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Sejm skierował do Senatu 656 ustaw, z których Senat rozpatrzył 656. 
 

Ustawy rozpatrzone przez Senat: 
 Senat wniósł poprawki do 372 ustaw 
 Senat przyjął bez poprawek 277 ustaw 

 Senat wniósł o odrzucenie 7 ustaw 
 

Spośród 372 ustaw, do których Senat wniósł poprawki: 

 Sejm przyjął wszystkie poprawki w 106 ustawach 
 Sejm odrzucił wszystkie poprawki w 26 ustawach 
 Sejm przyjął część poprawek w 238 ustawach 
 Sejm nie zajął stanowiska w sprawie 2 ustaw 
 

W sprawie wniosków o odrzucenie: 
 Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie 3 ustawy 
 Sejm odrzucił wnioski Senatu o odrzucenie 2 ustaw 
 Sejm nie rozpatrzył wniosku Senatu o odrzucenie 2 ustaw 
 

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 56,7% wszystkich rozpatrzonych przez 
Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 6612 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 6570. Sejm przyjął 
4795 poprawek, to jest 73%, a 1775 odrzucił. W 2 ustawach, wobec których Sejm nie zajął 
stanowiska były 42 poprawki. 
 

Spośród 656 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 656. Z ustaw 
rozpatrzonych przez Senat 621 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw. 

Spośród 656 ustaw rozpatrzonych przez Senat ostatecznie nie weszło w życie 35 ustaw. 
Należą do nich: 3 ustawy, do których Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 2 ustawy, do 
których Sejm nie rozpatrzył wniosku Senatu o rozpatrzenie, 2 ustawy nie rozpatrzona przez Sejm 
po poprawkach Senatu, 1 ustawą, którą Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku 
Prezydenta, uznał w całości za niezgodną z Konstytucją oraz 12 ustaw nie uchwalonych ponownie 
i 15 nie rozpatrzonych przez Sejm po wecie Prezydenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


