poroszenko podkreślił, że polski prezydent, rząd i parlament konsekwentnie wspierają
Ukrainę na jej drodze ku eurointegracji.
Odniósł się również do wspólnej historii polsko-ukraińskiej. Stwierdził, że powinniśmy
wkładać wszelkie wysiłki w to, by doprowadzić do pojednania i połączenia obu narodów.
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Podkreślił, że działania Ukrainy są inspirowane przez liderów Kościołów, którzy po bardzo
tragicznych kartach wspólnej historii mówili: wybaczamy i prosimy o wybaczenie.
Zaznaczył, że Ukraina walczy dzisiaj „o naszą wspólną Europę”. Dodał, że szczególnego
znaczenia nabiera teraz hasło głoszone przez Polaków w przeszłości „Za naszą i waszą
wolność”. Zdaniem Poroszenki ma ono dziś wymiar bardzo symboliczny, bo Polacy walczyli
nie tylko o swoją wolność, ale i o wolność całej Europy. Dzisiaj nasza solidarność, nasza
wspólna walka niewątpliwie doprowadzi do tego, że zwyciężymy, razem. Razem my jesteśmy
niezwyciężeni, a cała nasza historia świadczy o tym, że kiedy łączymy się, to nikt nie jest w
stanie nas pokonać" – mówił Poroszenko. „Zatem chwała Rzeczypospolitej i sława narodowi
polskiemu, chwała naszej mocnej przyjaźni. I chwała Ukrainie” – zakończył swoje
przemówienie ukraiński prezydent.
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Organy państwowe
a Senat
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wybór spośród senatorów
dwóch członków KRP i ich
odwołanie

powołanie i odwołanie
członka KRRiTV

Krajowa Rada
Prokuratury

Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji
(KRRiTV)

Stefan Pastuszka

Sławomir Preiss

Zbigniew Meres

Bolesław Orłowski

2011-03-03 6 lat od dnia pierwszego
posiedzenia Rady
2011-03-03 (2011-04-07)

Grzegorz Motyka

powołanie i odwołanie
dwóch członków Rady IPN

2011-06-15

Łukasz Kamiński

6 lat od dnia powołania
2010-07-22 ostatniego członka
(2010-08-04)

na okres trwania kadencji
Senatu; mandat wygasa
2011-12-21
w przypadku wygaśnięcia
mandatu senatora, a w
razie upływu kadencji
Senatu mandat wygasa
wraz z wyborem członków
2011-12-21
KRP wybranych przez
Senat następnej kadencji

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2011-06-28)

4 lata od dnia złożenia
ślubowania (2015-04-22)

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Prezesa IPN

Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi
Polskiemu (IPN)

2015-04-16

Edyta Bielak-Jomaa

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Generalnego Inspektora
Danych Osobowych

Czas trwania kadencji

Generalny Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych

Imię i nazwisko

Uprawnienia Senatu

Nazwa instytucji

Data
wyboru
/powołania/
wyrażenia
zgody

Uwagi

2016-08-04

listopad
2015

listopad
2015

członek powołany przez
Senat VII kadencji

członkowie wybrani
przez Senat VIII
kadencji

2017-04-07 członkowie powołani
przez Senat VII
2017-04-07 kadencji

zgodę na powołanie
2016-06-28 wyraził Senat VII
kadencji

zgodę na powołanie
2019-04-22 wyraził Senat VIII
kadencji

Data
zakończenia
kadencji

Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat
oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie
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wybór spośród senatorów
dwóch członków KRS i ich
odwołanie

Uprawnienia Senatu

powołanie i odwołanie
trzech członków RPP

5 lat od dnia powołania
2012-02-01 (2012-01-27) do czasu
powołania następcy.

Magdalena Gaj

wyrażenie zgody na
powołanie i odwołanie
Prezesa UKE

Urząd Komunikacji
Elektronicznej

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2015-09-09)

5 lat od dnia złożenia
ślubowania (2013-08-27)

2015-08-07

2013-08-09

2010-01-13 6 lat (Senat w uchwale z
2004-01-14 określił
2010-01-13 początek kadencji na
dzień 2004-01-23, kolejna
kadencja od 2010-01-24)
2010-01-13

6 lat od dnia złożenia
przysięgi (2013-08-27)

wyrażenie zgody na
powołanie Rzecznika Praw Adam Bodnar
Obywatelskich

Marek Michalak

Jan Winiecki

Andrzej Rzońca

Jerzy Krzysztof
Hausner

Czas trwania kadencji

na okres trwania kadencji
2011-12-21 Senatu, nie dłużej niż 3
miesiące po zakończeniu
kadencji Senatu, mandat
wygasa w przypadku
2011-12-21 wygaśnięcia mandatu
senatora

Krzysztof Kwiatkowski 2013-08-09

Piotr Zientarski

Grażyna Sztark

Imię i nazwisko

Rzecznik Praw
Obywatelskich

wyrażenie zgody na
Rzecznik Praw Dziecka powołanie i odwołanie
Rzecznika Praw Dziecka

Rada Polityki
Pieniężnej (RPP)

wyrażenie zgody na
Najwyższa Izba Kontroli
powołanie i odwołanie
(NIK)
Prezesa NIK

Krajowa Rada
Sądownictwa (KRS)

Nazwa instytucji

Data
wyboru
/powołania/
wyrażenia
zgody

członkowie wybrani
przez Senat VIII
kadencji

Uwagi

zgodę na powołanie
2017-01-27 wyraził Senat VIII
kadencji

zgodę na powołanie
2020-09-09 wyraził Senat VIII
kadencji

zgodę na powołanie
2018-08-27 wyraził Senat VIII
kadencji

2016-01-24

członkowie powołani
2016-01-24 przez Senat VII
kadencji

2016-01-24

zgodę na powołanie
2019-08-27 wyraził Senat VIII
kadencji

styczeń
2016

styczeń
2016

Data
zakończenia
kadencji

Informacje i sprawozdania organów państwowych
Senat rozpatruje informacje Rady Ministrów o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
oraz informacje dotyczące spraw Polonii i Polaków za granicą. Rozpatruje także
sprawozdania i informacje Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa,
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 oraz członkowie Rady
Ministrów, Prokurator Generalny, 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), Krajowa Rada Regionalnych Izb
Obrachunkowych (corocznie do 30 czerwca z działalności izb i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu terytorialnego), Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (corocznie
o działalności Sądu Najwyższego), Krajowa Rada Sądownictwa (corocznie do 31 maja
z działalności Rady), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej.
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
2011-12-21 (3 pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń
– czerwiec 2011 r. (druk nr 13).

2012-07-05 (15. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w okresie polskiej
prezydencji) (druk nr 106).

2012-10-17 (19. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku (druk nr 176).

2013-03-20 (29 pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec – grudzień 2012 r. (podczas prezydencji
cypryjskiej) (druk nr 308).

2013-10-16 (41. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii
w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 429).
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2014-03-19 (51. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec – grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy
w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 542).

2014-08-06 (60. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie styczeń – czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji
w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 681).

2015-02-05 (70. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec – grudzień 2014 r. (przewodnictwo Włoch
w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 807).

2015-07-22 (79. pos.)

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej
w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. (przewodnictwo Łotwy
w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 969).
Informacje Rady Ministrów

2012-05-30 (13. pos.)

Informacja rządu na temat sprawowania opieki nad Polonią
i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

2012-10-17 (19. pos.)

Informacja rządu na temat sytuacji mikro- i małych
przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich
dostępu do pomocy publicznej (druk nr 211).

2013-02-21 (27. pos.)

Informacja rządu o działaniach podjętych na rzecz uproszczenia
wspólnej polityki rolnej i wprowadzenia równych
i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty
bezpośrednie dla rolników między państwa członkowskie Unii
Europejskiej.

2013-04-24 (32. pos.)

Informacja rządu na temat rządowego programu współpracy
z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania środków
wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią
i Polakami za granicą w 2012 r.

2015-03-19 (72. pos.)

Informacja rządu na temat „Narodowego
Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”.

2015-04-16 (73. pos.)

Informacja rządu o realizacji pakietu onkologicznego.

2015-06-24 (77. pos.)

Informacja o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
(PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej
elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach
dla ludzi i środowiska naturalnego.
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Programu

Informacje Prezesa Rady Ministrów
2012-04-25 (10. pos.)

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian
w programach
nauczania
historii
w
szkołach
ponadpodstawowych.
Informacje Ministra Administracji i Cyfryzacji

2013-05-15 (33. pos.)

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat
programu cyfryzacji administracji państwa, wdrażania
e-administracji oraz planowanych projektów ustaw w latach
2013-2014.

2014-08-07 (60. pos.)

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji o realizacji
Rządowego
Programu
Ochrony
Cyberprzestrzeni
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz
podejmowanych działaniach mających chronić przed inwigilacją
najważniejsze osoby w państwie.
Informacje Ministra Finansów

2013-07-12 (37. pos.)

Informacja Ministra Finansów o działalności instytucji
parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów
publicznych.

2014-02-20 (49. pos.)

Informacja
Ministra
Finansów
Mateusza
Szczurka
i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja
Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych
udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach
szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru
nad ich udzielaniem i spłatą.
Informacje Ministra Gospodarki

2014-03-19 (51. pos.)

Informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego
o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów
z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn
istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów
prawnych, które będą regulować ten rynek.
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Informacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej
2014-05-22 (54 pos.)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza o skutkach ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej, w zakresie, w jakim wprowadziła ona
zmiany do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

2014-10-09 (62 pos.)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Informacje Ministra Rozwoju Regionalnego

2013-06-05 (34 pos.)

Informacja Ministra Rozwoju Regionalnego na temat
wykorzystania przez Polskę środków finansowych z Unii
Europejskiej w latach 2007-2013 oraz propozycji dotyczących
perspektywy finansowej w okresie 2014-2020.
Informacje Ministra Skarbu Państwa

2013-04-03 (30. pos.)

Informacja Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego
na temat konsolidacji i prywatyzacji branży przemysłu
chemicznego w Polsce.

2014-01-29 (48. pos.)

Informacja o stanie wdrożenia programu „Inwestycje Polskie”.
Informacje Ministra Sportu i Turystyki

2013-06-06 (34 pos.)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat prac
legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy
o turystycznym funduszu gwarancyjnym.
Informacje Ministra Spraw Zagranicznych

2014-03-05 (50 pos.)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji społecznopolitycznej na Ukrainie.

2014-06-11 (56 pos.)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki
polonijnej.

2015-06-25 (77 pos.)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki
polonijnej.
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Informacje Ministra Środowiska
2013-11-13 (43 pos.)

Informacja Ministra Środowiska o przygotowaniach i przebiegu
19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 19
w Warszawie.

2013-12-12 (45 pos.)

Informacja Ministra Środowiska
przeciwpowodziowej w Polsce.

o

stanie

infrastruktury

Informacje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2013-01-30 (26. pos.)

Informacja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej na temat sytuacji w kolejnictwie ze szczególnym
uwzględnieniem przewozów regionalnych na Śląsku.
Informacje Ministra Zdrowia

2012-12-19 (24. pos.)

Informacja Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza na temat
obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem
planów działania Ministra w przyszłości.

2014-09-25 (61. pos.)

Informacja Ministra Zdrowia o polityce lekowej państwa ze
szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła
nowelizacja ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Informacje Krajowej Rady Sądownictwa

2012-11-09 (20. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2011
roku (druk nr 137).

2013-10-29 (42. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2012
roku (druk nr 374).

2014-09-25 (61. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013
roku (druk nr 630).

2015-09-03 (81. pos.)

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014
roku (druk nr 927).

Informacje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
2012-10-04 (18. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2011 (druk nr 100).
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2013-09-20 (39. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2012 (druk nr 361).

2014-10-22 (63. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2013 (druk nr 640).

2015-06-24 (77. pos.)

Informacja
Pierwszego
Prezesa
Sądu
Najwyższego
Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego
w roku 2014 (druk nr 897).

–

Informacje Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2012-10-03 (18. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2011
roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (druk nr 91).

2013-07-11 (37. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (druk nr 337).

2014-10-08 (62. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2013
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (druk nr 613).

2015-09-04 (81. pos.)

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2014
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (druk nr 914).

Informacje Prezesa Narodowego Banku Polskiego
2013-01-30 (26. pos.)

Informacja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach
antykryzysowych podejmowanych przez NBP mających na celu
wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.
Informacje Prokuratora Generalnego

2012-02-02 (5. pos.)

Informacja Prokuratora
w polskiej prokuraturze.
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Generalnego

dotycząca

sytuacji

Informacje Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
2014-02-20 (49. pos.)

Informacja
Ministra
Finansów
Mateusza
Szczurka
i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja
Jakubiaka o skutkach finansowych kredytów hipotecznych
udzielonych w Rzeczypospolitej Polskiej we frankach
szwajcarskich oraz oceny prawidłowości wykonywania nadzoru
nad ich udzielaniem i spłatą.

2014-11-20 (65. pos.)

Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października
2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
gwarancji
bezpieczeństwa
środków
gromadzonych przez ich członków.
Informacje Rzecznika Praw Dziecka

2012-10-17 (19. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk
nr 88).

2013-07-03 (36. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk
nr 321).

2014-10-08 (62. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk
nr 603).

2015-06-11 (76. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk
nr 868).
Informacje Rzecznika Praw Obywatelskich

2012-07-26 (16. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok
2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka
i obywatela (druk nr 109).

2013-08-07 (38. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok
2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka
i obywatela (druk nr 345).

2014-05-22 (54. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok
2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka
i obywatela (druk nr 600).

2015-06-25 (77. pos.)

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok
2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka
i obywatela (druk nr 893).
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Informacje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
2012-06-13 (14. pos.)

Informacja o wynikach działalności Centralnego
Antykorupcyjnego w 2011 roku (druk nr 90).

Biura

2013-06-05 (34. pos.)

Informacja o wynikach działalności Centralnego
Antykorupcyjnego w 2012 roku (druk nr 346).

Biura

2014-06-06 (55. pos.)

Informacja o wynikach działalności Centralnego
Antykorupcyjnego w 2013 roku (druk nr 602).

Biura

2015-05-21 (75. pos.)

Informacja o wynikach działalności Centralnego
Antykorupcyjnego w 2014 roku (druk nr 867).

Biura

Informacje Trybunału Konstytucyjnego
2012-07-26 (16. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 roku (druk
nr 97).

2013-06-20 (35. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku (druk
nr 332).

2014-07-24 (59. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2013 roku (druk
nr 626).

2015-06-11 (76. pos.)

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności
i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku (druk
nr 882).

Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2012-07-06 (15. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku (druk nr 89).
Senat w dniu 6 lipca 2012 roku przyjął sprawozdanie.

2013-05-16 (33. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2012 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku (druk nr 324).
Senat w dniu 16 maja 2013 roku przyjął sprawozdanie.

2014-09-25 (61. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2013 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku (druk nr 601).
Senat w dniu 25 września 2014 roku przyjął sprawozdanie.
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2015-06-25 (77. pos.)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku (druk nr 869).
Senat w dniu 25 czerwca 2015 roku przyjął sprawozdanie.
Sprawozdania Rady Języka Polskiego

2013-03-06 (28. pos.)

Sprawozdanie Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka
polskiego w latach 2010–2011 (druk nr 294).

Sprawozdania senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
2012-08-03 (17. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji z rozpatrzonych w 2011 roku petycji (druk nr 151).

2013-10-16 (41. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji z rozpatrzonych w 2012 roku petycji (druk nr 402).

2014-09-25 (61. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji z rozpatrzonych w 2013 roku petycji (druk nr 687).

2015-07-10 (78. pos.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji (druk nr 948).

Dokumenty europejskie przekazane przez organy państwowe

2012-02-02 (5. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2012 r. (druk nr 46).

2012-02-02 (5. pos.)

Pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020.

2013-02-21 (27. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2013 r. (druk nr 277).

2014-01-10 (47. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2014 r. (druk nr 511).

2015-04-16 (73. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej na 2015 r. (druk nr 820).
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Działalność Senatu
na rzecz Polonii

Działalność Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą

Senat VIII kadencji zebrał się na 1. posiedzeniu 8 listopada 2011 r. Jego marszałkiem po
raz trzeci został Bogdan Borusewicz, a na wicemarszałków izba wybrała: Stanisława
Karczewskiego, Marię Pańczyk-Pozdziej i Jana Wyrowińskiego. Prezydium Senatu zebrało
się na 69 posiedzeniach.
Obecny na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu prezydent Bronisław Komorowski
stwierdził, że solidarnościowe tradycje Senatu to także solidarność z naszymi rodakami
żyjącymi poza granicami kraju. W tym obszarze zasługi Senatu są ogromne. Chciałbym więc
wyrazić tutaj właśnie, w Senacie moje głębokie przekonanie, że nasze wspólne działania na
rzecz polskiej mniejszości da się w pełni pogodzić z budową procesu pojednania i współpracy
z naszymi sąsiadami.
Marszałek senior Kazimierz Kutz, wygłaszając po raz drugi w historii odrodzonego
Senatu przemówienie jako marszałek senior, odniósł się do roli Senatu VIII kadencji. Senat
ma naturalne znamiona zbioru wysoce elitarnego […] ta izba w ósmej kadencji to połączenie
wielkiego potencjału intelektualnego i doświadczenia życiowego. To jest naturalny kapitał, na
którym można budować Senat jako miejsce trwałych debat o państwie i jego naprawie
– powiedział marszałek.
Wybrany po raz trzeci na marszałka Bogdan Borusewicz powiedział: Mam też nadzieję,
że wszyscy będziemy mieli na uwadze dobro, powagę Senatu i dobro Rzeczypospolitej, bo
przyszliśmy tutaj, żeby tym wartościom służyć.
Na 2. posiedzeniu, 17 listopada 2011 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołał
Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, której przewodniczącym po raz
kolejny został Andrzej Person. Na zastępców przewodniczącego wybrano: Łukasza
Abgarowicza, Barbarę Borys-Damięcką i Janinę Sagatowską. Komisja zebrała się na 82
posiedzeniach.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia
Wolna Europa. Rozgłośnia powstała 3 maja 1952 r. w Monachium i stanowiła antenę dla
najwybitniejszych polskich polityków emigracyjnych. Legendarnym wieloletnim dyrektorem
Rozgłośni Polskiej RWE był Jan Nowak-Jeziorański, którego rok Senat ogłosił w 2014 r.
14 czerwca 2012 r., Senat, podejmując przygotowaną przez Komisję Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą uchwałę w 100-lecie urodzin ppłk. hm. Zygmunta
Szadkowskiego, złożył hołd ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, mającej strzec ciągłości polskiego
parlamentaryzmu na emigracji.
Otwierając tego samego dnia wystawę „Ppłk. hm. Zygmunt Szadkowski – harcerz,
żołnierz, społecznik”, marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Szadkowski nie
z dobrowolnego wyboru musiał pozostać w Wielkiej Brytanii i podjąć niełatwe zadanie
zorganizowania nie tylko swojego prywatnego życia, ale przede wszystkim polskiego życia
społecznego i politycznego na emigracji.
3 października 2012 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia października
2012 r. Miesiącem Pamięci Generała Stanisława Maczka. Rok później, w październiku
2013 r., w Holandii, wicemarszałek Jan Wyrowiński wziął udział w uroczystych obchodach
69. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen.
Stanisława Maczka.
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Rok 2014 został przez izbę ogłoszony Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Rokiem
Odrodzonego Senatu, który już w 1989 r. podjął się trudu odbudowania więzi i zaufania
w relacjach z Polakami żyjącymi poza granicami Rzeczypospolitej.
Senat VIII kadencji oddał również „hołd wybitnemu patriocie, moralnemu Człowiekowi
w niemoralnych czasach, którego stawia za wzór obywatelskiej odpowiedzialności
i zaangażowania” – Janowi Karskiemu – podejmując 24 kwietnia 2014 r. uchwałę w stulecie
urodzin bohatera.
W 2012 r. dofinansowanie ze środków senackich otrzymały stałe zadania skierowane do
rodaków za granicą, m.in. na: program wsparcia organizacji polonijnych w pozyskiwaniu
środków europejskich i lokalnych (Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie);
pomoc stypendialną osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na uczelniach
wyższych w Polsce (Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny); na
kontynuację projektu „Wolne Lektury – klasyka literatury dla Polonii”, polegającego na
udostępnianiu pełnych tekstów lektur szkolnych w Internecie oraz promocji wirtualnej
biblioteki wśród polskich szkół, organizacji, bibliotek i instytucji wspierających polskie dzieci
i młodzież za granicą (Fundacja Nowoczesna Polska); integracyjne pobyty sportowe dla
młodzieży pochodzenia polskiego z Litwy i Łotwy (Fundacja Edukacja i Przyszłość); letni
wypoczynek dla dzieci i młodzieży rodzin polskich z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy
(Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej
Górze); pobyt edukacyjny w kraju dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy (Towarzystwo
Edukacyjne Wiedza Powszechna) oraz dzieci polskich z Białorusi (Fundacja na Rzecz
Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny); kontynuację budowy wirtualnego muzeum Kresy
– Syberia (Fundacja Kresy – Syberia); paczki świąteczne dla uczniów polskich szkół
i przedszkoli na Białorusi i Litwie (Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna).
W VIII kadencji Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą wydatkowano kwotę
9 835 000 zł.1
W 2012 r. w Warszawie i Pułtusku obradował IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.
Pierwszego dnia uczestnicy Zjazdu spotkali się w Senacie z marszałkiem Bogdanem
Borusewiczem oraz senatorami.
W 2013 r. marszałek Senatu po raz pierwszy uhonorował osoby i instytucje mające
szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za
granicą tytułem Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W kategorii „Nagroda zagraniczna
im. Mieczysława Gębarowicza” tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyznano
Wołodymyrowi Heryczowi z Ukrainy – za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego
porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej i wieloletnią działalność
na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej
Rzeczypospolitej. W tym samym roku marszałek nominował po raz trzeci do tytułu
Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju. Nagrodę otrzymał Karl Dedecius
– niemiecki pisarz, tłumacz i popularyzator literatury polskiej.
W 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą, senator Barbara Borys-Damięcka została uhonorowana przez rodaków z Europy.
1

W ustawie budżetowej na rok 2012 została zmniejszona kwota na senacką opiekę nad Polonią i Polakami za
granicą. W związku z tym Prezydium Senatu na posiedzeniu 15 marca 2012 r. podjęło uchwałę ustalającą nowe
zasady zlecania zadań na rok 2012. W myśl tej uchwały rozpatrzono wnioski o charakterze programowym
w zakresie zadań powtarzających się i kontynuowanych, objętych dotacją Senatu RP co najmniej w jednym z lat
okresu 2007–2011. Dodatkowy wymóg zakładał, że łączna dotacja udzielona wnioskodawcy w każdym z tych
lat musiała być mniejsza niż 500 000 zł. Rozpatrzeniu w trybie określonym w tej samej uchwale podlegały
również wnioski o zlecenie zadań inwestycyjnych kontynuowanych.
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Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz
Europejski Instytut na rzecz Kultury i Mediów „Polonicus” przyznały jej nagrodę Polonicus
2014 w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz polskiej kultury.
W tym samym roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ośrodkiem Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego rozstrzygnął konkurs fotograficzny „Polak
– emigrant”, z kolei tematem tegorocznej edycji konkursu dla dziennikarzy o nagrodę
marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanego od 2003 r., jest „Awans
społeczny i zawodowy Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania”.
Marszałek sprawował honorowy patronat nad wydarzeniami związanymi z tematyką
polonijną, jak np. I Kongres Liderów z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych
i polskich z zagranicy, konferencja z okazji 25-lecia kierowania przez Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą, Nagroda im.
Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, konkurs o nagrodę
czasopisma „Archiwum Emigracji” na pracę magisterską i doktorską na temat emigracji
polskiej XX wieku, turniej szachowy „Szachiści grają dla Polonii”, obchody 100-lecia
urodzin Edmunda Osmańczyka, pierwszego przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji
i Polaków za Granicą I kadencji Senatu (w październiku 2014 r. przypadła 25. rocznica jego
śmierci). W 2012 r. marszałek wziął udział w uroczystości przyjęcia projektu utworzenia
Muzeum Emigracji w historycznym obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni, przy ul. Polska 1.
5 maja 2012 r., podczas wizyty w Akwizgranie, marszałek Bogdan Borusewicz otrzymał
od Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech medal Cordi Poloniae za wieloletnią opiekę
Senatu nad Polonią w świecie oraz wspieranie niemieckiej Polonii. Nawiązując do
obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za granicą, marszałek podkreślił, że dzięki
ciężkiej pracy na obczyźnie Polacy są najlepszą wizytówką Polski. Marszałek spotkał się też
z Angelicą Schwall-Düren, minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych
w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, z którą rozmawiał o sytuacji Polaków mieszkających
w tym landzie.
23 czerwca 2015 r. w Senacie miało miejsce piąte seminarium, zorganizowane w ramach
projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” pt. Razem iść do celu. Przegląd archiwów,
bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie projektu Archiwa Przełomu 1989-1991. Uroczyste
spotkanie w Senacie poprzedziło otwarcie przez wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego
okolicznościowej wystawy pt. „Odrodzony Senat. 25 lat w służbie Polonii i Polakom za
granicą (1989–2014)”.
Podobnie jak w poprzednich kadencjach jedną z form upowszechniania przez Senat
wiedzy na temat historii polskiej emigracji były retrospektywne wystawy. Parlamentarzyści
oraz odwiedzający izbę mogli zapoznać się z ekspozycją z okazji 70. rocznicy bitwy pod
Monte Cassino w rysunkach Zygmunta Turkiewicza, 60. rocznicy inauguracji audycji
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z wystawą przybliżającą dzieje Polaków
z Wierszyny na Syberii czy rodaków w Petersburgu, a także dzieje Towarzystwa HistorycznoLiterackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Ze względu na specyfikę problemów Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą VIII kadencji zajmowała się zarówno zagadnieniami dotyczącymi zmian
w sposobie finansowania zadań polonijnych, jak i monitorowaniem sytuacji Polonii i Polaków
w krajach zamieszkania.
14 lutego 2012 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych, dotyczące obchodów
100. rocznicy urodzin Jana Karskiego w 2014 r. w Polsce i poza jej granicami. Odbyło się
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ono w nawiązaniu do programu Jan Karski. Niedokończona misja, zrealizowanego przez
Muzeum Historii Polski oraz – działającego w Stanach Zjednoczonych we współpracy
z muzeum – komitetu Jan Karski US Centennial Campaign. Podczas posiedzenia członkom
komisji zaprezentowano program, zainaugurowany już w 2010 r., w 10. rocznicę śmierci Jana
Karskiego.
Z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą miały miejsce
trzy konferencje poświęcone problemom mediów polskojęzycznych na Wschodzie:
seminarium pn. „Aktualne problemy mediów polskojęzycznych na Litwie – cz. 2”2, „Polskie
media na Wschodzie – Ukraina” oraz „Polskie media na Wschodzie”, na którym
dyskutowano o problemach mediów elektronicznych i tradycyjnych w odniesieniu do
wszystkich krajów byłego bloku wschodniego.
Komisja wielokrotnie analizowała sytuację migracji poakcesyjnej, która – mimo kryzysu
finansowego – również w ostatnich latach zasilała kraje Europy Zachodniej. Na tę
okoliczność w czerwcu 2013 r. odbyło się w Senacie seminaryjne posiedzenie Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Badań
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuacja spotkania miała miejsce tego
samego roku w Krakowie, tym razem z inicjatywy Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej
Akademii Nauk. Senat reprezentował przewodniczący Komisji Andrzej Person.
W październiku 2013 r. prezydium Komisji, senatorowie, posłowie i przedstawiciele
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spotkali się z wicepremierem i ministrem spraw
społecznych i zatrudnienia Królestwa Niderlandów Lodewijkiem Asscherem. Spotkanie
poświęcone było sytuacji polskich migrantów zarobkowych na niderlandzkim rynku pracy.
Na posiedzeniach Komisji prezentowane były również: wyniki badań Instytutu Spraw
Publicznych pt. „Nic o nas bez nas – partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej
Brytanii”, „Atlas polskiej obecności za granicą” Ministerstwa Spraw Zagranicznych, raport
Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa”
czy baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą, sporządzona przez Główny
Urząd Statystyczny. 18 marca 2014 r., na 58. posiedzeniu Komisji, eksperci z krajowych
i zagranicznych ośrodków badawczych dokonali oceny kierunków polityki państwa polskiego
wobec Polonii i Polaków za granicą z perspektywy Senatu. W czerwcu 2014 r. miało miejsce,
zorganizowane wspólnie przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, seminarium o zadaniach Polonii i Polaków za granicą na
rzecz promowania Polski na świecie. Spotkanie odbyło się w ramach Zjazdu Absolwentów
Szkoły Liderów Polonijnych.
10 czerwca 2015 r. członkowie komisji dyskutowali o potrzebie podjęcia inicjatywy
ustawodawczej, dotyczącej finansowania współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami
za granicą. Komisja przywołała projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za
granicą, który wypracował Senat VI kadencji.
27 kwietnia 2014 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył na placu
św. Piotra w Watykanie we mszy świętej kanonizacyjnej papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.
Przy tej okazji marszałek spotkał się z Polonią. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II rodacy
mieszkający w Italii byli świadkami jego posługi na rzecz budowania więzi pomiędzy krajem
a diasporą oraz spajania polskich środowisk emigracyjnych z całego świata, czego najlepszym
wyrazem była pamiętna rzymska konferencja „Kraj – Emigracja” w 1990 r. z udziałem
Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego marszałka odrodzonego Senatu.
2

Pierwsza część konferencji odbyła się w kwietniu 2012 r. na Litwie, z inicjatywy Wydziału Konsularnego
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.
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W czerwcu 2014 r. marszałek wraz z delegacją parlamentarną podczas oficjalnej wizyty
w Australii i Nowej Zelandii odwiedził tamtejszą Polonię. W trakcie pobytu delegacji
w stolicy Australii – Canberze – miało miejsce spotkanie przewodniczącej Izby
Reprezentantów Bronwyn Bishop z przedstawicielami organizacji polonijnych, co było
wyrazem uznania władz australijskich dla działalności Polonii na kontynencie australijskim.
Przedstawiciele izby zwyczajowo uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych
środowisk polskich poza granicami. I tak np. senatorowie Janina Sagatowska i Andrzej
Person w październiku 2012 r. w Teheranie uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy
wymarszu armii gen. Władysława Andersa i ewakuacji polskich uchodźców wojennych
z ZSRR do Iranu. Senator Barbara Borys-Damięcka uczestniczyła w kapitule drugiej edycji
konkursu „Polak roku 2012 w Królestwie Niderlandów”, a przewodniczący Komisji Andrzej
Person brał udział w pracach kapituły honorowej „Dziennika Polskiego”, przyznającego
w Londynie tytuł Człowieka Roku. Senator Stanisław Gogacz reprezentował komisję podczas
wielu spotkań z Polakami na Ukrainie m.in. Święta Konstytucji 3. Maja w Winnicy
i Chmielnickim oraz obchodach 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
oraz na Białorusi, na V Polskim Dyktandzie na Białorusi im. Krystyny Bochenek. W 2013 r.
szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska wzięła udział w uroczystościach z okazji 65. rocznicy
utworzenia pierwszej i największej organizacji polonijnej w Republice Południowej Afryki
– Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu.
W 2014 r. senatorowie Komisji, na czele z przewodniczącym, wizytowali Dom Polski we
Lwowie oraz polskie miejsca pamięci narodowej we Lwowie, Bołszowcach, Nowej Uszycy
i Latyczowie.
Święto Polonii i Polaków za Granicą w kolejnych latach obchodzone było w Czechach
– na Śląsku Cieszyńskim (2013 r.) – i w Serbii (2014 r.). Składając wizytę Polakom
w Ostrawie, Czeskim Cieszynie, Nawsiu i Wędryni, marszałek podkreślił, że cieszy widok
napisów i nazw ulic w dwóch językach: czeskim i polskim. Towarzyszący delegacji
przewodniczący czeskiego Senatu Milan Štěch dodał, że mamy wspólne korzenie i rozwijamy
bardzo dobrą współpracę polsko-czeską na wszystkich szczeblach, a najcenniejsze więzi to te
na poziomie gmin i obywateli. Zaś w Belgradzie, gdzie mieszka największa grupa serbskiej
Polonii, marszałek wręczył działaczom polonijnym odznaczenia i dyplomy uznania za ich
zasługi w pracy społecznej, w nauczaniu języka polskiego i propagowaniu polskiej kultury.
W oficjalnych uroczystościach z udziałem Polonii wzięła udział przewodnicząca
Zgromadzenia Narodowego Serbii Maja Gojković.
W VIII kadencji odbyły się dwa posiedzenia Senatu (24 kwietnia 2013 r. i 11 czerwca
2014 r.) z udziałem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, na temat
„Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania
środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą
w 2012 r.” oraz poświęcone polityce polonijnej realizowanej przez resort spraw
zagranicznych w 2013 r. Na zaproszenie marszałka Senatu 11 czerwca 2014 r., w 56.
posiedzeniu, uczestniczyli także przedstawiciele największych organizacji polonijnych. Dzień
wcześniej, 10 czerwca 2014 r., działacze polonijni wzięli udział w posiedzeniu Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, na którym przedstawili swoje
propozycje dotyczące kierunków współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za
granicą.
Marszałek oraz senatorowie gościli w gmachu Senatu rodaków m.in. z Argentyny, Rosji,
Litwy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Czech, a także Barbarę Mikulski, senator Stanów
Zjednoczonych – orędowniczkę polskich spraw w amerykańskiej izbie wyższej.
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4 lipca 2014 r. miało miejsce uroczyste 58. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
VIII kadencji, zwołane z okazji jubileuszu 25-lecia odrodzonego Senatu. Podczas posiedzenia
prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że drugim elementem w sposób szczególny
wyróżniającym Senat w tym procesie głębokiej, wielkiej, dobrej zmiany, która nastąpiła
w Polsce po 1989 r., elementem, który chciałbym wydobyć z o wiele większej ilości dokonań
Senatu, jest […] szczególna rola Senatu i senatorów w budowaniu relacji pomiędzy nową
Polską a światem Polonii i światem Polaków na Wschodzie. To szczególna rola, którą trzeba
podkreślić. Trzeba ją podkreślić, bo nikt więcej tej roli nie mógł tak dobrze i wiarygodnie
odegrać. To było wielkie zadanie, wielkie zadanie dobrego zagospodarowania, odbudowy
poczucia wspólnoty narodowej, ponad granicami, ponad podziałami dawnego świata
komunistycznego, z naszymi rodakami, z ich potomkami żyjącymi poza granicami państwa
polskiego.
W dniu 17 września 2014 r., w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, rozpoczęto
w siedzibie Senatu trzydniową konferencję „Pamięć Pokoleń”. Konferencję zorganizowała
Fundacja Kresy-Syberia, która działa na rzecz integracji środowisk Sybiraków i ich
potomków, rozsianych po całym świecie. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób:
członków Fundacji, Sybiraków oraz ich potomków z całego świata. Na wstępie konferencji
wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że dokładnie 5 lat wcześniej
otwarto Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, dofinansowywane ze środków Senatu w latach
2010-2012. Jak podkreślał wicemarszałek „Muzeum Kresy-Syberia, dzięki idei połączenia
przeszłości i teraźniejszości w przestrzeni wirtualnej, to dla tysięcy ludzi na całym świecie
jedyna możliwość poznania relacji świadków i uczestników deportacji”.
10 listopada 2014 r. odbyła się w Senacie kolejna konferencja. Zorganizowana przez
Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy Kancelarii Senatu nosiła
tytuł „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu” Otwierając konferencję Marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz zapewnił uczestników, że wolna Polska przechowuje we
wdzięcznej pamięci pomoc i wsparcie rodaków z zagranicy w czasach, gdy nasza ojczyzna
nie była suwerenna i potem, gdy budowała swoją niepodległość. To dzięki zaangażowaniu
Polonii otrzymywaliśmy pomoc materialną, nasz głos w świecie był słyszalny i wolny świat
wspierał nasze dążenia do wolności – mówił marszałek. W konferencji uczestniczyli m.in.
Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, wiceminister spraw zagranicznych Tomasz
Orłowski, Przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski oraz Prezes EUWP Helena
Miziniak.
W czerwcu 2015 r. zorganizowano V seminarium w ramach projektu „Archiwa
Przełomu” - wspólnego projektu Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP,
realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, który służy gromadzeniu i udostępnianiu
dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce.
Seminarium poświęcone wkładowi Polonii i Polaków poza granicami w odzyskanie
niepodległości i wielki przełom polityczny w Polsce w latach 1989–1991 otworzył prof.
Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta. W seminarium udział wzięli przedstawiciele
środowisk polonijnych, w tym pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów. Seminarium
poprzedziło otwarcie wystawy „Odrodzony Senat. 25 lat w służbie Polonii i Polaków za
granicą (1989–2014)”. Wystawę otworzył wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, który
podkreślał zasługi pierwszego marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego, który otoczył
opieką Polonię i Polaków poza granicami. Wicemarszałek podziękował ponadto tym
wszystkim – marszałkom, senatorom, pracownikom Kancelarii Senatu, którzy to dzieło
pierwszego marszałka kontynuowali.
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Wykaz jednostek, które otrzymały dotacje podmiotowe i celowe
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
Autorskie Towarzystwo Edukacyjne w Warszawie
Caritas Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Duninowie
Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku
Ełckie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "BIAŁA LILIA" w Ełku
Fundacja „Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży” w Policach
Fundacja ARTGARD – ART GUARD Foundation w Warszawie
Fundacja BLIŻEJ POLSKI 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 „Kresy – Syberia” w Warszawie
Fundacja „Międzynarodowy Instytut Edukacji” w Warszawie
Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku
Fundacja „Nowoczesna Polska” w Warszawie
Fundacja „O uśmiech dziecka” w Makowie Mazowieckim
Fundacja Ośrodka KARTA w Warszawie
Fundacja „Polonia-Ruthenia” w Ząbkach
Fundacja „Polskie Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć” w Warszawie
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s w Łopuszce
Małej
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "SERCE DZIECIOM" w Gdyni
Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku
Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „NIKE” w Warszawie
Fundacja „Oświata Polska za Granicą” w Warszawie
Fundacja „Polonia Restituta” w Warszawie
Fundacja „Polska Pomoc” w Białymstoku
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie
Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”
Fundacja „Semper Polonia” w Warszawie
Fundacja „Suecia Polonia” w Warszawie
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Fundacja „Świat z Uśmiechem” w Oleśnicy
Fundacja Św. Wojciecha – Adalberta w Gnieźnie
Fundacja „Wileńszczyzna” w Warszawie
Gdańska Fundacja Dobroczynności w Gdańsku
Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. A. Kamińskiego w Szczecinku
Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza” Lipsk w Lipsku
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie
Międzyszkolny Klub Sportowy „PADWA” w Zamościu
Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR” w Przemyślu
Polski Komitet Olimpijski w Warszawie
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu
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
Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne w Sokołowie Podlaskim
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie
Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” w Puławach
Stowarzyszenie „Dialog Kultur” w Szczytnie
Stowarzyszenie „Dzieciakom z Ukrainy” w Celestynowie
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie
Stowarzyszenie „GRZEŚ” w Puławach
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce
„CZEREMOSZ” w Węgorzewie
Stowarzyszenie Integracji w Poddębicach
Stowarzyszenie „Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE” w Brusach
Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach
Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „MAZURSKA CHATA” w Giżycku
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” w Sokółce
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne życie” w Puławach
Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w Dulczy Małej
Stowarzyszenie „ODRA-NIEMEN” we Wrocławiu
Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „KRESY” w Krakowie
Stowarzyszenie „Promyk” w Marzeninie
Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie
Stowarzyszenie „RACIECHOWICE 2005” w Raciechowicach
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie
Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Stowarzyszenie „Uniwersytet Wieku Uniwersalnego” w Użrankach
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej
Górze
Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie
Stowarzyszenie „Zacheusz” w Ełku,
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" w Gdańsku
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie
Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie
Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych
"OJCOWIZNA" w Węgorzewie
Uczniowski Klub Sportowy „Bursa – Puławy” w Puławach
Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej "FREYA"
Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca” w Żarach
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska w Solcu Kujawskim
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie
Związek Harcerstwa Polskiego Kwatera Główna w Warszawie
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwo w Warszawie
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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)*

Delegacje oficjalne pod przewodnictwem Marszałka Senatu

19 (108)

20 (157)

Wyjazdy Marszałka i wicemarszałków Senatu

60 (61)

-

Wizyty u Marszałka i wicemarszałków Senatu

-

119 (776)

Sesje ZPRE

16 (57)

-

Posiedzenia komisji ZPRE, prezydium, komisji stałych
i komitetu mieszanego

55 (55)

1 (35)

Konferencje, seminaria, obserwacja wyborów i inne spotkania

20 (20)

1 (30)

91 (121)

2 (65)

Obrady Konferencji Statutowej Unii Międzyparlamentarnej

8 (13)

-

Inne spotkania Unii Międzyparlamentarnej

8 (8)

-

16 (21)

-

Wyszczególnienie

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Ogółem
Unia Międzyparlamentarna

Ogółem

Grupy Bilateralne Unii Międzyparlamentarnej
Senacka Grupa Polsko-Francuska

7 (19)

5 (115)

Senacka Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna

2 (15)

2 (12)

Senacka Grupa Polsko-Jordańska

1 (1)

1 (7)

Senacka Grupa Polsko-Omańska

1 (5)

1 (6)

Senacka Grupa Polsko-Tajlandzka

-

1 (7)

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna

-

1 (6)

Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna

1 (1)

-

Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna

1 (1)

-

Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna

1 (1)

-

Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna

1 (2)

-

Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna

2 (4)

Ogółem

17 (49)

11 (153)

Wymiar parlamentarny Unii Europejskiej
Konferencje Przewodniczących Parlamentów UE

3 (3)

1 (44)

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii
Europejskiej (COSAC)

15 (21)

-

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony

7 (16)

-
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Wyjazdy
(liczba
osób)

Przyjazdy
(liczba
osób)*

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania
Gospodarczego i Finansowego w UE

4 (9)

-

Wspólne spotkania parlamentarne (JPM – Joint Parliamentary
Meetings) organizowane przez Parlament Europejski

1 (4)

-

Wspólne spotkania komisji parlamentarnych (JCM – Joint
Committee Meetings) oraz publiczne wysłuchania
organizowane przez komisje Parlamentu Europejskiego

1 (1)

-

Spotkania organizowane przez Komisję Europejską

3 (3)

-

Wspólne spotkania komisji parlamentarnych organizowane
przez komisje parlamentu państwa przewodniczącego UE

29 (38)

-

Otwarte posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego oraz
inne spotkania (konferencje) parlamentarne organizowane
przez Parlament Europejski (lub jego organ)

33 (42)

-

Inne konferencje /spotkania/ fora parlamentarne organizowane
przez parlamenty państw nie przewodniczących UE

6 (6)

-

Inne spotkania komisji parlamentarnych organizowane przez
komisje parlamentów państw nie przewodniczących UE

5 (8)

-

-

-

Spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy
Wyszehradzkiej

2 (2)

1 (3)

Spotkania przedstawicieli komisji europejskich parlamentów
państw Grupy Wyszehradzkiej

6 (10)

1 (9)

Spotkania przedstawicieli komisji spraw zagranicznych
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

1 (2)

-

Spotkania przedstawicieli komisji administracji publicznej
i rozwoju regionalnego parlamentów państw Grupy
Wyszehradzkiej

2 (6)

1 (3)

Spotkania przedstawicieli komisji europejskich parlamentów
Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

4 (4)

2 (8)

Spotkania w ramach komisji ds. europejskich Francji, Niemiec i
Polski – Trójkąt Weimarski

3 (6)

1 (10)

Ogółem

121 (171)

7 (77)

Wyszczególnienie

Regionalna współpraca międzyparlamentarna w ramach UE
Spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa
Regionalnego

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza
Sesje i spotkania komisji

4 (4)

-

Ogółem

4 (4)

-

Sesje

11 (19)

-

Obserwacje wyborów parlamentarnych lub prezydenckich

11 (12)

-

1 (1)

5 (33)

23 (32)

5 (33)

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE

Konferencje, seminaria i inne spotkania
Ogółem
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Wyjazdy
(liczba
osób)

Wyszczególnienie

Przyjazdy
(liczba
osób)*

Zgromadzenie Parlamentarne NATO
Sesje

8 (23)

-

Posiedzenia komisji

20 (24)

-

Seminaria Rose-Roth

7 (15)

-

Inne

3 (4)

-

38 (66)

-

Ogółem

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego
Posiedzenia komisji

3 (3)

2 (21)

Konferencje

3 (3)

1 (61)

Inne

2 (2)

-

8 (8)

3 (82)

Ogółem

Zgromadzenie Parlamentarne Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
Posiedzenia stałego komitetu, komitetu parlamentarnego i
ZPISE

9 (17)

-

-

-

9 (17)

-

Inne
Ogółem

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP,
Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy
Sesje

1 (3)

1 (17)

Prezydium

1 (1)

-

2 (4)

1 (17)

Ogółem

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej
Sesje

-

1 (9)

Zgromadzenie Parlamentarne Polska-Ukraina
Posiedzenia

1 (1)

2 (28)

Polsko-Mołdawskie Zgromadzenie Parlamentarne
Sesje

1 (2)

1 (8)

3 (3)

-

Stowarzyszenie Senatów Europy
Spotkania

Zgromadzenie Parlamentarne Frankofonii
Spotkania

10 (12)
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1 (60)

Wymiana międzynarodowa związana
z patronatem Senatu nad Polakami poza granicami kraju
Posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (wraz z
rozpoczęciem VIII kadencji Senatu nie została powołana)

-

-

3 (39)

3 (363)

103 (125)

-

106 (164)

3 (363)

Inne dwustronne

47 (83)

1 (21)

Inne wielostronne

67 (83)

2 (13)

114 (166)

3 (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

-

121

Ambasadorzy RP

-

33

-

154

Ogółem

*

Są to podmioty, takie jak: parlamentarzyści, szefowie państw i rządów, wysokiej rangi urzędnicy innych
państw, ambasadorowie i przedstawiciele Polonii.
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Udział senatorów w stałych delegacjach parlamentarnych

Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy

Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego
Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie

Członkowie:

Członkowie:

Bogdan Adam Klich
Piotr Wach
Henryk Cioch

Kazimierz Mariusz Kleina
(wiceprzewodniczący)
Wojciech Skurkiewicz

Zastępcy członków:

Zastępcy członków:

Helena Hatka
Grzegorz Czelej
Marek Stefan Borowski

Barbara Borys-Damięcka
Jan Rulewski

Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego
Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

Członkowie:
Andrzej Szewiński
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Marek Eryk Martynowski

Członkowie:

Zastępcy członków:

Zastępcy członków:

Józef Pinior
Witold Jan Sitarz
Grzegorz Michał Wojciechowski

Stanisław Andrzej Hodorowicz
Andrzej Antoni Matusiewicz

Janusz Marian Sepioł (przewodniczący)
Rafał Klemens Muchacki

Delegacja Sejmu i Senatu RP na
Konferencję Parlamentarną Morza
Bałtyckiego (KPMB)

Polska Grupa Unii
Międzyparlamentarnej
W skład Polskiej Grupy Unii
Międzyparlamentarnej wchodzą wszyscy
posłowie i senatorowie.

Członek:
Ryszard Józef Górecki (przewodniczący)
Zastępca członka:

Przedstawiciele Senatu w Zarządzie PGUM:

Przemysław Jacek Błaszczyk

Aleksander August Pociej
Michał Józef Wojtczak
Michał Seweryński

Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla
Śródziemnomorza
Członkowie:
Anna Teresa Aksamit
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Delegacja Sejmu i Senatu RP do
Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu
Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej
Ukrainy

Delegacja Sejmu i Senatu do
Zgromadzenia Parlamentarnego
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Mołdawii

Członkowie:

Stanisław Andrzej Gorczyca
Stanisław Antoni Iwan
Stanisław Kogut

Członkowie:

Bogdan Michał Borusewicz
(przewodniczący)
Leszek Czarnobaj
Bohdan Józef Paszkowski

Delegacja Senatu RP na
Międzyparlamentarną Konferencję ds.
Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony

Delegacja do Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i
Seimasu Republiki Litewskiej
Członkowie:

Członkowie: przewodniczący komisji
spraw zagranicznych, UE, obrony
narodowej Senatu RP

Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Andrzej Kazimierz Misiołek
Bogdan Marek Pęk
Jarosław Wojciech Obremski

Włodzimierz Cimoszewicz
(przewodniczący delegacji Senatu RP)
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Wojciech Skurkiewicz

Delegacja Sejmu i Senatu do Polsko
-Ukraińskiego Zgromadzenia
Parlamentarnego
Członkowie:
Łukasz Maria Abgarowicz
Norbert Piotr Obrycki
Alicja Maria Zając
Kazimierz Julian Kutz
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Udział senatorów w grupach parlamentarnych

Polsko-Afgańska Grupa Parlamentarna

Polsko-Austriacka Grupa
Parlamentarna

Maciej Tomasz Grubski
Norbert Piotr Obrycki

Jarosław Duda
Helena Hatka

Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna
Polsko-Azerbejdżańska Grupa
Parlamentarna

Dorota Czudowska
Andrzej Stanisław Andrzej Gorczyca
Maciej Tomasz Grubski (przewodniczący)
Helena Hatka
Stanisław Antoni Iwan
(wiceprzewodniczący)
Ryszard Antoni Knosala
Jan Filip Libicki
Andrzej Kazimierz Misiołek
Jarosław Wojciech Obremski
Marek Dariusz Rocki
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski

Henryk Cioch
Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna
Aleksander August Pociej
Witold Jan Sitarz
Polsko-Brazylijska Grupa
Parlamentarna
Kazimierz Mariusz Kleina
Jarosław Wojciech Obremski
Zdzisław Stanisław Pupa

Polsko-Argentyńska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna

Jarosław Duda

Andrzej Person (wiceprzewodniczący)

Polsko-Armeńska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
(wiceprzewodniczący)
Helena Hatka
Norbert Piotr Obrycki

Łukasz Maria Abgarowicz
(przewodniczący)
Andrzej Stefan Grzyb
Kazimierz Mariusz Kleina
Maciej Jan Klima (wiceprzewodniczący)
Andrzej Antoni Matusiewicz
Marek Dariusz Rocki

Polsko-Chorwacka Grupa
Parlamentarna
Piotr Andrzej Gruszczyński
Witold Jan Sitarz (wiceprzewodniczący)
Roman Zaborowski

Polsko-Australijska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna

Anna Teresa Aksamit
Grzegorz Michał Bierecki
Henryk Cioch
Beata Barbara Gosiewska
Jan Maria Jackowski
Stanisław Kogut (przewodniczący)
Bohdan Józef Paszkowski
Michał Seweryński
Grażyna Anna Sztark
Grzegorz Michał Wojciechowski
Józef Zając

Wiesław Kilian
Tadeusz Wiktor Kopeć
Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna
Grzegorz Czelej
Jarosław Wojciech Obremski

325

Maciej Tomasz Grubski (przewodniczący)
Helena Hatka
Andrzej Kazimierz Misiołek
(wiceprzewodniczący)
Bohdan Józef Paszkowski
Andrzej Person
Leszek Marian Piechota
Aleksander August Pociej
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski
Michał Józef Wojtczak
Adam Michał Zdziebło

Polsko-Ekwadorska Grupa
Parlamentarna
Sławomir Piotr Preiss
Polsko-Fińska Grupa Parlamentarna
Robert Adam Mamątow
(wiceprzewodniczący)
Senacka Grupa Polsko-Francuska
Anna Teresa Aksamit
Mieczysław Augustyn
Marek Stefan Borowski
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Piotr Andrzej Gruszczyński
Stanisław Antoni Iwan
Józef Pinior
Aleksander August Pociej
(przewodniczący)
Sławomir Piotr Preiss
Michał Seweryński (wiceprzewodniczący)
Witold Jan Sitarz

Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna
Przemysław Jacek Błaszczyk
Michał Józef Wojtczak
(wiceprzewodniczący)
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
Barbara Borys-Damięcka
(wiceprzewodnicząca)
Jan Maria Jackowski
Wiesław Kilian
Rafał Klemens Muchacki
Andrzej Person
Marek Dariusz Rocki

Polsko-Francuska Grupa
Parlamentarna
Aleksander August Pociej
Michał Seweryński

Senacka Grupa Polsko-Japońska

Polsko-Gruzińska Grupa
Parlamentarna

Stanisław Andrzej Gorczyca
Ryszard Józef Górecki (przewodniczący)
Helena Hatka
Stanisław Antoni Iwan
Marek Konopka
Waldemar Jerzy Kraska
Jarosław Wojciech Obremski
Marek Dariusz Rocki
Janusz Marian Sepioł
Michał Seweryński
Bogusław Piotr Śmigielski
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Piotr Benedykt Zientarski

Henryk Cioch
Marek Konopka
Norbert Piotr Obrycki
Sławomir Piotr Preiss
Wojciech Skurkiewicz
Polsko-Hiszpańska Grupa
Parlamentarna
Andrzej Person
Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna
Andżelika Anna Możdżanowska
Andrzej Person
Aleksander August Pociej

Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna
Robert Dowhan
Bogusław Piotr Śmigielski
Piotr Benedykt Zientarski

Polsko-Irańska Grupa Parlamentarna
Przemysław Jacek Błaszczyk
Ryszard Wiesław Bonisławski
Robert Dowhan
Stanisław Andrzej Gorczyca
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Jarosław Wojciech Obremski
(wiceprzewodniczący)
Aleksander August Pociej
Józef Zając

Senacka Grupa Polsko-Jordańska
Maciej Tomasz Grubski
Robert Adam Mamątow
Jan Michalski
Andrzej Kazimierz Misiołek
(przewodniczący)
Andżelika Anna Możdżanowska
(wiceprzewodnicząca)
Maria Pańczyk-Pozdziej
Leszek Marian Piechota
Grażyna Anna Sztark
Bogusław Piotr Śmigielski
Piotr Benedykt Zientarski

Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna
Robert Dowhan
Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna
Grzegorz Michał Bierecki
Przemysław Jacek Błaszczyk
Wiesław Józef Dobkowski
Maciej Jan Klima
Stanisław Kogut (przewodniczący)
Jarosław Wacław Lasecki
Andrzej Antoni Matusiewicz
Andrzej Michał Pająk
Bohdan Józef Paszkowski
Zdzisław Stanisław Pupa
Piotr Benedykt Zientarski
(wiceprzewodniczący)

Polsko-Kanadyjska Grupa
Parlamentarna
Leszek Czarnobaj
Robert Dowhan
Kazimierz Mariusz Kleina
(wiceprzewodniczący)
Roman Zaborowski
Polsko-Kazachstańska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Libijska Grupa Parlamentarna
Maciej Tomasz Grubski

Mieczysław Augustyn
Ryszard Wiesław Bonisławski
Robert Dowhan
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław Andrzej Gorczyca
Piotr Andrzej Gruszczyński
Andrzej Grzyb
Stanisław Jurcewicz
Wiesław Kilian
Kazimierz Mariusz Kleina
Jarosław Wacław Lasecki
Jan Michalski
Norbert Piotr Obrycki
Andrzej Owczarek
Andrzej Person
Sławomir Piotr Preiss
Grzegorz Wojciechowski
Michał Józef Wojtczak
Piotr Benedykt Zientarski
(wiceprzewodniczący)

Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna
Tadeusz Arłukowicz
Przemysław Jacek Błaszczyk
Leszek Czarnobaj
Mieczysław Władysław Gil
Marek Konopka
Jan Filip Libicki
Andrzej Antoni Matusiewicz
Andrzej Michał Pająk
Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna
Grzegorz Michał Bierecki
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Stanisław Gogacz (wiceprzewodniczący)
Stanisław Andrzej Gorczyca
Kazimierz Mariusz Kleina
(przewodniczący)
Andrzej Owczarek
Jan Rulewski
Grażyna Anna Sztark
Edmund Kazimierz Wittbrodt
Jan Wyrowiński

Polsko-Kirgistańska Grupa
Parlamentarna
Kazimierz Jaworski
Jan Filip Libicki (przewodniczący)
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Polsko-Marokańska Grupa
Parlamentarna

Kazimierz Mariusz Kleina
Stanisław Kogut
Ireneusz Niewiarowski
Janusz Marian Sepioł
(wiceprzewodniczący)
Michał Seweryński (przewodniczący)

Andżelika Anna Możdżanowska
Polsko-Meksykańska Grupa
Parlamentarna
Jan Michalski

Polska-Nowa Zelandia Grupa
Parlamentarna

Polsko-Mołdawska Grupa
Parlamentarna

Grzegorz Michał Bierecki
Henryk Cioch
Piotr Andrzej Gruszczyński
Jan Maria Jackowski
Stanisław Kogut
Bohdan Józef Paszkowski
Michał Seweryński
Witold Jan Sitarz
Grażyna Anna Sztark
Grzegorz Michał Wojciechowski
Józef Zając

Łukasz Maria Abgarowicz
Mieczysław Władysław Gil
Jarosław Wojciech Obremski
Polsko-Mongolska Grupa
Parlamentarna
Stanisław Andrzej Gorczyca
(przewodniczący)
Wiesław Kilian
Kazimierz Mariusz Kleina
Jan Michalski
Jadwiga Kazimiera Rotnicka

Polsko-Pakistańska Grupa
Parlamentarna
Michał Seweryński

Polsko-Niemiecka Grupa
Parlamentarna

Polsko-Peruwiańska Grupa
Parlamentarna

Grzegorz Czelej
Robert Dowhan
Helena Hatka
Ryszard Antoni Knosala
Jarosław Wacław Lasecki
Norbert Piotr Obrycki
(wiceprzewodniczący)
Andrzej Person
Janusz Marian Sepioł
Aleksander Stefan Świeykowski
(wiceprzewodniczący)

Sławomir Piotr Preiss
Senacka Grupa Polsko-Rosyjska
Anna Teresa Aksamit
Tadeusz Arłukowicz
Przemysław Jacek Błaszczyk
Marek Stefan Borowski
Leszek Czarnobaj
Grzegorz Czelej
Robert Dowhan
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Maciej Tomasz Grubski
Andrzej Stefan Grzyb
Jan Maria Jackowski
Kazimierz Mariusz Kleina
Marek Konopka
Waldemar Jerzy Kraska
Jan Filip Libicki
Maria Pańczyk-Pozdziej
Bogdan Paszkowski
Janusz Marian Sepioł (przewodniczący)
Roman Zaborowski

Polsko-Nigeryjska Grupa
Parlamentarna
Stanisław Kogut
Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna
Andrzej Stefan Grzyb
(wiceprzewodniczący)
Leszek Czarnobaj
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Polsko-Omańska Grupa Senacka
Leszek Czarnobaj
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Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna

Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna

Robert Dowhan
Jan Filip Libicki

Piotr Andrzej Gruszczyński
Jan Filip Libicki
Jarosław Wojciech Obremski
Andrzej Szewiński
Piotr Wach (wiceprzewodniczący)

Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna
Henryk Cioch
Zbigniew Henryk Meres
Janusz Marian Sepioł
Grzegorz Michał Wojciechowski
Alicja Maria Zając

Polsko-Ukraińska Grupa
Parlamentarna

Andrzej Kazimierz Misiołek
Leszek Marian Piechota
Andrzej Szewiński
Bogusław Piotr Śmigielski

Przemysław Jacek Błaszczyk
Leszek Czarnobaj
Andrzej Antoni Matusiewicz
Zbigniew Henryk Meres
Norbert Piotr Obrycki
Janina Zofia Sagatowska
Wojciech Skurkiewicz
Alicja Maria Zając

Polsko-Szwajcarska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Węgierska Grupa
Parlamentarna

Polsko-Słoweńska Grupa
Parlamentarna

Stanisław Gogacz
Kazimierz Jaworski
Marek Eryk Martynowski
Norbert Piotr Obrycki
(wiceprzewodniczący)
Leszek Marian Piechota

Dorota Czudowska (wiceprzewodnicząca)
Robert Adam Mamątow
Alicja Maria Zając
Piotr Benedykt Zientarski

Senacka Grupa Polsko-Tajlandzka
(ukonstytuowała się 15.05.2013 r.)

Anna Teresa Aksamit
Tadeusz Arłukowicz
Józef Pinior
Aleksander August Pociej

Polsko-Wietnamska Grupa
Parlamentarna

Leszek Czarnobaj
Wiesław Józef Dobkowski
Robert Dowhan
Piotr Andrzej Gruszczyński
Stanisław Jurcewicz
Wiesław Kilian
Marek Konopka (przewodniczący)
Waldemar Jerzy Kraska
Robert Adam Mamątow
(wiceprzewodniczący)
Roman Zaborowski
Piotr Benedykt Zientarski

Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna
Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Tadeusz Wiktor Kopeć
Wojciech Skurkiewicz
(wiceprzewodniczący)
Jan Wyrowiński
Grupa Parlamentarna PolskaZjednoczone Emiraty Arabskie

Polsko-Tanzańska Grupa
Parlamentarna

Robert Dowhan
Marek Konopka

Alicja Chybicka

Zespół Parlamentarny Polska-Stany
Zjednoczone

Polsko-Tunezyjska Grupa
Parlamentarna

Grzegorz Czelej
Dorota Czudowska
Robert Dowhan

Andrzej Person
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Stanisław Andrzej Hodorowicz
Andrzej Person
Michał Seweryński (wiceprzewodniczący)

Jan Filip Libicki
Rafał Muchacki
Andrzej Person
Sławomir Piotr Preiss
Jadwiga Kazimiera Rotnicka
Grażyna Anna Sztark
Piotr Benedykt Zientarski
(wiceprzewodniczący)

Polsko-Tajwański Zespół
Parlamentarny
Marek Stefan Borowski
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski
Ryszard Józef Górecki
Helena Hatka
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Konferencje i seminaria

Wykaz konferencji i seminariów

2011-11-22

Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych
I seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowane przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta

2011-12-19

Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – Usługi Społeczne
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związku Miast Polskich

2012-01-24

Niekonwencjonalne złoża węglowodorów
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka
Wyrowińskiego i Komisji Gospodarki Narodowej

Jana

2012-02-13

Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce – potrzeba zmian
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

2012-03-22

100 lat spółdzielczości – wyzwania na przyszłość
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2012-04-02

Konstytucja jako fundament państwa prawa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej

2012-04-24

Energetyka wiatrowa – fakty i mity
seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji Środowiska przy
współpracy Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki

2012-04-24

Rekodyfikacja polskiego prawa pracy
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

2012-04-26

30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ "Solidarność"
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senatu RP

2012-05-18

Cztery lata po „Białym szczycie”
panel dyskusyjny zorganizowany z inicjatywy wicemarszałka Stanisława
Karczewskiego

2012-05-29

Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej

2012-06-12

Tworzenie warunków do działania i
pomocniczych
konferencja zorganizowana z inicjatywy
Terytorialnego i Administracji Państwowej

rozwoju

jednostek

Komisji

Samorządu

2012-06-27

Prawo do petycji
seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Instytutu Spraw Publicznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich

2012-07-20

Wspólna polityka rolna 2020 r.
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
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2012-07-24

Edukacja lotnicza – kształcenie pilotów
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej

2012-07-24

Korzyści dla Polski z wprowadzenia niskoemisyjnej gospodarki
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska i Instytutu
na rzecz Ekorozwoju przy współpracy Instytutu Badań Strukturalnych

2012-10-10

Budżet obywatelski w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej przy współpracy
Stowarzyszenia „Szkoła Liderów” i Fundacji im. Stefana Batorego

2012-10-15

Archiwa Przełomu 1989–1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł
– ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia
II seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowane w Pałacu Prezydenckim przez Kancelarię Prezydenta
i Kancelarię Senatu

2012-10-15

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego
Infrastruktury

Zespołu

2012-10-30,31

I Kongres Języka Urzędowego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senatu RP, Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich, Wojewody Mazowieckiego, Szefa Służby
Cywilnej, Rady Języka Polskiego, Narodowego Centrum Kultury
i Fundacji Języka Polskiego

2012-11-06

Węgiel kamienny, gospodarka niskoemisyjna – realia polskie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym, Kompanią
Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową i Tauronem Polską Energią

2012-11-06

Produkty finansowe adresowane do osób starszych…
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych

2012-11-06

Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi we współpracy z sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Biurem Analiz Sejmowych

2012-11-24

Aktualne problemy mediów polskojęzycznych na Litwie
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz sejmowej Komisji
Kultury i Środków Przekazu

2012-11-27

Samorząd przyjazny edukacji seniorów
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

2012-12-04

Szanse i zagrożenia małych i średnich przedsiębiorstw
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2012-12-05

Bariery ograniczające dzietność w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej we współpracy ze Związkiem Dużych Rodzin
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„Trzy
Plus”
oraz
Fundacją
i ObserwatoriumRodzinne.pl

Energia

dla

Europy

2012-12-11

Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej
konferencja zorganizowana przez Kancelarię Senatu we współpracy
z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk
Politycznych

2012-12-14

Rola
notariatu
w
zapewnieniu
bezpieczeństwa
obrotu
nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii
Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej we
współpracy z Krajową Radą Notarialną

2013-01-07

Model dojścia do urzędu sędziego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej we
współpracy z Krajową Radą Sądownictwa

2013-01-29

Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji

2013-02-19

Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji
europejskiej?
konferencja zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu
Parlamentarny, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu
Senatorów Województwa Śląskiego

2013-03-01

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie
mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

2013-03-12

Amatorska służba radiokomunikacyjna – to nie tylko hobby
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu wspólnie z Fundacją Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Radioamatorskich i we współpracy z Polskim Związkiem
Krótkofalowców

2013-04-11

Zdrowie Polaków 5, 10, 15
panel dyskusyjny zorganizowany z inicjatywy wicemarszałka Stanisława
Karczewskiego

2013-04-16

Droga do energetyki obywatelskiej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego Zespołu Energetyki
Odnawialnej we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej

2013-04-23

Małe gospodarstwa rolne szansą rozwoju rynku lokalnego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2013-05-07,08

Polskie media na Wschodzie – Ukraina
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacji Wolność i Demokracja
przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
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2013-05-14

Pomoc osobom niesamodzielnym – prezentacja projektu ustawy
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

2013-05-23

Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa Unii
Europejskiej na lata 2014-2020
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu

2013-06-07

Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Terytorialnego i Administracji Państwowej

Samorządu

2013-06-17

Recykling w gminnych programach gospodarki odpadami
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Fundacją
Promocji Gmin Polskich, magazynem samorządowym „Gmina”
i Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej

2013-06-20

Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych

2013-06-25

Samorządowy lider zarządzania 2013 – samorząd jako pracodawca
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie ze Związkiem
Miast Polskich i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych
i Regionalnych

2013-07-18

Etyka w produkcji i obrocie żywnością
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2013-09-17

Szanse i bariery dla rozwoju Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych
na przykładzie rolnictwa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2013-09-24, 25

Polskie media na Wschodzie
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Fundacją „Wolność
i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego

2013-10-15

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2013-10-18

240. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Edukacji, Nauki
i Sportu wspólnie z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
oraz Towarzystwem Historii Edukacji

2013-10-28

Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiego
Spółdzielczego
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Zespołu

2013-11-12

Samorząd zawodowy w demokratycznym państwie prawa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Mazowieckiego Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego

2013-11-15

Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne w cyfrowym świecie
III seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowane przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta

2013-11-15, 16

Sesja naukowa poświęcona Janowi Czochralskiemu
sesja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Jana Wyrowińskiego
oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Niemieckiego Towarzystwa
Chemicznego

2013-12-03

System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2013-12-03

Polityka spójności w latach 2014–2020 na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich
konferencja zorganizowana z inicjatywy Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wspólnie z sejmową Komisją Rolnictwa oraz Biurem
Analiz Sejmu

2013-12-06

100. rocznica urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana
Frelichowskiego
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz biskupa polowego, delegata Konferencji Episkopatu Polski
ds. Harcerstwa

2013-12-16

Prawa Człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji
Środkowej na tle standardów międzynarodowych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej

2013-12-17

Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych
polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE
konferencja zorganizowana z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Starszych

2014-01-08

Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej
wspólnie z Krajową Radą Sądownictwa

2014-02-11

Rodzinne gospodarstwa rolne – najważniejsze wyzwania i priorytety
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2014-03-11

15 lat Polski w NATO
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Obrony Narodowej

2014-03-25

Model i miejsce prokuratury w systemie organów państwa
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej we
współpracy z Krajową Radą Prokuratury

337

2014-04-02

Zawsze dla Polski – ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury i Środków
Przekazu przy współudziale Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk

2014-04-08

Innowacyjność w medycynie
sympozjum zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka Stanisława
Karczewskiego

2014-04-11

Samorządowy lider zarządzania 2014 – samorząd jako pracodawca
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

2014-05-08

Dialog społeczny w praktyce – założenia do nowego systemu
wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej i sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
we współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych

2014-05-13

Przedsionek wolności – między Okrągłym Stołem a wyborami
4 czerwca 1989. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę:
05.04 – 04.06.1989
IV seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowane w Pałacu Prezydenckim przez Kancelarię Prezydenta
i Kancelarię Senatu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Bronisława
Komorowskiego

2014-05-30

Polskie media na Wschodzie – część II
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacji Wolność i Demokracja
i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

2014-06-10

Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób
starszych
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundacji
Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość

2014-06-13

Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach transformacji
ustrojowej 1989 roku
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

2014-06-30

15 lat samorządu województw – europejski model polskich regionów
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie z Konwentem
Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP

2014-07-02

Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej
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2014-09-18

25 lat odrodzonego samorządu w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej

2014-09-23

Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r. – kompetencje, organizacja,
finansowanie
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej i sejmowej komisji
rolnictwa i rozwoju wsi

2014-10-21

Innowacyjność w medycynie
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Stanisława
Karczewskiego i rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr. hab. Marka Krawczyka

2014-11-04

Biblioteka Polska w Paryżu – skarbnica kultury narodowej
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

2014-11-07

Klęska Europy i odrodzenie Rzeczpospolitej
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Kultury
i Środków Przekazu, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz
Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

2014-11-08

Nasi w Sejmie i Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat
później
konferencja w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowana przez Kancelarię Senatu

2014-11-10

Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu
konferencja zorganizowana z inicjatywy Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych (EUWP) przy współpracy Kancelarii Senatu

2014-11-17

Rola organizacji pozarządowych we współpracy z samorządem
terytorialnym
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem
Administracji i Nauk Politycznych Politechniki Warszawskiej oraz
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

2014-11-26

Stan przygotowania Polski i Unii Europejskiej do zniesienia kwot
mlecznych
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej i sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2014-12-11

Pomoc osobom niesamodzielnym
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny,
Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Koalicją „Na pomoc
niesamodzielnym”

2015-02-17

Polski mężczyzna może żyć dłużej i zdrowo się zestarzeć
konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego i
prof. Piotra Radziszewskiego
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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2015-02-19

Perspektywa rozwoju opieki długoterminowej w Polsce w świetle
projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym
spotkanie zorganizowane z inicjatywy senatora Mieczysława Augustyna,
przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej

2015-03-10

Ku pamięci – ku przestrodze. W 75. rocznicę masowych deportacji
obywateli polskich do ZSRR oraz 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wraz z Fundacją Kresy
Historii

2015-03-25

Rola władzy lokalnej w demokracji przedstawicielskiej
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Szkoła
Liderów

2015-04-09

Przyszłość wilka w Polsce
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej Komisji Środowiska

2015-04-21

Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
w ramach polityki spójności na lata 2014–2020
konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej i sejmowej komisji:
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2015-05-12

Demokracja a Prawa Człowieka. Rola parlamentów narodowych we
wdrażaniu standardów europejskiej Konwencji Praw Człowieka
oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
międzynarodowa konferencja zorganizowana z inicjatywy senackiej
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy
z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Nuffield oraz
Uniwersytetem Middlesex w Londynie

2015-05-19

II samorządowa konferencja klimatyczna – dobry klimat dla
powiatów
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Środowiska we
współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju, Związkiem Powiatów
Polskich oraz Community Energy Plus

2015-05-26

Fundusz sołecki narzędziem aktywizacji społecznej
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Terytorialnego i Administracji Państwowej

Samorządu

2015-05-27

Rola samorządu terytorialnego, rolniczego i związków rolniczych
w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – 25 lat doświadczeń
konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

2015-05-28, 29

Wybrane kluczowe zagadnienia dla parlamentów europejskich:
polityka fiskalna w kierunku zwiększenia odpowiedzialności,
bezpieczeństwa socjalnego i postępu technologicznego
konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Kancelarię Senatu
we współpracy z organizacją ECPRD (organizacja współpracy służb
parlamentarnych, łącząca parlamentarne ośrodki informacji i badań oraz
biblioteki)

2015-06-09

Innowacyjność w medycynie
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konferencja zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Stanisława
Karczewskiego i rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr. hab. Marka Krawczyka
2015-06-23

Razem iść do celu. Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów
polonijnych na 5-lecie projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”
zorganizowane przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta

2015-09-15

Ustawa o petycjach – impuls dla aktywności obywatelskiej
konferencja zorganizowana przez Kancelarię Senatu
z Instytutem Spraw Publicznych
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