aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

Wykaz projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu
II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Sejm rozpatrzył projekt
wspólnie z projektem
Senat podjął uchwałę w
rządowym i uchwalił
sprawie wniesienia do Sejmu
ustawę o zmianie
2019-12-18 projektu ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i
2
ustawy o emeryturach i rentach
rentach z Funduszu
z Funduszu Ubezpieczeń
Ubezpieczeń
Społecznych
Społecznych (druki
283, 418)

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
1.
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

2019-11-13
12

Projekt ustawy zmieniającej
ustawę o zmianie ustawy o
2.
podatku akcyzowym oraz
ustawy – Prawo celne

2019-12-04
art. 69 ust. 1
16

Projekt ustawy o zmianie
3. ustawy o finansach
publicznych

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-01-09
2020-02-06 2020-02-06
2020-01-30
projektu ustawy o zmianie
31
4
4
ustawy o finansach
publicznych

druk sejmowy 284

Projekt ustawy o łódzkim
4.
związku metropolitalnym

Senat podjął uchwałę w
2020-01-09
2020-02-06 2020-02-06 sprawie wniesienia do Sejmu
2020-01-30
42
4
4
projektu ustawy o łódzkim
związku metropolitalnym

druk sejmowy 285

2019-12-10

2019-12-18
2

Projekt wycofany przez
wnioskodawców

58

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
5. ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

TK

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie
6.
Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-01-10
2020-02-06 2020-02-06
2020-01-30
projektu ustawy o zmianie
43
4
4
ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

Decyzja Sejmu

druk sejmowy 287

2020-02-04
2020-01-17
2020-02-25
50
2020-03-03

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i
7. opiekuńczy, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz
ustawy – Kodeks karny

petycja

2020-02-04
63

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w
8.
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

petycja

2020-02-06
65

Projekt ustawy o związku
9. metropolitalnym w
województwie pomorskim

I czytanie
data

III czytanie

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-02-07
2020-09-10 2020-09-10
2020-07-30
projektu ustawy o związku
66
15
15
metropolitalnym w
województwie pomorskim

59

druk sejmowy 646

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
10. ustawy – Kodeks postępowania
karnego

11.

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

RPO

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz
12.
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu
13. wspólnot gruntowych oraz
ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-02-20
2020-08-13 2020-08-13
2020-06-25
projektu ustawy o zmianie
druk sejmowy 580
74
14
14
ustawy – Kodeks postępowania
karnego
2020-02-20
75

TK

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-02-24 2020-05-26 2020-08-13 2020-08-13 projektu ustawy o zmianie
76
2020-06-25
14
14
ustawy – Kodeks karny oraz
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

druk sejmowy 581

TK

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
2020-02-20
2020-06-17 2020-06-18
2020-05-21
ustawy o zagospodarowaniu
77
12
12
wspólnot gruntowych oraz
ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów

druk sejmowy 462

60

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
16.
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw

Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w s
prawie wniesienia do Sejmu
2020-05-21
2020-02-24
2020-06-17 2020-06-18 projektu ustawy o zmianie
2020-05-26
druk sejmowy 461
79
12
12
ustawy – Kodeks postępowania
2020-06-02
karnego oraz ustawy o
samorządzie gminnym

Projekt ustawy o zmianie
14. ustawy – Kodeks postępowania
karnego
Projekt ustawy o zmianie
15. ustawy o orderach i
odznaczeniach

II czytanie

petycja

2020-02-20
80
Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
2020-03-13
2020-03-13 2020-03-13 zapobieganiem,
2020-03-13
druk sejmowy 277
88
7
7
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw

61

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o państwowej
kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych czynów
17.
zabronionych, ustawy –
Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy –
Kodeks postępowania karnego
Projekt ustawy o zmianie
18. ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich
Projekt ustawy o szczególnych
rozwiązaniach dla samorządu
terytorialnego związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
19.
zwalczaniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz
rozprzestrzenianiem się
choroby wywołanej tym
wirusem

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

2020-03-13 2020-06-25 2021-02-17
2021-01-29
21
91

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
2021-02-19 ustawy o państwowej
21
kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych czynów
zabronionych oraz niektórych
innych ustaw

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-03-13
2020-08-17 2020-08-18
petycja
2020-06-25
projektu ustawy o zmianie
14
14
90
ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich

Decyzja Sejmu

23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
23-02-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
25-02-2021 skierowany
do konsultacji (RDS)

druk sejmowy 579

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o szczególnych
rozwiązaniach dla samorządu
2020-05-12
2020-05-13 2020-05-13 terytorialnego związanych z
art. 69 ust. 1
druk sejmowy 434
zapobieganiem,
114
10
10
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz
rozprzestrzenianiem się
choroby wywołanej tym

62

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

wirusem
Projekt ustawy o uzupełnieniu
instrumentów wsparcia sytemu
20. opieki zdrowotnej w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-05-12
2020-05-13 2020-05-13 projektu ustawy o uzupełnieniu
art. 69 ust. 1
instrumentów wsparcia sytemu druk sejmowy 435
116
10
10
opieki zdrowotnej w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
21.
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
2020-05-12
2020-05-13 2020-05-13 zapobieganiem,
art. 69 ust. 1
druk sejmowy 436
przeciwdziałaniem i
117
10
10
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw

63

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

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

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-05-28 2020-06-17 2020-08-12 2020-08-13 projektu ustawy o zmianie
druk sejmowy 584
2020-06-30
14
14
ustawy – Kodeks postępowania
138
cywilnego oraz niektórych
innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie
23. ustawy o podatku od spadków i
darowizn

2020-06-17
146

Projekt ustawy o
24. przeciwdziałaniu skutkom
wirusa SARS-CoV-2

2020-06-17
146

Projekt ustawy o uchyleniu
25. ustawy o Radzie Mediów
Narodowych

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-06-22
2020-12-02 2020-12-03
2020-10-27
projektu ustawy o uchyleniu
152
18
18
ustawy o Radzie Mediów
Narodowych

64

04-12-2020
skierowany do opinii
BL;
04-12-2020
skierowany do opinii
BAS - zgodność z
prawem UE;
11-12-2020 skierowany
do konsultacji (SN,
KRRP, NRA i RDS)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny

I czytanie
data

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Senat podjął uchwałę w
2020-08-13
2020-07-16
2020-08-18 sprawie wniesienia do Sejmu
2020-08-12 2020-08-17
163
14
projektu ustawy o zmianie
14
ustawy – Kodeks karny

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu
28. pracowników i
przeprowadzaniu z nimi
konsultacji

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

Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

III czytanie

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-07-15
2020-09-10 2020-09-11 projektu ustawy o zmianie
2020-07-30
druk sejmowy 647
160
15
15
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Projekt ustawy o emeryturach i
26. rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

27.

II czytanie

druk sejmowy 582

Senat odrzucił projekt ustawy i
2020-07-30
2020-12-02 2020-12-03
2020-09-29
zakończył postępowanie w tej
177
18
18
sprawie

TK

2020-08-12
2020-12-15
185

2021-01-12
20

65

15-01-2021 skierowany
do opinii BL;
Senat podjął uchwałę w
15-01-2021 skierowany
sprawie wniesienia do Sejmu do opinii BAS 2021-01-13
projektu ustawy o zmianie
zgodność z prawem
20
ustawy o kosztach sądowych w UE;
sprawach cywilnych
25-01-2021 skierowany
do konsultacji (RMiŚP i
RDS)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
31.
powiatowym oraz ustawy o
samorządzie województwa

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

2020-08-13
2021-01-29
187

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

2021-02-17
21

2020-08-13
2021-01-12
2020-10-27
186
20

66

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o uznaniu za nieważne
2021-02-19
orzeczeń wydanych wobec osób
21
represjonowanych za
działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa
Polskiego

22-02-2021 skierowany
do opinii BL;
22-02-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
24-02-2021 skierowany
do konsultacji (RDS i
KRS)

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-01-13 projektu ustawy o zmianie
20
ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych
innych ustaw

15-01-2021 skierowany
do opinii BL;
15-01-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
22-01-2021 skierowany
do konsultacji (PG,
RDS i SN);
22-01-2021 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych i
ZGWRP

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
32.
administracyjnego oraz
niektórych innych ustaw

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

2020-08-14
188
Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o opiece nad dziećmi w
2020-12-17
wieku do lat 3, ustawy – Prawo druk sejmowy 920
19
oświatowe oraz ustawy o
świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe,
ustawy o opiece nad dziećmi w
33.
wieku do lat 3 oraz ustawy o
podstawowej opiece
zdrowotnej

2020-08-11
2020-12-16
196

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy o
34.
działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z
powodów politycznych

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
2020-08-17
2020-08-18 2020-08-18 z Funduszu Ubezpieczeń
art. 69 ust. 1
druk sejmowy 578
195
14
14
Społecznych oraz ustawy o
działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z
powodów politycznych

2020-12-17
19

67

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
2020-09-09
2020-09-10 2020-09-11
art. 69 ust. 1
zapobieganiem,
druk sejmowy 648
198
15
15
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
35. przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

Projekt ustawy o zmianie
36. ustawy – Prawo
przedsiębiorców

Projekt ustawy o zmianie
37.
ustawy – Prawo łowieckie

II czytanie

2020-09-10 2020-12-15 2021-02-17
200
2021-01-28
21

TK

2020-09-18
2020-12-15
214

2021-01-12
20

68

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-19
projektu ustawy o zmianie
21
ustawy – Prawo
przedsiębiorców

druk sejmowy 1087

Senat podjął uchwałę w
2021-01-13 sprawie wniesienia do Sejmu
20
projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo łowieckie

15-01-2021 skierowany
do opinii BL;
15-01-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
25-01-2021 skierowany
do konsultacji (RDS)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o planowaniu i
38.
zagospodarowaniu
przestrzennym

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

TK

2020-09-18
215

II czytanie

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie
39.
gminnym oraz niektórych
innych ustaw

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-09-22
2020-11-27 2020-12-03 projektu ustawy o zmianie
petycja
2020-10-27
216
18
18
ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych
innych ustaw

04-12-2020
skierowany do opinii
BL;
04-12-2020
skierowany do opinii
BAS - zgodność z
prawem UE;
11-12-2020 skierowany
do konsultacji (PG,
RDS i SN)

Projekt ustawy o osobach
deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych
40. w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik
Radzieckich

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o osobach
2020-09-23
2021-02-18 2021-02-19 deportowanych do pracy
petycja
2021-01-28
217
21
21
przymusowej oraz osadzonych
w obozach pracy przez III
Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik
Radzieckich

23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
23-02-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
26-02-2021 skierowany
do konsultacji (SN, PG,
RDS, RNZUS i
RUSRoln)
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Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
41. ustawy - Prawo o aktach stanu
cywilnego

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

2020-09-30
2020-12-17
2020-12-10
221
19

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-12-17
projektu ustawy o zmianie
druk sejmowy 922
19
ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego

Projekt ustawy o zmianie
2020-10-01
42. ustawy - Kodeks postępowania petycja
222
cywilnego

Projekt ustawy o zmianie
43.
ustawy o pomocy społecznej

Projekt ustawy o zmianie
44.
ustawy o Trybunale Stanu

2020-10-01
petycja
2020-12-16
223

2020-10-01
petycja
2020-12-15
224

2021-01-12
20

2021-01-12
20
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Senat podjął uchwałę w
2021-01-13 sprawie wniesienia do Sejmu
20
projektu ustawy o zmianie
ustawy o pomocy społecznej

15-01-2021 skierowany
do opinii BL;
15-01-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
25-01-2021 skierowany
do konsultacji (PG)

Senat podjął uchwałę w
2021-01-13 sprawie wniesienia do Sejmu
20
projektu ustawy o zmianie
ustawy o Trybunale Stanu

15-01-2021 skierowany
do opinii BL;
15-01-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
25-01-2021 skierowany
do konsultacji (KRRP)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Projekt ustawy o zmianie
45. ustawy - Kodeks karny
wykonawczy

Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania
46. karnego oraz ustawy o
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
47. przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

2020-10-06
2020-11-24
227

RPO

2020-10-09
2020-11-24
228

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

2020-12-17
19

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-12-17
projektu ustawy o zmianie
19
ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

2020-12-17
19

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
2020-12-17
ustawy – Kodeks postępowania druk sejmowy 921
19
karnego oraz ustawy o
kosztach sądowych w sprawach
cywilnych

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
2020-12-02 2020-12-03 rozwiązaniach związanych z
2020-10-12
2020-12-01
zapobieganiem,
232
18
18
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych
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druk sejmowy 918

04-12-2020
skierowany do opinii
BL;
04-12-2020
skierowany do opinii
BAS - zgodność z
prawem UE;
11-12-2020 skierowany
do konsultacji (SN, PG,
FZZ, OPZZ, NSZZ"S",
Lewiatan, BCC, ZRP,
PRP, ZPP, RNZUS,

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

NBP, KRBR i PIP);
11-12-2020 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych;
16-12-2020 skierowany
do opinii UOKiK
(pomoc publiczna);
20-01-2021 zwrócono
się do przedstawiciela
wnioskodawców
(opinia Prezesa UOKiK
- prośba o uzupełnienie
formularza
notyfikacyjnego)
Projekt ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, ustawy o
48.
ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych

2020-10-14
2020-12-17
2020-12-10
233
19
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Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
2020-12-17 z Funduszu Ubezpieczeń
19
Społecznych, ustawy o
ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych

21-12-2020 skierowany
do opinii BL;
21-12-2020 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
29-12-2020 skierowany
do konsultacji (SN, PG,
RDS, RNZUS, IGTE,
NBP, KRDP i KRBR)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
49. ustawy – Kodeks postępowania
karnego

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
50. przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

RPO

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

2020-10-22
2021-01-29
239

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

2021-02-17
21

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
Senat podjął uchwałę w
23-02-2021 skierowany
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-19
do opinii BAS projektu ustawy o zmianie
21
zgodność z prawem
ustawy – Kodeks postępowania
UE;
karnego
25-02-2021 skierowany
do konsultacji (RDS)

27-10-2020 skierowany
do opinii BL;
27-10-2020 skierowany
Senat podjął uchwałę w
do opinii BAS sprawie wniesienia do Sejmu
zgodność z prawem
projektu ustawy o zmianie
UE;
ustawy o szczególnych
03-11-2020 skierowany
rozwiązaniach związanych z
2020-10-26
2020-10-26 2020-10-26
do konsultacji (SN, PG,
art. 69 ust. 1
zapobieganiem,
238
17
17
NRA, KRRP, PGRP,
przeciwdziałaniem i
KIG, PIP, KRBR,
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz Fundacja
Konsumentów, FK,
wywołanych nimi sytuacji
RDS, FZZ, OPZZ,
kryzysowych
NSZZ"S", Lewiatan,
BCC, ZRP, PRP, ZPP i
RMiŚP);
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Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

03-11-2020 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych

Projekt ustawy o zmianie
51. ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego

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

2020-10-28
2020-12-17
2020-12-10
246
19

21-12-2020 skierowany
do opinii BL;
21-12-2020 skierowany
do opinii BAS Senat podjął uchwałę w
zgodność z prawem
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-12-17
UE;
projektu ustawy o zmianie
19
30-12-2020 skierowany
ustawy o dochodach jednostek
do konsultacji (SN,
samorządu terytorialnego
NBP, KRBR i RDS);
30-12-2020 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych

2020-10-28
2020-11-24
247

28-11-2020 skierowany
do opinii BL;
Senat podjął uchwałę w
28-11-2020 skierowany
sprawie wniesienia do Sejmu do opinii BAS 2020-11-27
projektu ustawy o zmianie
zgodność z prawem
18
ustawy o podatkach i opłatach UE;
lokalnych
03-12-2020 skierowany
do konsultacji (PG,
NBP, KRBR, KRDP,

2020-11-27
18
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Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

FZZ, NSZZ"S", OPZZ,
Lewiatan, BCC, ZRP,
PRP, ZPP, KIG, RMiŚP,
RDS i SN);
04-12-2020
skierowany do opinii
organizacji
samorządowych

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych oraz
ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
53. zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

2020-11-24
2021-02-17
2021-01-28
271
21
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23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
23-02-2021 skierowany
Senat podjął uchwałę w
do opinii BAS sprawie wniesienia do Sejmu
zgodność z prawem
projektu ustawy o
UE;
pracowniczych planach
26-02-2021 skierowany
kapitałowych oraz ustawy o
do konsultacji (NBP,
2021-02-19 szczególnych rozwiązaniach
RNZUS, KRDP i
21
związanych z zapobieganiem,
KRBR);
przeciwdziałaniem i
03-03-2021 skierowany
zwalczaniem COVID-19,
do opinii UOKiK;
innych chorób zakaźnych oraz
25-03-2021 zwrócono
wywołanych nimi sytuacji
się do przedstawiciela
kryzysowych
wnioskodawców o
wypełnienie formularza
notyfikacyjnego

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Projekt ustawy o zmianie
54. ustawy o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2020-11-25
2021-02-18 2021-02-19
2021-01-28
projektu ustawy o zmianie
272
21
21
ustawy o rodzicielskim
świadczeniu uzupełniającym

Projekt ustawy o zmianie
55. ustawy o świadczeniach
rodzinnych

2020-11-25
273

Projekt ustawy o zmianie
56. ustawy – Prawo ochrony
środowiska

2020-12-04
2021-02-17
2021-01-28
286
21
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Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-19
projektu ustawy o zmianie
21
ustawy – Prawo ochrony
środowiska

Decyzja Sejmu

23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
23-02-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
01-03-2021 skierowany
do konsultacji (PG,
RDS i SN)

23-02-2021 skierowany
do opinii BL;
23-02-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
25-02-2021 skierowany
do konsultacji (SN, PG,
UODO, PROP i RDS);
25-02-2021 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o
wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z
ograniczenia wolności i praw
57.
człowieka i obywatela w czasie
stanu epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARSCoV-2

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o gospodarowaniu
58.
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o
wyrównywaniu szkód
majątkowych wynikających z
ograniczeń, nakazów lub
2021-01-05
2021-02-19 2021-02-19 zakazów dotyczących
2021-01-29
307
21
21
działalności gospodarczej
wprowadzonych w związku z
ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu
epidemii wywołanych
zakażeniami wirusem SARSCoV-2

druk sejmowy 1019

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-01-05
2021-03-25 2021-03-25 projektu ustawy o zmianie
2021-03-23
308
22
22
ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa

29-03-2021 skierowany
do opinii BL;
29-03-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
07-04-2021 skierowany
do konsultacji (PG,
KRRP, NRA, PGRP,
KRIR, KZRKiOR,
KRKGW, NSZZ"S"RI,
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Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

RDS i ZZRS);
07-04-2021 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych
59.

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o petycjach

Projekt ustawy o Agencji
60.
Spójności i Rozwoju

2021-01-07
310

Senat podjął uchwałę w
2021-02-05
2021-03-24 2021-03-25 sprawie wniesienia do Sejmu
2021-03-04
320
22
22
projektu ustawy o Agencji
Spójności i Rozwoju
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29-03-2021 skierowany
do opinii BL;
29-03-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
07-04-2021 skierowany
do konsultacji (PG,
NBP, KRRP, NRA,
KRBR, Lewiatan, BCC,
ZRP, PRP, ZPP, FZZ,
OPZZ, NSZZ"S", KIG,
RMiŚP i RDS);
07-04-2021 skierowany
do opinii organizacji
samorządowych;
14-04-2021 zwrócono
się do przedstawiciela
wnioskodawców o

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

uzupełnienie
uzasadnienia (art. 34
ust. 2 pkt 6 regulaminu
Sejmu)

Projekt ustawy o zmianie
61. ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-17
2021-03-25 2021-03-25
2021-03-24
projektu ustawy o zmianie
321
22
22
ustawy o pracowniczych
planach kapitałowych

Projekt ustawy o zmianie
62.
ustawy o Sądzie Najwyższym

2021-02-17
328

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od spadków i
63. darowizn oraz ustawy o
podatku od czynności
cywilnoprawnych

2021-02-19

Senat podjął uchwałę w
2021-02-18 2021-02-19 sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-18
21
21
projektu ustawy o zmianie
ustawy o Sądzie Najwyższym
Projekt wycofany przez
wnioskodawców przed
skierowaniem do komisji
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29-03-2021 skierowany
do opinii BL;
29-03-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
07-04-2021 skierowany
do konsultacji (PG,
NBP, KRBR, Lewiatan,
BCC, ZRP, PRP, ZPP i
RNZUS)
druk sejmowy 951

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

Decyzja Senatu

Projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo ochrony
64.
środowiska oraz niektórych
innych ustaw

Senat podjął uchwałę w
sprawie wniesienia do Sejmu
2021-02-24
2021-03-25 2021-03-25 projektu ustawy o zmianie
2021-03-23
331
22
22
ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych
innych ustaw

Projekt ustawy o
zrekompensowaniu gminom
dochodów utraconych w 2018
65. r. w związku ze zmianą
opodatkowania budowli
wchodzących w skład
elektrowni wiatrowych

2021-03-19
354
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Decyzja Sejmu

29-03-2021 skierowany
do opinii BL;
29-03-2021 skierowany
do opinii BAS zgodność z prawem
UE;
08-04-2021
skierowany do
konsultacji (SN, NBP,
PG, PGRP, KdsPP,
KRDP i RDS);
14-04-2021 zwrócono
się do przedstawiciela
wnioskodawców o
uzupełnienie
uzasadnienia (art. 34
ust. 2 pkt 4 i 6
regulaminu Sejmu)

Lp.

Tytuł projektu ustawy

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o kinematografii

2021-03-24
355

Projekt ustawy o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz
67. ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów
medycznych

2021-03-24
356

Projekt ustawy o zmianie
68. ustawy o dotacji przeznaczonej
dla niektórych podmiotów

2021-03-25
357

Projekt ustawy o
stowarzyszeniach lokatorów i
69.
miejskim rzeczniku praw
lokatorów i spółdzielców

2021-03-25
359

Projekt ustawy o chorobach
zawodowych wywołanych
70. COVID-19 u osób
wykonujących zawody
medyczne

2021-04-13
363

66.

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia
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Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

Lp.

Tytuł projektu ustawy

Projekt ustawy o zmianie
71. ustawy o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych

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

aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

II czytanie
Data
wniesienia;
Nr druku
senackiego

I czytanie
data

III czytanie

Data; nr
Data; nr
posiedzenia posiedzenia

2021-04-14
366
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Decyzja Senatu

Decyzja Sejmu

