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Poprawki Senatu 

 

Sejm przekazał do Senatu 584 ustawy*, w tym 26 rozpatrywanych w trybie pilnym oraz 

98 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Wobec 584 rozpatrzonych ustaw Senat podjął 584 uchwały*. 

Senat przyjął bez poprawek 208 ustaw, a do 305 wniósł poprawki. Senat wniósł o odrzucenie 

71 ustaw. Spośród 305 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki 

w 69 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 58 ustawach, a w 170 ustawach przyjął część 

poprawek. Sejm odrzucił 62 wnioski Senatu o odrzucenie ustawy i przyjął 1 wniosek Senatu. Sejm 

nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie 8 ustaw z poprawkami i w sprawie 8 wniosków Senatu 

o odrzucenie ustawy. 

Ustawy, do których Senat wniósł poprawki, stanowią 52,2% wszystkich 584 rozpatrzonych 

ustaw. Ogółem Senat zgłosił 5095 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 4962. W 8 ustawach, 

wobec których Sejm nie zajął stanowiska, są 133 poprawki. Sejm przyjął 2437 poprawek to jest 

49,1%, a 2525 odrzucił. 

Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosi 

18,9 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Senacie to 1 dzień, natomiast maksymalny 

czas wyniósł 30 dni. 

Liczba dni procedowania ustaw w Senacie od dnia przekazania przez Sejm 

liczba dni 

Ustawy 
rozpatrzone 
tego samego 

dnia w 
Sejmie i w 

Senacie 

1-3 dni 4-7 dni 
8-14 
dni1 

15-21 
dni 

22-30 
dni2 

Ustawy 
nierozpatrzone 

przez Senat3 

liczba ustaw 0 24 59 122 128 251 0 

% wszystkich 
ustaw 

0,0% 4,1% 10,1% 20,9% 21,9% 43,0% 0,0% 

 

Spośród 584 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu 556 opublikowano w Dzienniku Ustaw, 

1 ustawa podpisana przez Prezydenta czeka na publikację. 

Spośród 584 ustaw rozpatrzonych przez Senat ostatecznie nie weszła w życie 1 ustawa, do 

której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie. 

 
* Obejmuje okres od 12.11.2019 r. do 15.05.2023 r. 
1 Ustawę uchwaloną przez Sejm, a wniesioną jako projekt pilny, Senat rozpatruje w ciągu 14 dni od 

dnia jej przekazania. 
2 Ustawę uchwaloną przez Sejm Senat rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania. 
3 Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę 

uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. 
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W sprawie 26 ustaw z 584 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony proces 

legislacyjny. Wśród nich 8 ustaw z poprawkami Senatu oraz 8 wniosków Senatu o odrzucenie 

ustawy czeka na głosowania w Sejmie. Na decyzję Sejmu czekają także 4 wnioski Prezydenta 

o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto). W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku 

Prezydenta czeka 1 ustawa. Na decyzję Prezydenta czeka 5 ustaw. 

Po IX kadencji Senatu pozostały 2 ustawy, których proces legislacyjny nie został zakończony 

w trakcie kadencji. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosków Prezydenta, uznał 

w całości za niezgodne z Konstytucją obie ustawy. 


