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Inicjatywy ustawodawcze Senatu 

 

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

Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 12) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

13 listopada 2019 r. 

Projekt ustawy ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury 

ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej 

pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Projekt dotyczy głównie kobiet 

urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę do końca 2008 r. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 grudnia 2019 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 2. posiedzeniu i 18 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 283) wspólnie z rządowym projektem 

ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 

sejmowy nr 418) na 13. posiedzeniu Sejmu 19 czerwca 2020 r. i uchwalił ustawę o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat na 13. posiedzeniu 2 lipca 2020 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222). 

 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 31) wniesiony 

przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 

9 stycznia 2020 r. 

Celem projektu ustawy jest zmiana limitu udziału środków w finansowaniu programów, 

projektów lub zadań dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie 

z indywidualnego wskaźnika zadłużenia zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu 

własnego (krajowego) w tych przedsięwzięciach. 

Proponowana nowelizacja zakłada zmniejszenie tego limitu z 60 do 40%, co pozwoli zwiększyć 

liczbę projektów unijnych, w realizacji których zobowiązania zaciągane na sfinansowanie wkładu 

własnego JST zostaną objęte wyłączeniem z indywidualnego limitu zadłużenia, wprowadzonym 

w 2013 roku. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 30 stycznia 2020 r. na posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

4. posiedzeniu i 6 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o finansach publicznych.  
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 284) 24 marca 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych. 

 

3. Projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym (druk nr 42) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 9 stycznia 2020 r.  

Projekt ustawy określa zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania łódzkiego związku 

metropolitalnego. Celem utworzenia tego związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań 

publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 30 stycznia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 4. posiedzeniu i 6 lutego 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 285) 24 marca 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 43) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 stycznia 2020 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). 

Celem projektu jest zastąpienie regulacji uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi pojazdu 

do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, regulacją przewidującą jedynie wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego, w przypadku, gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 30 stycznia 2020 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 4. posiedzeniu i 6 lutego 2020 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 287) odbyło się 7 października 

2020 r. w Komisji Infrastruktury. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy (druk sejmowy nr 

668). 
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5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 50) wniesiony przez grupę senatorów 

17 stycznia 2020 r. 

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów prawa krajowego, w zakresie 

obowiązku zapewnienia każdemu prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, do wymogów 

wynikających z prawa Unii Europejskiej – art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 

art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE.  

Projektowana ustawa ma na celu usunięcie przyczyn powodujących wątpliwości co do statusu 

sędziów powołanych przez obecnie funkcjonującą KRS oraz zapewnienie jej niezależności od władz 

ustawodawczej i wykonawczej. Projekt przewiduje zakończenie kadencji obecnej KRS i wybranie 

nowej, według zasad zapewniających odpowiednią reprezentację środowiska sędziowskiego, jej 

niezależność oraz gwarantujących jej właściwe funkcjonowanie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 4 i 25 lutego, 3 marca 2020 r. oraz 5 lutego 2021 r. 

na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. 

5 marca 2020 r. odbyło się wysłuchanie publiczne. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

43. posiedzeniu i 8 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy. 

 

6. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druk nr 

66) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 7 lutego 2020 r. 

Projekt ustawy określa zasady i tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku 

metropolitalnego w województwie pomorskim. Celem utworzenia tego związku ma być 

instytucjonalne wsparcie dla wykonywania zadań o charakterze przekraczającym kompetencje 

pojedynczych samorządów położonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 30 lipca 2020 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 15. posiedzeniu i 10 września 2020 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustawy o związku metropolitalnym 

w województwie pomorskim. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 646) 30 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 74) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 20 lutego 2020 r.  

Projektowana ustawa ma na celu uproszczenie procedury karnej w zakresie możliwości 

wnoszenia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia na podstawie art. 55 § 2 k.p.k., 

poprzez przywrócenie dotychczasowego brzmienia przepisu art. 330 § 2 k.p.k. obowiązującego 
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przed dniem 5 października 2019 r., kiedy w przypadku uchylenia postanowienia prokuratora 

o umorzeniu postepowania przygotowawczego przez sąd i po ponownym wydaniu postanowienia 

o umorzeniu przez prokuratora, pokrzywdzony mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia 

bezpośrednio do sądu – obecnie decyzja prokuratora o ponownym umorzeniu musi być zaskarżona 

do prokuratora nadrzędnego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 25 czerwca 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 14. posiedzeniu i 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 580) 3 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy (druk nr 76) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

24 lutego 2020 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. akt P 20/17), stwierdzającego 

niezgodność art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny z Konstytucją RP, w zakresie, 

w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności 

oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia 

wolności na karę pozbawienia wolności. 

Projektowana ustawa znosi obligatoryjność wymierzania przez sąd kary łącznej pozbawienia 

wolności w przypadku zbiegu przestępstw i wymierzenia sprawcy kar pozbawienia wolności 

i ograniczenia wolności. Wnioskodawcy proponują, aby w tym przypadku sąd mógł orzec wobec 

sprawcy karę według swojego uznania. 

Projektodawcy proponują nadać nowe brzmienie art. 87 k.k.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 26 maja i 25 czerwca 2020 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 14. posiedzeniu i 13 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy  

– Kodeks karny wykonawczy. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 581) 3 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  
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9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz 

ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 77) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 20 lutego 2020 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17). Projekt ustawy ma na 

celu wprowadzenie możliwości stwierdzenia w odniesieniu do decyzji o scalaniu i wymianie 

gruntów, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Umożliwi to stronie takiej decyzji 

żądania odszkodowania. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 21 maja 2020 r. na posiedzeniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 12. posiedzeniu 

i 18 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 462) 7 lipca 2020 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

10. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 79) 

wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

w dniu 24 lutego 2020 r.  

Projektowana ustawa ma na celu podwyższenie, w ramach postępowania karnego, standardów 

ochrony osób pełniących funkcje organów samorządu lokalnego – wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta (albo odpowiednio ich zastępcy), w przypadku zastosowania wobec tych osób, 

w postępowaniu przygotowawczym, środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia 

w czynnościach służbowych na podstawie art. 276 k.p.k.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 21 i 26 maja oraz 2 czerwca 2020 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji na 12. posiedzeniu i 18 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 461) 7 lipca 2020 r. został skierowany do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu.  
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11. Projekt 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 (druk nr 88) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję 

Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r.  

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

zwanej dalej „ustawą COVID-19”. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie narzędzi, które 

pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla 

mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 13 marca 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 7. posiedzeniu i 13 marca 2020 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 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. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 277) 7 kwietnia 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych.  

 

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk nr 

90) wniesiony przez Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 13 marca 

2020 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P10-11/20 wniesionej do Senatu 

w dniu 9 stycznia 2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Wyrok wydany przez 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 30 czerwca 2015 r. w sprawie Grabowski przeciwko 

Polsce stwierdził, że praktyka polskich sądów, zgodnie z którą w chwili przejścia postępowania 

w sprawach nieletnich w tryb postępowania rozpoznawczego, dla przedłużenia pobytu nieletniego 

w schronisku, nie było wymagane wydanie odrębnego postanowienia, narusza art. 5 ust. 1 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

Projekt zakłada wprowadzenie rozróżnienia postanowienia o umieszczeniu nieletniego 

w schronisku dla nieletnich od postanowień o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 25 czerwca 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 14. posiedzeniu i 18 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 579) 3 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

 

13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej 

ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 91) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 13 marca 2020 r. 

Projekt ustawy ma na celu przyspieszenie postępowań w zakresie przyznawania kompensat oraz 

zaliczek przyznawanych na ich poczet, poprzez określenie maksymalnych terminów rozpoznawania 

takich spraw przez sądy orzekające w tych sprawach. Ponadto w projekcie rozszerzono zakres 

zaliczki (w drodze zabezpieczenia roszczenia) o możliwość dochodzenia rekompensaty za utracone 

zarobki lub inne środki utrzymania. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 25 czerwca 2020 r. oraz 29 stycznia 

2021 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej 

kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

14. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym 

wirusem (druk nr 114) wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych 

w dniu 12 maja 2020 r. 

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów wsparcia dla jednostek 

samorządu terytorialnego związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. 

Projektu ustawy wprowadza zasadę, w myśl której w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii wojewoda może powierzyć wykonywanie zadań urzędów 

gminy, urzędów starostwa powiatowego, urzędów marszałkowskich oraz podmiotów 

prowadzonych lub tworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego innym podmiotom, jeżeli 

z wnioskiem w tej sprawie wystąpi do niego odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

starosta albo marszałek województwa. Projekt ustawy zawiera również szereg rozwiązań 

dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego.  

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Senat rozpatrzył projekt na 10. posiedzeniu i 13 maja 2020 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla 
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samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 434) 19 czerwca 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych.  

 

15. Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 116) wniesiony 

przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 12 maja 2020 r. 

Celem projektu ustawy jest uzupełnienie dotychczasowych instrumentów wsparcia sytemu 

ochrony zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 przyznanych na 

podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Projektodawcy uważają, że istnieje konieczność wprowadzenia nowych regulacji w celu ich 

uzupełnienia, a tym samym udzielenia dodatkowego wsparcia systemowi ochrony zdrowia. 

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Senat rozpatrzył projekt na 10. posiedzeniu i 13 maja 2020 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów 

wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 435) 19 czerwca 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych.  

 

16. Projekt 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 (druk nr 117) wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych 

w dniu 12 maja 2020 r. 

Projektodawcy proponują szereg rozwiązań dotyczących organizacji pożytku publicznego 

związanych z ich funkcjonowaniem w okresie pandemii COVID-19. Celem projektu jest m.in. 

umożliwienie udzielenia przez starostę organizacji pożytku publicznego pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia statutowej działalności czy zwolnienie takich organizacji 

z obowiązku opłacenia zaległych należności chociażby z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Senat rozpatrzył projekt na 10. posiedzeniu i 13 maja 2020 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
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związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 436) 19 czerwca 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

138) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 28 maja 2020 r.  

Projekt ustawy uzupełnia regulacje wprowadzane przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowuje 

jej przepisy, a także skraca jej okres vacatio legis, określając datę wejścia w życie ustawy z dniem 

1 września 2020 r. Ponadto projektowana ustawa uwzględnia w mechanizmie „Niebieskie Karty” 

Żandarmerię Wojskową, a także określa termin na rozpatrzenie przez sąd zażalenia wniesionego 

przez obowiązanego na 48 godzin. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 17 i 30 czerwca 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 14. posiedzeniu i 13 sierpnia 

2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 584) odbyło się na 

25. posiedzeniu Sejmu i 21 stycznia 2021 r. projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw zmian w kodyfikacjach. 

 

18. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 152) 

wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 czerwca 2020 r. 

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. 

(sygn. akt K 13/16) w zakresie, w jakim: wyłączają udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu i rad nadzorczych spółek publicznej 

radiofonii i telewizji; uchylają przesłanki odwołania takich osób; uchylają przepis przewidujący, że 

zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady - są niezgodne z Konstytucją RP. 

Celem projektu jest przywrócenie konstytucyjnych kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii 

i Telewizji - jako organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu 

publicznego w radiofonii i telewizji - w zakresie jej wypływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej 

spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść statutu tych spółek. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 27 października 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył sprawozdanie 
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komisji na 18. posiedzeniu i 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych. 

 

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 160) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

15 lipca 2020 r. 

Projekt ustawy ma na celu przywrócenie emerytom (urodzonym także w innym roku niż 1953, 

których dotyczyła nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.) pełnej podstawy obliczenia 

emerytury, pomniejszonej w 2012 r. o kwoty pobranych tzw. „emerytur wcześniejszych”. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 30 lipca 2020 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 15. posiedzeniu i 11 września 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 647) 30 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

20. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 163) wniesiony przez 

grupę senatorów w dniu 16 lipca 2020 r.  

Projekt ustawy ma na celu nadanie nowego brzmienia art. 37a kodeksu karnego w celu 

przywrócenia swobody decyzyjnej sądom orzekającym w sprawach karnych, rozważającym 

możliwość orzeczenia kary grzywny albo kary ograniczenia wolności w miejsce przewidzianej 

ustawą jednorodnej sankcji w postaci kary pozbawienia wolności. Zdaniem wnioskodawców 

zmieniony art. 37a Kodeksu karnego będzie miał istotny wpływ na zasady wymierzania przez sądy 

kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, co obejmuje 

m.in. te przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z ryzykiem związanym 

z wykonywaniem zawodu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 12 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 14. posiedzeniu i 18 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 582) 3 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  
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21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 185) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt P 19/16), stwierdzającego niezgodność art. 104a ustawy z dnia 

28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym wyłącza możliwość uzyskania przez stronę 

pozwaną zwolnienia od kosztów sądowych.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 20. posiedzeniu i 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 994) na 35. posiedzeniu i 23 lipca 

2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat na 

28. posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2021 r. poz. 1557). 

 

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 

o samorządzie województwa (druk nr 186) wniesiony przez grupę senatorów 

w dniu 13 sierpnia 2020 r.  

Projektodawcy proponują wprowadzenie jednolitych ustawowych norm regulujących charakter 

prawny, tryb tworzenia przez organy stanowiące oraz ramowe podstawy działania młodzieżowej 

rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 27 października 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 20. posiedzeniu i 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 990) wspólnie z rządowym projektem 

ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 

o samorządzie województwa (druk sejmowy nr 1014) na 28. posiedzeniu i 20 kwietnia 2021 r. 

uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Senat na 24. posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r. przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038). 
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23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego (druk nr 187) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

13 sierpnia 2020 r. 

Projektowana nowelizacja zainspirowana została stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich 

który zwrócił uwagę, że przesłanka domicylu w odniesieniu do osób, które zmarły w wyniku represji, 

np. na skutek wykonania wyroku orzekającego karę śmierci lub w trakcie odbywania kary 

w radzieckim więzieniu po dniu 5 lutego 1946 r., może być uznana za kryterium, które 

w nieuzasadniony sposób różnicuje sytuację prawną podmiotów charakteryzujących się 

posiadaniem podobnej cechy relewantnej. 

Projektowana ustawa ma na celu modyfikację jednej z przesłanek uprawniających do ubiegania 

się o odszkodowanie za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w taki sposób, 

aby odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwało również w przypadku, gdy osoba 

represjonowana przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy 

pozasądowe, mieszka poza obecnym terytorium Polski lub zmarła poza tym terytorium. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. 

 

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 188) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą 

w dniu 14 sierpnia 2020 r. 

Projekt ustawy wprowadza do przepisów regulujących procedury: administracyjną, cywilną, 

karną, podatkową i sądowoadministracyjną jednolite rozwiązania w zakresie skutków nadania lub 

złożenia w określony sposób pisma procesowego. Termin na złożenie pisma w sprawie będzie 

zachowany m.in. wtedy, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu 

zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo 

państwa członkowskiego EFTA. Ponadto przewidziano możliwość złożenia pisma w polskim 

urzędzie konsularnym. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. oraz 5 kwietnia 

2022 r. na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

Ustawodawczej. Senat na 41. posiedzeniu w 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 

innych ustaw.  
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2296) 25 maja 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(druk nr 195) wniesiony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

w dniu 17 sierpnia 2020 r. 

Projekt ma na celu przywróceniu sprawiedliwości i godności oraz częściowemu 

zrekompensowaniu ekonomicznych skutków represji osobom, którym potwierdzono status 

działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, 

i którym za czas prowadzenia działalności opozycyjnej lub podlegania represjom uznano okresy 

składkowe na potrzeby emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale za które w okresie PRL 

płacenie składek emerytalnych było niemożliwe.  

Projekt dotyczy czterech grup osób, którym okresy składkowe są uznawane na mocy ustawy 

o emeryturach i rentach z FUS – są to osoby osadzone w więzieniach lub innych miejscach 

odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za 

działalność polityczną, osoby świadczące pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych 

i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 

1989 r., osoby niewykonujące pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych, 

osoby internowane na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym  

– oraz dodaje grupę piątą: osoby pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed 

dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.  

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

(z pominięciem pierwszego czytania). Senat rozpatrzył projekt na 14. posiedzeniu i 18 sierpnia 

2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 578) na 26. posiedzeniu Sejmu 

i 25 lutego 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 

niektórych innych ustaw. Senat na 22. posiedzeniu 25 marca 2021 r. wprowadził do ustawy 

poprawki, których część przyjęto na 27. posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 

794). 

 

 



aktualizacja: 15 maja 2023 r. 

 121 

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druk nr 

196) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 11 sierpnia 2020 r.  

Projekt ustawy wprowadza nowe kryterium przyjęcia do publicznego żłobka czy przedszkola, tj. 

posiadanie przez kandydata obowiązkowych szczepień adekwatnie do wieku. Celem projektu 

ustawy jest wskazanie, że przestrzeganie istniejących obowiązków może prowadzić do 

rzeczywistych korzyści, w tym przypadku do większej punktacji przy przyjęciu do publicznego 

żłobka czy przedszkola lub, jak w przypadku istniejących już uchwał na poziomie prawa 

miejscowego, możliwość skorzystania z placówek publicznych w ogóle. Projektodawcy uważają, że 

naturalnym skutkiem proponowanych zmian będzie spadek uchyleń od realizacji obowiązku, a co 

za tym idzie wzrost poziomu wyszczepialności społeczeństwa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 16 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 920) odbyło się 15 września 

2021 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia.  

 

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 198) wniesiony 

przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 9 września 

2020 r. 

Projektodawcy proponują zmianę obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych 

w związku ze zwalczaniem COVID-19, które doprowadziły do sytuacji, kiedy obniżenie wymiaru 

czasu pracy pracownikom o maksymalnie 20%, skutkuje obniżeniem wysokości świadczeń 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłków 

macierzyńskich. Przedstawione w projekcie rozwiązania dodają unormowania, wedle których przy 

ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa przysługującego osobie, której wymiar czasu pracy został obniżony na podstawie 

stosownych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie miałby zastosowania. W takim 

przypadku przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględniałoby się wynagrodzenie 

w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy obowiązującego przed jego obniżeniem.  
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Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

(z pominięciem pierwszego czytania). Senat rozpatrzył projekt na 15. posiedzeniu i 11 września 

2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 648) 30 września 2020 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych. 

 

28. Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 200) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 10 września 2020 r. 

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców jest przyznanie 

samozatrudnionym ulgi w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na 

ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (ulga na wypoczynek dla 

samozatrudnionych). W dotychczasowym stanie prawnym nie występuje regulacja dotycząca prawa 

do wypoczynku dla osób samozatrudnionych. Projektowana ustawa jest reakcją na sygnały płynące 

od przedsiębiorców. 

Projektowana regulacja zakłada przyznanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który 

prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 

6 miesięcy, niezatrudniającemu pracowników, możliwości skorzystania w danym roku 

kalendarzowym w jednym wybranym przez siebie miesiącu z obniżenia składek na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. oraz 28 stycznia 

2021 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

przedsiębiorców. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1087) 14 kwietnia 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

 

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 214) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą 18 września 2020 r. 

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. 

(sygn. akt K 45/16), stwierdzającego niezgodność art. 48 pkt 3 ustawy – Prawo łowieckie 

z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń 

lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom - zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
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łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym 

z taką odmową zgody.  

Kwestionowany przepis przewiduje obecnie, że odszkodowanie nie przysługuje (m.in.) 

posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez 

dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających 

szkodom.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 20. posiedzeniu i 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1400) na 39. posiedzeniu 

i 14 października 2021 r. uchwalił ustawę. Senat na 32. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r. 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2021 r. poz. 2112). 

 

30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (druk nr 215) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

18 września 2020 r. 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16). 

Celem projektu jest przesądzenie, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość 

(pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym 

planem, a nie różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości 

a nowym planem. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lutego 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

na 41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2322) na 60. posiedzeniu 

i 16 listopada 2022 r. uchwalił ustawę. Senat na 55. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2022 r. poz. 2747). 
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31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 216) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w dniu 22 września 2020 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatów zawartych w petycjach obywatelskich wniesionych 

do Senatu RP (P9-28/19 i P9-28/19_2).  

Ma on na celu stworzenie podstaw prawnych do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad 

seniorów, umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego dofinansowanie działalności 

samorządowych rad seniorów oraz objęcie ich członków ubezpieczeniem od odpowiedzialności 

cywilnej lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Proponowane rozwiązania mają zapewnić większe popularyzowanie idei przedstawicielstwa 

osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, zwiększyć udział osób starszych 

w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych oraz pobudzić aktywność osób starszych 

w społeczności lokalnej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 27 października 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

18. posiedzeniu i 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 989) 9 marca 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej. 

 

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy 

przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 217) wniesiony przez Komisję 

Praw Człowieka, Praworządności I Petycji w dniu 23 września 2020 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji obywatelskiej  

P9-39/19 wniesionej do Senatu RP w dniu 24 listopada 2017 r. 

Projekt ustawy zakłada zwiększenie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR 

o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej w stosunku do dotychczasowej kwoty 

świadczenia przysługującego tym osobom. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 28 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy 
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przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2638) 22 września 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 221) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 30 września 2020 r. 

Projektodawcy proponują uproszczenie procedur administracyjnych związanych z załatwieniem 

przez obywateli spraw z zakresu: nadania numeru PESEL, obowiązku meldunkowego 

(zameldowania na pobyt stały lub czasowy), uzyskania dokumentu paszportowego, uzyskania 

dowodu osobistego, w odniesieniu do osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL i urodziły 

się poza granicami kraju. 

Projektowane przepisy zakładają, aby organ gminy oraz organ paszportowy, w celu realizacji 

zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych, posiadały 

dostęp do danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego w zakresie przewidzianym dla odpisów 

skróconych aktów stanu cywilnego. Proponowane zmiany przepisów zakładają sześciomiesięczną 

vacatio legis. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 922) 10 lutego 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.  

 

34. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 

222) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

1 października 2020 r. 

Projektowana ustawa stanowi realizację postulatów zawartych we wniesionej do Senatu petycji 

indywidualnej (P9-43/19). 

Celem projektowanej ustawy jest określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika 

prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i które do tej pory były normowane 

przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia 

przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji 

(Dz. U. poz. 1385). Jednocześnie projekt przewiduje uchylenie art. 830 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. i 14 kwietnia 2021 r. 

na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 24. posiedzeniu 

i 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1225) na 40. posiedzeniu 

i 29 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Senat na 33. posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. wprowadził do ustawy poprawkę, którą Sejm 

przyjął na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2289). 

 

35. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 223) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 października 

2020 r.  

Projektowana ustawa stanowi realizację postulatu zawartego we wniesionej do Senatu petycji 

indywidualnej (P9-47/19). 

Celem projektowanej ustawy jest dodanie przepisu, który pozwala na zawarcie umowy 

o prowadzenie rodzinnego domu pomocy odpowiedniemu podmiotowi z gminą sąsiadującą, pod 

warunkiem, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia domu, nie zapewnia na swoim 

terenie możliwości korzystania całodobowo z usług bytowych i opiekuńczych prowadzonych w tej 

formie. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 16 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

20. posiedzeniu i 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 992) 9 marca 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

 

36. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 224) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 1 października 

2020 r. 

Projekt jest konsekwencją petycji złożonej do Senatu (P9-52/19). Celem ustawy jest zmiana 

organu uprawnionego do wydania oraz umiejscowienia w systemie źródeł prawa, regulaminu 

Trybunału Stanu. Proponuje się, aby regulamin Trybunału Stanu był wydawany przez Trybunał 

Stanu, a nie jak dotychczas przez Sejm.  
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 20. posiedzeniu i 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o Trybunale Stanu. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 993) na 35. posiedzeniu i 23 lipca 

2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. Senat na 28. posiedzeniu w dniu 

6 sierpnia 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2021 r. poz. 1560). 

 

37. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 227) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 6 października 2020 r.  

Celem projektu ustawy jest zapewnienie osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa 

do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie realizacji 

prawa do porozumiewania się z obrońcą podczas nieobecności innych osób. Potrzeba wydania 

projektowanej regulacji ma swe uzasadnienie także w zwolnieniu organu procesowego 

z dodatkowych czynności techniczno-organizacyjnych, które łączą się koniecznością 

każdorazowego rejestrowania i rozpoznania kolejnego wniosku o zezwolenie na kontakt obrońcy 

z osobą tymczasowo aresztowaną oraz fizycznego wydania stosownego zarządzenia, w tym jego 

doręczenia. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 24 listopada 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 918) 10 lutego 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

38. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 228) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 9 października 2022 r.  

Projekt ustawy zakłada podwyższenie maksymalnej kwoty zwrotu utraconego wynagrodzenia 

lub dochodu, przysługującego świadkowi wezwanemu do stawiennictwa, z 4,6% do 10% 

równowartości kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która 

stanowi górną granicę należności przysługujących świadkowi za utracony zarobek lub dochodów za 

każdy dzień udziału w czynnościach postępowania. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 24 listopada 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
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do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 921) 10 lutego 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

39. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 232) wniesiony 

przez grupę senatorów 12 października 2020 r.  

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwanej dalej 

„specustawą COVID-19”). Proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki 

epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa i będą stosowane w najszerszym 

zakresie do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, jak również do innych uczestników obrotu prawnego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 1 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 18. posiedzeniu i 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

40. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 233) wniesiony przez 

grupę senatorów w dniu 14 października 2020 r. 

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie wymiernego, dodatkowego 

wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych. Projekt przewiduje przyznanie 

członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami 

OSP dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 grudnia 2020 r. na posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1226) 28 maja 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania ma posiedzeniu Sejmu. 

 

41. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 238) wniesiony 

przez Komisję Zdrowia w dniu 26 października 2020 r. 

Projektodawcy proponują zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni, zakazu handlu w niedziele.  

Proponowane rozwiązanie ma przyczynić się do poprawy kondycji finansowej branży handlowej, 

zwiększenia płynności towarów, zagwarantowania miejsc pracy oraz poprawy komfortu pracy 

i zarazem dokonywania zakupów, a ponadto podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego 

społeczeństwa oraz ułatwić zachowywanie dystansu społecznego.  

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu - tzw. "szybka ścieżka" 

(z pominięciem pierwszego czytania). Senat rozpatrzył projekt na 17. posiedzeniu i 26 października 

2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 900) 20 stycznia 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

42. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 239) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 22 października 2020 r. 

Projektowana nowelizacja zainspirowana została stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, 

który zwrócił uwagę, że niesłuszne postawienie zarzutów lub niesłuszne oskarżenie może wyrządzić 

szkodę i krzywdę, a za ich powstanie odpowiedzialność powinna ponosić władza publiczna.  

Celem nowelizacji jest wprowadzenie możliwości uzyskania od Skarbu Państwa odszkodowania 

lub zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne przedstawienie zarzutów lub oskarżenie, która to 

możliwość w aktualnym stanie prawnym jest wyłączona. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 
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43. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (druk nr 246) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

28 października 2020 r. 

Projektodawcy proponują wyrównanie ubytków w dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, spowodowanych wprowadzeniem w 2019 r. zmian w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Projektowane przepisy zakładają zwiększenie udziału gmin, 

powiatów i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 grudnia 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

19. posiedzeniu i 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 971) 24 lutego 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

 

44. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 247) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 października 2020 r.  

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku 

od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w części 

dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. 

Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu 

terytorialnego, eliminując istniejącą obecnie lukę podatkową.  

Proponowane zmiany pozwolą na korzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez 

podmioty, które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny 

przepis do unikania opodatkowania. Zmiana nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin 

interpretacji podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 24 listopada 2020 r. na posiedzeniu 

Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 18. posiedzeniu i 27 listopada 

2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 919) wspólnie z rządowym projektem 

ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 1729) na 

42. posiedzeniu i 17 listopada 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
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lokalnych. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 26 listopada 2021 r. przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2192). 

 

45. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 271) wniesiony przez Komisję 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki Narodowej i 

Innowacyjności w dniu 24 listopada 2020 r. 

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu rozwiązań przewidzianych przez 

ustawodawcę, których zadaniem jest zminimalizowanie wpływu pandemii na gospodarkę 

i przedsiębiorców. Zawarte w projekcie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom partnerów 

społecznych, które to oczekiwania zostały przedstawione podczas prac nad poszczególnymi 

ustawami tzw. tarcz COVID-19 oraz projektami Senatu związanymi z COVID-19.  

Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych mają na celu odsunięcie w czasie 

wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w etapach II, III i IV. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło 28 stycznia 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 

2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

 

46. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 

(druk nr 272) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 25 listopada 2020 r. 

Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do odformalizowania i uproszczenia procedur 

administracyjnych związanych z załatwieniem przez obywateli spraw z zakresu uzyskania 

rodzinnego świadczenia uzupełniającego. 

Podstawowym celem zawartych w przedmiotowej ustawie rozwiązań jest zapewnienie środków 

utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na 

wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 28 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1326) 23 czerwca 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

47. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 286) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 4 grudnia 2020 r. 

Projektowana ustawa dokonuje zmiany w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Przyznaje samorządom kompetencje do kształtowania składów organów (rad nadzorczych 

i zarządów) oraz wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy. 

Projekt ustawy ma za zadanie zapewnienie optymalnej, możliwie efektywnej realizacji zadań 

publicznych przez organy samorządu terytorialnego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 28 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji 

na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

 

48. Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (druk nr 307) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 5 stycznia 2021 r. 

Projekt ustawy zmierza do utworzenia instrumentów prawnych, z którego będą mogli korzystać 

wszyscy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wyrównywaniu szkód 

majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących 

działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1019) odbyło się 27 maja 2021 r. 

na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy (druk 

sejmowy nr 1217). 
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49. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (druk nr 308) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

5 stycznia 2021 r.  

Ustawodawcy proponują poszerzenie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. Zachowano przy tym wymóg zgody właściwego ministra, co pozwoli zachować gwarancje 

zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 23 marca 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 

Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

22. posiedzeniu i 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1325) 23 czerwca 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

50. Projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju (druk nr 320) wniesiony przez 

grupę senatorów w dniu 5 lutego 2021 r. 

Celem projektowanej ustawy jest utworzenie nowej instytucji – Agencji Spójności i Rozwoju, 

odpowiedzialnej za programowanie i zarządzanie środkami finansowymi z budżetu Unii 

Europejskiej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 4 marca 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

22. posiedzeniu i 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o Agencji Spójności i Rozwoju. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1328) 23 czerwca 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

51. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk 

nr 321) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 17 lutego 2021 r. 

Nowelizacja zmierza do objęcia działaniem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

podmiotów zatrudniających, jakimi są przewodniczący klubu lub koła albo poseł lub senator. Takie 

rozwiązanie pozwoli pracownikom biur poselskich lub senatorskich oraz biur klubów i kół 

przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 24 marca 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
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Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

22. posiedzeniu i 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1331) 23 czerwca 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych. 

 

52. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 328) wniesiony 

przez grupę senatorów w dniu 17 lutego 2021 r.  

Projekt ustawy zmierza do wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi 

nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach, przy 

czym przepis ten dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji RP, to jest 

po dniu 17 października 1997 r. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 18 lutego 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 21. posiedzeniu i 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 951) odbyło się na 

26. posiedzeniu i 24 lutego 2021 r. Sejm skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. Komisja po rozpatrzeniu projektu w dniu 24 lutego 2021 r. wnosi o jego odrzucenie. 

 

53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 331) wniesiony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw 

Klimatu, Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

i Komisję Zdrowia w dniu 24 lutego 2021 r. 

Projektowana ustawa ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie kraju, przewidując 

wprowadzenie szeregu systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych.  

Projekt zakłada m.in. utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza oraz podniesienie rangi 

Krajowego Programu Ochrony Powietrza, a także Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię. 

Ponadto proponowana nowelizacja przewiduje pomoc finansową dla gospodarstw domowych 

związaną z ponoszeniem wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 23 marca 2021 r. na wspólnym 

posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej i Komisji Zdrowia. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

22. posiedzeniu i 25 marca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
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54. Projekt ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w 

związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni 

wiatrowych (druk nr 354) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą dniu 19 marca 

2021 r. 

Projekt ustawy przewiduje zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 r. 

w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych w celu 

uniknięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności odszkodowawczej. Projekt określa zasady, tryb 

i terminy obliczenia i wypłaty stosownej rekompensaty. Projektowana rekompensata wyrówna 

gminom dochody utracone w 2018 r. (wpływy z podatku od nieruchomości) i zostanie wypłacona 

z budżetu państwa.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 13 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

24. posiedzeniu i 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą 

opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. 

 

55. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kinematografii (druk nr 355) wniesiony przez 

grupę senatorów w dniu 24 marca 2021 r. 

Ustawa ma na celu zwiększenie dostępności filmów rozpowszechnianych w kinach dla osób 

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku. Ustawodawcy proponują wprowadzenie 

regulacji prawnej obligującej podmiot prowadzący dystrybucję filmu na polskim rynku, do 

udostępniania, za pośrednictwem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, organizacjom 

pozarządowym zajmującym się problematyką dostępności kina, materiałów umożliwiających 

stworzenie audiodeskrypcji i audio napisów przed rozpoczęciem dystrybucji filmu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 4 sierpnia 2021 r. oraz 6 kwietnia 

2022 r. na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 

2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o kinematografii.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2249) 11 maja 2022 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu. 
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56. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (druk nr 356) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 24 marca 

2021 r. 

Celem projektu ustawy jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków kobietom w czasie 

połogu, a nie tylko w czasie ciąży.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 11 maja 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 24. posiedzeniu 

i 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. 

Senacki projektu ustawy (druk sejmowy nr 1379) 7 lipca 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Zdrowia.  

 

57. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych 

podmiotów (druk nr 357) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 25 marca 

2021 r.  

Celem projektu jest umożliwienie udzielenia dotacji z budżetu państwa Stowarzyszeniu 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – podmiotowi zarządzającemu zakładem górniczym  

– Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach, 

z przeznaczeniem na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części tego zakładu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 5 maja i 9 czerwca 2021 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 26. posiedzeniu i 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących 

zawody w systemie ochrony zdrowia. 

 

58. Projekt ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób 

wykonujących zawody medyczne (druk nr 363) wniesiony przez Komisję Zdrowia 

w dniu 13 kwietnia 2021 r.  

Projektodawcy proponują uproszczenie postępowania w sprawie stwierdzania chorób 

zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne oraz zrównanie 

wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne z tytułu 

chorób zawodowych wywołanych COVID-19, niezależnie od formy wykonywania zawodu. 
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 czerwca 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 26. posiedzeniu i 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 

u osób wykonujących zawody w systemie ochrony zdrowia.  

 

59. Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych (druk nr 366) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

14 kwietnia 2021 r. 

Projektowana ustawa zakłada, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od 

elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji WZ albo pozwolenia 

na budowę, o ile odległość ta jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości tej elektrowni. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 13 maja 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 26. posiedzeniu i 18 czerwca 2021 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2937) odbyło się na 13 stycznia 

2023 r. w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy. 

 

60. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do 

zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych (druk nr 380) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 15 kwietnia 2021 r.  

Projekt inicjatywy ustawodawczej powstał w związku z pismem z 30 lipca 2020 r., Rzecznika 

Praw Obywatelskich skierowanym do Marszałka Senatu RP w sprawie rozważenia podjęcia działań 

zmierzających do zakończenia w obecnej kadencji Sejmu i Senatu procesu legislacyjnego, 

dotyczącego przyjęcia ustawy, której celem jest wsparcie rodziców dziecka martwo urodzonego, 

którego płci nie da się ustalić. Projekt ustawy przyznaje prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego 

osobom, które pokryły koszty pogrzebu dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania 

ciąży, dla którego sporządzono kartę zgonu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 czerwca 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 26. posiedzeniu i 18 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku 

pogrzebowego nowej grupy uprawnionych. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1401) 14 lipca 2021 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dodatkowo w dniu 13 października 2021 r. 

projekt ustawy został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

 

61. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 390) 

wniesiony przez Komisję Nadzwyczajną do Spraw Klimatu w dniu 29 kwietnia 

2021 r.  

Projektodawcy proponują zmianę definicji spółdzielni energetycznej, co umożliwi tworzenie 

spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich. Wprowadzają także niezbędne 

rozszerzenie zakresu działalności spółdzielni energetycznych. Energia odnawialna uzyskiwana 

w należących do spółdzielni instalacjach OZE, będzie mogła być już nie tylko wykorzystywana na 

potrzeby członków spółdzielni lub oddawana do sieci, ale również magazynowana lub 

odsprzedawana innym podmiotom.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 7 lipca 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 27. posiedzeniu i 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

 

62. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk nr 394) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 14 maja 2021 r.  

Celem projektu ustawy jest ustanowienie podstaw prawnych finansowego wsparcia polskiej 

branży turystycznej poprzez przyznanie emerytom i rencistom prawa do świadczenia w formie 

Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 złotych.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 czerwca 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 26. posiedzeniu i 18 czerwca 

2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim 

Bonie Turystycznym. 

 

63. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 395) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 14 maja 2021 r. 

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020r. (sygn. 

akt K46/15), dotyczącego art. 374 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania 

karnego, zwierającego niezgodność z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim nie przewiduje 

obowiązkowej obecności podejrzanego (niepoczytalnego), na rozprawie w sprawie wniosku 

prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie 

środków zabezpieczających. 
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 7 lipca 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 27. posiedzeniu i 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1519) 2 września 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

64. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 396) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 14 maja 2021 r.  

Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie skarżącemu zastrzeżenia w skardze 

konstytucyjnej nieujawniania jego danych osobowych we wszystkich orzeczeniach publikowanych 

w zbiorze Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, ich uzasadnieniach i zdaniach odrębnych oraz 

w orzeczeniach ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Ponadto projekt ustawy zakłada usunięcie 

błędów i niespójności językowych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 7 lipca 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 27. posiedzeniu i 23 lipca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1520) 2 września 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. 

 

65. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

409) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 26 maja 2021 r. 

Projekt ustawy zmierza do rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego 

zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne o świadczeniobiorców, którzy ukończyli 70. rok życia, jednakże legitymują się wiekiem 

niższym niż 75. rok życia. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 20 lipca 2021 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat na 

28. posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 
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ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

 

66. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 460) wniesiony 

przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 20 lipca 2021 r. 

Nowelizacja wprowadza możliwość wysyłania przez Polski Fundusz Rozwoju, za pośrednictwem 

profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które nie dopełniły 

tego obowiązku. Rozwiązanie ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii oraz w okresie roku po ich odwołaniu.  

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Senat rozpatrzył projekt na 27. posiedzeniu i 21 lipca 2021 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1428) na 36. posiedzeniu i 11 sierpnia 

2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Senat na 29. posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. 

wprowadził do ustawy poprawkę, którą Sejm przyjął na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. 

(Dz. U. z 2021. poz. 1777). 

 

67. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej (druk nr 462) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 

21 lipca 2021 r.  

Celem ustawy jest zapewnienie gminom nadmorskim znajdującym się w obszarze pasa 

nadbrzeżnego szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego 

znajdują się plaże. W związku z tym niniejszy projekt stwarza podstawę prawną do 

wykorzystywania przez gminę pasa technicznego znajdującego się w granicach tej gminy, dla celów 

rekreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz kulturalnych, z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 8 września oraz 27 października 2021 r. 

na wspólnym powiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 
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26 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1841) 14 grudnia 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisja rozpatrzyła 

projekt na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r. i wnosi o odrzucenie projektu ustawy. 

 

68. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (druk nr 475) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w dniu 23 lipca 2021 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji obywatelskiej wniesionej do 

Senatu RP (P10-88/20). Projekt ustawy wprowadza możliwość doręczeń w postępowaniu sądowo-

administracyjnym na wniosek adresata na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lutego 2022 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 

37. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2072) na 54. posiedzeniu i 9 czerwca 

2022 r. Sejmu uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Senat na 45. posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2022 r. poz. 1457). 

 

69. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób 

poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na 

podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druk nr 

488) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 9 września 2021 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka 

Senatu z dnia 15 maja 2020 r., dotyczącego problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych 

w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, z tytułu szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dotychczasowe regulacje prawne określały uprawnienia osób poszkodowanych, w przypadku 

wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach ubezpieczenia wyłącznie z tytułu szkód 

powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiona nowelizacja zmierza do objęcia 

analogiczną ochroną osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium naszego 

kraju. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 17 listopada i 9 grudnia 2021 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 
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35. posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku 

wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 

1 stycznia 2006 r. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1968) 25 stycznia 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych. 

 

70. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 489) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 10 września 2021 r. 

Projekt ustawy przedłuża obowiązywanie przepisów tzw. specustawy koronawirusowej 

dotyczących opłat ponoszonych przez konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt 

konsumencki. W projekcie zawarto przepisy zmierzające do ograniczenia obciążeń konsumentów 

związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie 

maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 17 listopada i 14 grudnia 2021 r. oraz 

10 lutego 2022 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych. Senat na 37. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2055) 1 marca 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. 

 

71. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 490) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 10 września 

2021 r.  

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P 10-72/20 wniesionej do 

Senatu przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Ma on na celu przyznanie osobom 

ubezwłasnowolnionym częściowo czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego. Jest on pokłosiem petycji złożonej w tej sprawie do Senatu. Dotychczas osoby 

ubezwłasnowolnione są pozbawione czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach 

powszechnych do organów władzy publicznej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 18 listopada 2021 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 

34. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 

 



aktualizacja: 15 maja 2023 r. 

 143 

72. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk nr 

522) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 7 października 2021 r.  

Celem projektowanej ustawy jest przyznanie gminom uzdrowiskowym dotacji z budżetu 

państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w 2019 r. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 26 października 2021 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 32. posiedzeniu w dniu 29 października 2021 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1766) 16 listopada 2021 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji 

Zdrowia. 

 

73. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 523) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

8 października 2021 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P10–85/20 wniesionej do 

Senatu w dniu 31 lipca 2020 r. przez Naczelną Radę Adwokacką. W petycji postuluje się dodanie 

w art. 217c nowego przepisu, który zapewni osobie tymczasowo aresztowanej pełniejszą realizację 

prawa do obrony i zniesienie niektórych barier o charakterze techniczno-organizacyjnym 

w zakresie możliwości porozumiewania się z obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 18 listopada 2021 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 

34. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1918) 12 stycznia 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

74. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy  

– Prawo energetyczne (druk nr 578) wniesiony przez Komisję Nadzwyczajną do 

spraw klimatu w dniu 18 listopada 2021 r.  

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Projekt ustawy wprowadza definicje nowych podmiotów, które 

mogą funkcjonować na rynku oraz określa zasady działania wprowadzonego systemu. 
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Senat rozpatrzył projekt ustawy na 33. posiedzeniu i 26 listopada 2021 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz ustawy – Prawo energetyczne. 

 

75. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk 581) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 2 grudnia 2022 r. 

Nowelizacja uzupełnia kodeksową regulację dotyczącą stosowania przymusowego leczenia 

skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Zgodnie z projektem w razie braku zgody skazanego na leczenie sąd będzie orzekać o zastosowaniu 

leczenia po wysłuchaniu opinii psychologa lub seksuologa. Ponadto sąd w postanowieniu określi 

czas stosowania leczenia. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lutego 2022 r. oraz 5 kwietnia 

2022 r. na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 

Ustawodawczej. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2250) 11 maja 2022 r. został skierowany do pierwszego 

czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

76. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i 

odznaczeniach (druk nr 595) wniesiony przez Komisję Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej w dniu 10 grudnia 2021 r.  

Projekt ma na celu wzmocnienie historycznego znaczenia statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Proponowane zmiany 

powodują, że potwierdzenie tego statusu obejmie wszystkich – spełniających warunki ustawowe  

– członków środowiska zasłużonego dla Polski, Europy i świata.  

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie stowarzyszeniom, fundacjom, związkom 

zawodowym, stowarzyszeniom zawodowym i twórczym oraz organizacjom pracodawców 

występowania z wnioskiem o potwierdzenie osobie zmarłej statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Ponadto proponowany 

projekt zakłada doprecyzowanie przesłanek posiadania wspomnianego statusu, a także ponowne 

badanie z urzędu określonych dokumentów z postępowań dot. przyznania statusu. 

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

z pominięciem pierwszego czytania. Senat na 34. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
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antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy 

o orderach i odznaczeniach. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1919) 12 stycznia 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

77. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne 

(druk nr 605) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 11 stycznia 2022 r. 

Projekt ustawy przywraca regulację pozwalającą na zabezpieczenie kredytu rolnika możliwością 

zaspokojenia się przez wierzyciela ze składników majątkowych dłużnika. Ponadto projekt usuwa 

warunek związany z zabezpieczeniem na pierwszym miejscu roszczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa hipoteką przy gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 11 stycznia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 35. posiedzeniu 

w dniu 12 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia 

podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1938) na 47. posiedzeniu i 27 stycznia 

2022 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Senat na 

36. posiedzeniu 4 lutego przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2022 r. poz. 366). 

 

78. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 608) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 12 stycznia 2022 r. 

Projekt ma na celu zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od 

przyznanego poszkodowanemu wypadkiem albo osobie dla niego najbliższej odszkodowania, 

zadośćuczynienia lub renty, przyspieszenie procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez 

zakłady ubezpieczeń, wprowadzenie opłaty stałej od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie ciała 

lub wywołanie rozstroju zdrowia, o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz o rentę, 

zamiast dotychczasowej opłaty stosunkowej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lutego 2022 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 37. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 r. podjął 
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uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2076) 7 marca 2022 r. został skierowany do Komisji 

Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

79. Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 619) wniesiony przez Komisję 

Nadzwyczajną do spraw Klimatu w dniu 24 stycznia 2022 r. 

Projektowana nowelizacja wprowadza możliwość zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia 

lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Skargę na decyzję zatwierdzającą będą 

miały prawo wnieść organizacje ekologiczne, a także: Rzecznik Praw Obywatelskich i właściciel 

lasu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 2 marca 2022 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Senat na 39. 

posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o lasach.  

 

80. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – 

Prawo o adwokaturze (druk nr 636) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w dniu 21 lutego 2022 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P10–14/21 wniesionej do 

Senatu przez Naczelną Radę Adwokacką. 

Projekt ma na celu podwyższenie standardów ochrony wykonywania zawodu adwokata. 

O zamierzonym przeszukaniu – w ramach postępowania karnego – pomieszczenia lub miejsca 

zamkniętego, należącego do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, będzie musiał zostać 

zawiadomiony dziekan okręgowej rady adwokackiej. Projekt zakłada także ustanowienie wyłącznej 

właściwości sądu w zakresie stosowania wobec adwokata w postępowaniu przygotowawczym 

środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło 5 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 42. posiedzeniu 

w dniu 18 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze. 
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81. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 645) wniesiony przez Komisja Praw Człowieka, Praworządności i 

Petycji w dniu 24 lutego 2022 r.  

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P10–29/20 wniesionej do 

Senatu w dniu 17 lutego 2020 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. 

Przepisy projektowanej ustawy ustanawiają możliwość zaskarżenia, a także wzruszenia decyzji 

stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza Służby Więziennej z powodu 

nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy w następstwie zastosowania tymczasowego 

aresztowania. Ponadto projekt ustawy w sposób spójny reguluje przesłanki przywrócenia do służby 

w takich formacjach jak: Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 

Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba 

Wywiadu Wojskowego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 5 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji 

Ustawodawczej. Senat na 42. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

82. Projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości 

Ukrainy (druk nr 648) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 8 marca 2022 r. 

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do ustanowienia abolicji w odniesieniu do popełnienia 

czynów obecnie zabronionych, związanych ze wstąpieniem i służbą przez obywateli polskich 

w obcych siłach zbrojnych. Przewidziane w projekcie ustawy sytuacje odnoszą się do służby w Siłach 

Zbrojnych Ukrainy w związku z Agresją Federacji Rosyjskiej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 marca 2022 r. oraz 12 kwietnia 

2022 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Senat na 40. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 

2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o niekaraniu ochotników 

broniących wolności i niepodległości Ukrainy. 

 

83. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (druk nr 649) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 8 marca 2022 r. 

Projekt ustawy wprowadzający zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT (w odniesieniu m. in. do 

obywateli Ukrainy i Białorusi) zakłada ustanowienie epizodycznych regulacji podatkowych 

mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 



aktualizacja: 15 maja 2023 r. 

 148 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 marca oraz 12 kwietnia 2022 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Senat na 40. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 

 

84. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 665) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 marca 2022 r. 

Projektowana ustawa ma na celu wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu 

karnym w sprawach zawiłych i skomplikowanych, w których sąd sporządzając uzasadnienie 

wydanego wyroku skorzystał z instytucji przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 5 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 

41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2297) 25 maja 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

85.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 668) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 marca 2022 r. 

W projekcie przewiduje się, że wskazane organy administracji rządowej, jednostki podległe lub 

nadzorowane przez te organy, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe osoby 

prawne, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa użyczą, na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego, zapewniającym pomoc obywatelom Ukrainy, w całości lub w części ośrodki 

wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-konferencyjne oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie  

– jako tymczasowe miejsca zakwaterowania. Projekt określa także sposób i tryb użyczenia. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 22 marca 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

na 39. posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

 

86. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(druk nr 678) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 30 marca 2022 r. 

Projekt ustawy ma na celu ochronę i zabezpieczenie spółek należących do Skarbu Państwa 

mających istotne znaczenie dla gospodarki państwa, kiedy wystąpią przesłanki opisane w art. 4 
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Traktatu Północnoatlantyckiego, tj. zagrożenie integralność terytorialnej, niezależności politycznej 

lub bezpieczeństwa państwa. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 

41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

 

87. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 679) wniesiony 

przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 30 marca 2022 r. 

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie zmian w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, 

młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek 

oświatowych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2323) na 61. posiedzeniu w dniu 

15 września 2022 r. i uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych. Senat na 50. posiedzenie 6 października 2022 r. przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089). 

 

88. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 

oświatowe (druk nr 693) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 8 kwietnia 

2022 r. 

Projekt ustawy zakłada m.in. możliwość kształcenia uczniów z Ukrainy w języku ukraińskim 

i z ukraińską podstawą programową; zwolnienie tych uczniów z wymogu oceniania, klasyfikowania 

i promowania, a także z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Projekt zawiera także 

regulacje dot. organizowania wypoczynku czy tworzenia oddziałów międzynarodowych.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 41. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2372) 22 czerwca 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu 
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Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje 4 sierpnia 2022 r. przedstawiły sprawozdanie (druk 

sejmowy nr 2520), w którym rekomendują odrzucić projekt ustawy. 

 

89. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(druk nr 694) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

Projektodawcy proponują przywrócenie prawa podatnika będącego osobą samotnie 

wychowującą dziecko albo dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem albo z tymi 

dziećmi, które zostało zniesione 1 stycznia 2022 r. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło 26 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat na 42. posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

90. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach 

prawnych (druk nr 695) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

22 kwietnia 2022 r. 

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do standardów zrekonstruowanych w części 

motywacyjnej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. (sygn. akt SK 66/19) 

oraz postanowienia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (sygn. akt S 1/20). 

Projektowana ustawa ma na celu ochronę praw majątkowych adwokatów oraz radców prawnych 

świadczących pomoc prawną z urzędu, których warunki wynagradzania były uregulowane na 

znacznie mniej korzystnych zasadach niż adwokatów i radców prawnych reprezentujących swoich 

klientów na podstawie zawartej z nimi umowy. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 18 maja 2022 r. na posiedzeniu Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 44. posiedzeniu 

w dniu 9 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2432) 6 lipca 2022 r. został skierowany do pierwszego 

czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
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91. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 727) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 26 maja 2022 r. 

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego w zbiorowej petycji nr P10-61/21 

wniesionej do Senatu przez Radę Ławniczą Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Autorzy petycji 

postulują wprowadzenie zmian w przepisach prawnych, przywracających kolegialność ławników do 

składów orzekających w sądach powszechnych w sprawach cywilnych, które zostały wprowadzone 

w związku z panującą epidemią COVID-19.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 29 czerwca 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 

46. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2600) 14 września 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  

 

92. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(druk nr 754) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 6 lipca 2022 r. 

Projektodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

w zakresie przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym 

wynikającym z czynności podmiotu rynku finansowego podlegającego nadzorowi w rozumieniu 

ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Projekt ustawy ma na celu wzmocnienie nadzoru nad 

systemem finansowym w związku z koniecznością udzielenia pomocy instytucjonalnej osobom 

poszkodowanym przez podmioty rynku finansowego uwikłane w sprawę GetBack S.A.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 19 lipca i 7 września 2022 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 48. posiedzeniu w dniu 8 września 2022 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 
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93. Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 755) wniesiony przez Komisję 

Nadzwyczajną do spraw Klimatu w dniu 6 lipca 2022 r. 

Projekt ustawy ma na celu w szczególności zmianę regulacji ograniczających prowadzenie 

inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w związku z wprowadzonymi wymogami dotyczącymi 

odległości tych elektrowni od budynków mieszkalnych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 19 lipca 2022 r. na posiedzeniu Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 46. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2022 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

oraz niektórych innych ustaw.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2939) 13 stycznia 2023 r. został skierowany do Komisji 

do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Komisje rozpatrzyły projekt na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023 r. 

i wnoszą o odrzucenie projektu ustawy. 

 

94. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 774) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 20 lipca 2022 r. 

Projektowana ustawa zakłada przyznanie Rzecznikowi Finansowemu kompetencji do 

wszczynania i uczestniczenia w postępowaniach grupowych w charakterze reprezentanta grupy 

również w zakresie roszczeń za szkodę wyrządzoną przed dniem wejścia w życie projektowanej 

ustawy.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 7 września 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 48. posiedzeniu 

w dniu 8 września 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu 

reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2637) 28 września 2022 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka.  
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95. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 786) 

wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 2 lipca 2022 r.  

Głównym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązania 

pozwalającego na czasowe zahamowanie dynamicznego wzrostu cen gazu płynnego (LPG), innego 

niż przeznaczony do napędu silników spalinowych oraz oleju opałowego. Pozwoli to zapewnić 

ciągłość dostaw tych towarów po cenach akceptowalnych dla gospodarstw domowych; pomóc 

w walce z inflacją; zapewnić równe traktowanie podmiotów ogrzewających pomieszczenia towarem 

innym niż gaz ziemny, w tym pozbawionych możliwości przyłączenia do sieci gazowej; przyczyni się 

do poprawy sytuacji gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych skutkami rosnących cen gazu 

płynnego (LPG) oraz oleju opałowego. 

Inicjatywa została wniesiona w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu – tzw. "szybka ścieżka" 

(z pominięciem pierwszego czytania). Senat na 47. posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2022 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

 

96.  Projekt ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego na rok 2022 (druk nr 787) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 4 sierpnia 2022 r. 

Celem ustawy jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych w jednostkach samorządu 

terytorialnego (JST) na realizowanie zadań oświatowych w 2022 r. poprzez zwiększenie wysokości 

części oświatowej subwencji ogólnej o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 

2022 r. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 5 września 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat na 48. posiedzeniu w dniu 8 września 2022 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022. 

 

97. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 824) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą i Komisję Budżetu i Finansów 

Publicznych w dniu 6 października 2022 r.  

Projekt ma na celu pomoc instytucjonalną dla osób poszkodowanych przez podmioty rynku 

finansowego podlegające nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Projektodawcy proponują objęcie finansowaniem ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej również pomocy (zwłaszcza pomocy medycznej, 
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psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej) osobom poszkodowanym działalnością 

podmiotów rynku finansowego podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 5 września 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat na 52. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2022 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. 

 

98. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 839) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 11 października 2022 r. 

Celem ustawy jest objęcie osób osadzonych w obozach pracy oraz deportowanych do pracy 

przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt 

zakłada rozszerzenie pojęcia represji także na represje w rozumieniu tzw. ustawy o deportowanych. 

W efekcie zesłani i deportowani do III Rzeszy, otrzymają takie same uprawnienia jak kombatanci 

oraz zesłani i deportowani do ZSRR. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 15 listopada 2022 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat na 54. 

posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o osobach 

deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 

III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

 

99. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 848) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 16 listopada 2022 r. 

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu 

stwierdzające, że interesy oskarżonych bronionych przez tego samego obrońcę nie są sprzeczne. 

Dotychczas zażalenie przysługuje jedynie na postanowienie sądu stwierdzające, że interesy 

oskarżonych są sprzeczne. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 stycznia 2023 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 56. posiedzeniu i 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2978) 25 stycznia 2023 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

100. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 873) wniesiony przez Komisję Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniu 16 listopada 2022 r. 

Celem projektowanej ustawy jest zwiększenie limitu wydatków z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu repatriacji w latach 2023–2026 o kwotę 80 000 tys. zł. tj. po 20 000 tys. zł na 

każdy rok. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 stycznia 2023 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 56. posiedzeniu i 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz 

niektórych innych ustaw. 

 

101. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 891) 

wniesiony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu w dniu 19 grudnia 

2022 r. 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zwrot 

pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym, do celów 

służbowych związanych z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy. Proponowana zmiana służy 

również ujednoliceniu przepisów w dziedzinie używania pojazdów prywatnych do celów 

służbowych oraz służbowych do celów prywatnych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 21 lutego 2023 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury, Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji na 60. posiedzeniu i 8 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3101) 23 marca 2023 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Infrastruktury. 

 

102. Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (druk nr 944) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 15 marca 2023 r. 

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie możliwości utworzenia przez gminę - na 

wniosek jednostki pomocniczej - subkonta, na którym gromadzone będą w szczególności dochody 

z własnej działalności tej jednostki oraz środki z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności 
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publicznej, przyznania sołtysom miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 

determinowanej wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, zniesienia obowiązku 

konsultowania tych zmian statutu jednostki pomocniczej, o których wprowadzenia wnioskował 

organ uchwałodawczy danej jednostki pomocniczej, a także wprowadzenie obowiązku 

uregulowania w statucie dodatkowych zagadnień, przyznania przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej (w tym sołtysowi) możliwości upoważnienia innej osoby do 

udziału w pracach rady gminy, nałożenia na gminę obowiązku uregulowania zasad przyznawania 

diet lub zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 30 marca 2023 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

61. posiedzeniu i 30 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3127) 6 kwietnia 2023 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.  

Pierwsze czytanie odbyło się 12 kwietnia 2023 r. na 74. posiedzeniu Sejmu, projekt skierowano 

do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Sprawozdanie komisji rozpatrzono 

wspólnie z trzema innymi projektami (druki sejmowe nr 3128, 1095, 3126) na tym samym 

posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu pieniężnym 

z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Senat na 62. posiedzeniu w dniu 11 maja 2023 r. wprowadził 

do ustawy poprawki. 

 

103. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 969) wniesiony 

przez grupę senatorów w dniu 24 kwietnia 2023 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, w piśmie skierowanym do Marszałka Senatu wniósł 

o zainicjowanie postępowania legislacyjnego „w celu usunięcia ograniczenia czasowego liczenia 

głosów w zagranicznych obwodach do głosowania”. Na etapie pracy w Senacie przygotowano 

projekt, który nie usunął całkowicie ograniczenia czasowego, natomiast wydłużono czas (z 24 do 48 

godzin), który mają zorganizowane za granicą lub na statkach obwodowe komisje wyborcze na 

przekazanie treści protokołów z wynikami głosowania okręgowym komisjom wyborczym, 

w wyborach, w których głosowanie jest przeprowadzane również za granicą (Sejm, Senat, Prezydent 

RP, Parlament Europejski). 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 9 maja 2023 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 



aktualizacja: 15 maja 2023 r. 

 157 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 62. posiedzeniu i 11 maja 

2023 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

wyborczy. 


