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Poprawki Senatu X kadencji
do ustaw uchwalonych przez Sejm
po 15. posiedzeniu Senatu
oraz 16. posiedzeniu Sejmu
14 września 2020

Sejm skierował do Senatu 86 ustaw, w tym 1 rozpatrywaną w trybie pilnym oraz
13 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył
86 ustaw.




Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
Senat wniósł poprawki do
41
Senat przyjął bez poprawek
32
Senat wniósł o odrzucenie
13






Spośród 41 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
Sejm przyjął wszystkie poprawki w
Sejm odrzucił wszystkie poprawki w
Sejm przyjął część poprawek w
Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie
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W sprawie wniosków o odrzucenie:
Sejm odrzucił wnioski Senatu o odrzucenie
Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie wniosku o odrzucenie
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Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 47,7% wszystkich rozpatrzonych przez
Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 973 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 909. Sejm przyjął
462 poprawki, to jest 50,8%, a 447 odrzucił. W 2 ustawach, wobec których Sejm nie zajął
stanowiska są 64 poprawki.
Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił
16,3 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Senacie to 3 dni, natomiast maksymalny
czas wyniósł 29 dni.
Na rozpatrzenie przez Sejm czekają 2 uchwały Senatu zawierające 64 poprawki
w sprawie ustaw oraz 2 wnioski o odrzucenie ustawy:


o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (15. pos. Senatu, 11.09.20,
45 poprawek);



o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji
reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem
prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (15. pos. Senatu, 11.09.20,
19 poprawek);



o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy
emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (7. pos. Senatu, 13.03.20, wniosek
o odrzucenie);



o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje
publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (14. pos. Senatu, 17.08.20, wniosek
o odrzucenie).

Spośród 86 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 86. Z ustaw
rozpatrzonych przez Senat 81 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw, 1 ustawa podpisana
przez Prezydenta czeka na publikację.
W sprawie 4 ustaw z 86 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony proces
legislacyjny. Wśród nich 2 ustawy z poprawkami Senatu oraz 2 wnioski Senatu o odrzucenie
ustawy czekają na głosowania w Sejmie.
Po IX kadencji Senatu pozostały 2 ustawy, których proces legislacyjny nie został zakończony
w trakcie kadencji. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości
za niezgodną z Konstytucją 1 ustawę. Druga ustawa czeka na orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego.
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.

