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Poprawki Senatu IX kadencji
do ustaw uchwalonych przez Sejm
po 85. posiedzeniu Senatu
oraz 86. posiedzeniu Sejmu
11 listopada 2019

Sejm skierował do Senatu 923 ustawy, w tym 3 rozpatrywane w trybie pilnym oraz
133 zawierające przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył
923 ustawy.



Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
Senat wniósł poprawki do
208
Senat przyjął bez poprawek
715





Spośród 208 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
Sejm przyjął wszystkie poprawki w
Sejm odrzucił wszystkie poprawki w
Sejm przyjął część poprawek w

177
4
27

ustaw
ustaw
ustawach
ustawach
ustawach

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 22,5% wszystkich rozpatrzonych przez
Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 1936 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 1936. Sejm przyjął
1855 poprawek, to jest 95,8%, a 81 odrzucił.
Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił
12,9 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Senacie to rozpatrzenie ustawy w tym
samym dniu, w którym została ona uchwalona przez Sejm, natomiast maksymalny czas wyniósł
30 dni.
Spośród 923 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 923. Z ustaw
rozpatrzonych przez Senat 916 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw (w tym 2 ustawy
z poprzedniej kadencji).
Spośród 923 ustaw rozpatrzonych przez Senat ostatecznie nie weszło w życie 7 ustaw. Należą
do nich: 2 ustawy, które Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał
w całości za niezgodne z Konstytucją oraz 5 ustaw nierozpatrzonych ponownie przez Sejm po
wecie Prezydenta.
W sprawie 2 ustaw z 923 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony proces
legislacyjny. W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku Prezydenta czekają
2 ustawy.
Po VIII kadencji Senatu pozostało 5 ustaw, których proces legislacyjny nie został zakończony.
Wobec 2 ustaw Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne przepisy nie są
nierozerwalnie związane z całą ustawą. Prezydent ma do wyboru – podpisać ustawy
z wyłączeniem niekonstytucyjnych przepisów lub zwrócić ustawy Sejmowi w celu usunięcia
niezgodności, co do których orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny, po
rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgodną z Konstytucją 1 ustawę. Zgodność
z Konstytucją orzeczono wobec 2 ustaw pozostałych po VIII kadencji Senatu, które zostały
podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw.
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.

