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Sejm skierował do Senatu 5440 ustaw, z których Senat rozpatrzył 5430. Podjął wobec nich 

5429 uchwał. Uchwalił 2 ustawy w trybie szczególnym. W stosunku do 2 ustaw Senat nie zajął 

stanowiska, a 10 ustaw nie rozpatrzył z powodu przedterminowego zakończenia kadencji. 

Senat wniósł poprawki* do 2343 ustaw, przyjął bez poprawek 3034 ustaw. Senat wniósł 

o odrzucenie 49 ustaw. Sejm przyjął wnioski Senatu o odrzucenie 17 ustaw, 28 wniosków Senatu 

odrzucił, a 4 wniosków nie rozpatrzył. 

Spośród 2343 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki 

w 1077 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 124 ustawach, natomiast do 1124 ustawach 

przyjął część poprawek. W przypadku 18 ustaw Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu. 

Senat zgłosił poprawki do 2343 ustaw, co stanowi 43,1% wszystkich 5430 rozpatrzonych 

ustaw. Ogółem Senat zgłosił 31 136 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 30 859. Sejm przyjął 

24 568 poprawek, to jest 79,6%, a 6291 odrzucił. 277 poprawek Senatu nie zostało rozpatrzone. 

W Dzienniku Ustaw opublikowano 5308 ustaw. 

W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku Prezydenta czekają 2 ustawy 

z IX kadencji Senatu.  

Spośród 5440 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu ostatecznie nie weszło w życie 

130 ustaw. Należą do nich: 10 ustaw, które nie zostały rozpatrzone przez Senat, 17 ustaw, do 

których Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 4 ustawy, do których Sejm nie rozpatrzył 

wniosku Senatu o odrzucenie oraz 10 ustaw, w przypadku których Sejm nie rozpatrzył poprawek 

Senatu i 5 ustaw nierozpatrzonych z powodu tzw. pata ustawodawczego. Do nieuchwalonych 

należy także dodać 21 ustaw, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją 

przed podpisaniem przez Prezydenta, 30 ustaw nieuchwalonych ponownie przez Sejm po wecie 

Prezydenta oraz 30 ustaw nierozpatrzonych ponownie po wecie Prezydenta. W przypadku 

3 ustaw, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne przepisy nie są nierozerwalnie 

związane z całą ustawą, ale nie nadano im dalszego biegu. 

                                                 
*
  Ujednolicono nazewnictwo i dla kadencji I i II zastosowano nazwę „poprawki”, pomimo że w kadencjach 

tych Senat miał uprawnienie do proponowania „zmian”. Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich 
liczby w drukach sejmowych, w których często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje 
się je oddzielnie. 


