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Wstęp
Prezentowany materiał jest kontynuacją opracowań wydanych w latach
2010 i 2014 z okazji XX- i XXV-lecia Senatu. Materiał zawiera przegląd działalności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od pierwszego posiedzenia Senatu I kadencji, które odbyło się 4 lipca 1989 r. W opracowaniu
uwzględniono prace Senatu do 4 czerwca 2019 r. (do 80. uroczystego posiedzenia Senatu IX kadencji).
Jako pierwszą część opracowania zaprezentowano daty początku i końca
kolejnych kadencji. Dane dotyczące kadencji I–VIII obejmują pełne kadencje Senatu. Dane dotyczące obecnej (IX) kadencji obejmują okres od 12 listopada 2015 r. do 4 czerwca 2019 r.
W dalszej części opracowania przedstawiono dane liczbowe dotyczące
m.in. posiedzeń Senatu, posiedzeń komisji senackich, uchwał Senatu oraz
ustaw, do których Senat wniósł poprawki. Zamieszczono także wykaz inicjatyw ustawodawczych Senatu oraz konferencji i seminariów zorganizowanych przez Senat.
Niektóre dane liczbowe różnią się od tych, które były podawane we wcześniejszych opracowaniach (np. w Wybranych danych o pracy Senatu). Przy
omawianiu tych danych wskazano przyczyny różnic oraz omówiono metodologię nowej formy opracowania danych.
Dość obszernie omówiono uchwały Senatu. W tej części przedstawiono nie
tylko dane liczbowe, ale także przedstawiono zmiany, które następowały w ciągu trzydziestu lat w zakresie uprawnień Senatu do podejmowania uchwał.
Nowością w wydaniu z 2010 r. były dane dotyczące poprawek Senatu
w I i II kadencji. Wcześniejsze opracowania dotyczące tego tematu obejmowały okres od III kadencji Senatu. Opracowanie tych danych z lat 1989–1993
pozwoliło na porównywalne zestawienie dotyczące ustaw i poprawek we
wszystkich kadencjach minionych dwudziestu, a obecnie trzydziestu lat pracy Odrodzonego Senatu.
W obecnym wydaniu umieszczono nowy rozdział dotyczący głosowań
w Senacie. W skróconej formie przedstawiono sposoby przeprowadzania
głosowań oraz dane dotyczące głosowań senatorów w ostatnich 30 latach.1
1
Więcej informacji o głosowaniach w Senacie w opracowaniu Biura Analiz, Dokumentacji
i Korespondencji OT-671 – Głosowania w Senacie, Tomasz Skwarek (styczeń 2019 r.), opracowanie dostępne na stronie www.senat.gov.pl.
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1. Kadencje Senatu2

Początek kadencji

Koniec kadencji
I kadencja Senatu

18 czerwca 1989 r.
dzień ponownego głosowania

25 listopada 1991 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu nowej kadencji

wybory 4 i 18 czerwca 1989 r.
1. posiedzenie Senatu
4 lipca 1989 r.

ostatnie, 61. posiedzenie Senatu
23 i 24 października 1991 r.
II kadencja Senatu

25 listopada 1991 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

31 maja 1993 r.
dzień rozwiązania Sejmu przez Prezydenta

wybory 27 października 1991 r.
1. posiedzenie Senatu
26 i 27 listopada 1991 r.

ostatnie, 40. posiedzenie Senatu
20 i 21 maja 1993 r.
III kadencja Senatu

19 września 1993 r.
dzień wyborów

20 października 1997 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu nowej kadencji

wybory 19 września 1993 r.
1. posiedzenie Senatu
15 października 1993 r.

ostatnie, 107. posiedzenie Senatu
28 i 29 sierpnia i 3 września 1997 r.
IV kadencja Senatu

20 października 1997 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

18 października 2001 r.
dzień poprzedzający
1. posiedzenie Sejmu nowej kadencji

wybory 21 września 1997 r.
1. posiedzenie Senatu
21 października 1997 r.

ostatnie, 90. posiedzenie Senatu
12 i 13 września 2001 r.

2
Więcej informacji o kadencjach Senatu w opracowaniu Biura Analiz i Dokumentacji OT-641 –
Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od roku 1919 r., Tomasz Skwarek (marzec
2016 r.), opracowanie dostępne na stronie www.senat.gov.pl.
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Początek kadencji

Koniec kadencji
V kadencja Senatu

19 października 2001 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

18 października 2005 r.
dzień poprzedzający
1. posiedzenie Sejmu nowej kadencji

wybory 23 września 2001 r.
1. posiedzenie Senatu
20 i 24 października 2001 r.

ostatnie, 88. posiedzenie Senatu
5 września 2005 r.

VI kadencja Senatu
19 października 2005 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

4 listopada 2007 r.
dzień poprzedzający
1. posiedzenie Sejmu nowej kadencji

wybory 25 września 2005 r.
1. posiedzenie Senatu
20 i 27 października 2005 r.

ostatnie, 39. posiedzenie Senatu
13 i 14 września 2007 r.

VII kadencja Senatu
5 listopada 2007 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

7 listopada 2011 r.
dzień poprzedzający
1. posiedzenie Sejmu nowej kadencji

wybory 21 października 2007 r.
1. posiedzenie Senatu
5, 6 i 9, 10 listopada 2007 r.

ostatnie, 83. posiedzenie Senatu
13 i 14 września 2011 r.

VIII kadencja Senatu
8 listopada 2011 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

11 listopada 2015 r.
dzień poprzedzający
1. posiedzenie Sejmu nowej kadencji

wybory 9 października 2011 r.
1. posiedzenie Senatu
8 i 9 listopada 2011 r.

ostatnie, 82. posiedzenie Senatu
30 września i 1 października 2015 r.
IX kadencja Senatu

12 listopada 2015 r.
dzień 1. posiedzenia Sejmu

kadencja niezakończona
dzień poprzedzający 1. posiedzenie
Sejmu nowej kadencji

wybory 25 października 2015 r.
1. posiedzenie Senatu
12 i 13 listopada 2015 r.
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2. Senatorowie

Obecnie trwa dziewiąta od 1989 roku kadencja Senatu. W każdej kadencji
w izbie obsadzano 100 mandatów. Jednak nie wszyscy senatorowie pracowali
przez całą kadencję. W sytuacji zwolnienia mandatu konieczne było przeprowadzenie wyborów uzupełniających i z tego powodu liczba senatorów danej
kadencji może być wyższa niż 100. W przypadku kadencji I, III, IV, VI i VIII,
z powodu zbliżającego się końca kadencji, nie przeprowadzono wyborów uzupełniających i w Senacie nie obsadzono wszystkich miejsc. Różnice pomiędzy
stanem osobowym na początku i na koniec kadencji obrazuje tabela:
Na początku kadencji
Kadencja
I

Na końcu kadencji

Razem

W tym
kobiety

W tym
mężczyźni

Razem

W tym
kobiety

W tym
mężczyźni

100

6

94

98

7

91

II

100

8

92

100

8

92

III

100

13

87

99

13

86

IV

100

12

88

98

12

86

V

100

23

77

100

24

76

VI

100

13

87

98

11

87

VII

100

8

92

100

7

93

VIII

100

13

87

99

13

86

IX

100

12

88

97

14

83

3

W wyniku zwalniania mandatów i przeprowadzenia wyborów uzupełniających jest możliwe, że w trakcie kadencji mandaty senatorskie posiadało więcej niż
100 osób. W kolejnych kadencjach przedstawiało się to w sposób następujący:
Kadencja

8

Liczba osób sprawujących mandat
Razem

W tym kobiety

W tym mężczyźni

I

103

7

96

II

100

8

92

III

104

13

91

Kadencja

Liczba osób sprawujących mandat
Razem

W tym kobiety

W tym mężczyźni

IV

105

12

93

V

110

26

84

VI

101

13

88

VII

105

9

96

VIII

106

15

91

IX

101

14

87

3

Ponieważ wielu senatorów sprawowało mandat dłużej niż jedną kadencję,
powyższych danych nie można sumować. Faktyczną liczbę osób, które zasiadały w ciągu 30 lat w Senacie, obrazuje tabela:3
Liczba kadencji

Liczba osób sprawujących mandat
Razem

W tym kobiety

W tym mężczyźni

jedna

429

53

376

dwie

125

10

115

trzy

47

9

38

cztery

19

3

16

pięć

4

1

3

sześć

2

0

2

siedem

1

0

1

Razem

627

76

551

Wśród osób, które wykonywały mandat senatora najdłużej, należy wymienić:
–– mężczyzn – Zbigniewa Romaszewskiego (7 kadencji), Piotra Ł.J.
Andrzejewskiego (6 kadencji) i Henryka Stokłosę (po raz 6. wybrany
w wyborach uzupełniających do VII kadencji);
–– kobiety – Dorotę Simonides (5 kadencji) oraz Alicję Grześkowiak,
Marię Pańczyk-Pozdziej i Janinę Sagatowską (4 kadencje).
Senatorowie reprezentowali wiele grup zawodowych. Największą grupę
zawodową stanowiło 84 prawników. Kolejną grupę stanowiło 80 nauczycieli akademickich, którzy reprezentowali także różne specjalności. W gronie
senatorów znalazło się 62 lekarzy medycyny i 60 inżynierów. W ławach senackich zasiadało także 46 rolników.
3

Dane na dzień 4 czerwca 2019 r.
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Zawód

Liczba
osób

Zawód

Liczba
osób

prawnik

84

inżynier odlewnik

1

nauczyciel akademicki, w tym:

80

inżynier pożarnictwa

1

inżynier projektowania
i ochrony krajobrazu

1

inżynier technologii drewna

1

inżynier telekomunikacji

1

inżynier geodezji i budownictwa

1

chemik

3

nauki techniczne

3

ekonomista

2

prawnik

2

elektrotechnika, automatyka,
robotyka

1

rolnik

46

historyk

1

nauczyciel

42

hydrolog

1

ekonomista

32

informatyk

1

dziennikarz

22

inżynier górnictwa

1

menedżer

20

kultura fizyczna

1

własna działalność

14

matematyk

1

pracownik naukowy

11

nauki biologiczne

1

historyk

11

pielęgniarka

1

chemik

8

socjolog

1

lekarz weterynarii

8

trener sportowy

1

socjolog

7

lekarz medycyny

62

politolog

6

60

pracownik samorządowy

6

inżynier rolnictwa

12

fizyk

5

inżynier mechanik

11

technik mechanik

5

10

urzędnik

5

inżynier budownictwa

4

architekt

4

inżynier elektronik

4

górnik

4

inżynier zootechnik

3

mechanik

4

inżynier automatyk

2

pedagog

4

inżynier chemik

2

przedsiębiorca

4

inżynier hutnik

2

reżyser

4

inżynier ciepłownictwa

1

pielęgniarka

3

inżynier geodeta

1

pisarz

3

inżynier leśnik

1

aktor

3

inżynier lotnictwa

1

geodeta

3

inżynier ochrony środowiska

1

artysta muzyk

2

inżynier, w tym:

inżynier elektryk
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Zawód

Liczba
osób

Zawód

Liczba
osób

budowlaniec

2

filozof publicysta

1

elektronik

2

frezer

1

filolog

2

geograf

1

informatyk

2

geolog

1

mgr administracji

2

handlowiec

1

polonista

2

hutnik

1

pracownik administracji
samorządowej

leśnik

1

2

literat

1

psycholog

2

organizator pomocy społecznej

1

technik budowlany

2

trener sportowy

2

pracownik administracji
rządowej

1

żołnierz

2

pracownik administracyjny

1

artysta plastyk

1

pracownik socjalny

1

bankowiec

1

rzemieślnik

1

biolog

1

strażak

1

biomechanik

1

technik dentystyczny

1

energetyk

1

technik hutnik

1

filolog polski

1

wyższy urzędnik państwowy

1

filolog romański

1

zootechnik

1
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3. Posiedzenia
3.1. Liczbowe zestawienie posiedzeń Senatu
Tabela przedstawia ujednolicone dane, które mogą się nieco różnić od
danych podawanych każdorazowo po zakończeniu kadencji. Otóż zdarzało
się, że w jednym dniu odbywały się dwa posiedzenia Senatu. W III i IV kadencji uznano, że w przypadku dwóch posiedzeń Senatu, które odbywają się
jednego dnia, liczbę dni posiedzeń liczono jako dwa. W V kadencji przyjęto, że są to dwa posiedzenia, ale tylko jeden dzień kalendarzowy. Taką metodologię zastosowano dla opracowania wszystkich kadencji w poniższej
tabeli i dlatego przedstawione w niej dane dotyczące liczby dni posiedzeń
Senatu różnią się od podawanych we wcześniejszych opracowaniach (np.
w Wybranych danych o pracy Senatu).
W latach 1989–2019 odbyło się 670 posiedzeń Senatu, które objęły obrady trwające 1297 dni. Przez te wszystkie lata Senat obradował łącznie 7755
godzin i 31 minut.
Na 670 posiedzeń, które odbyły się w latach 1989–2019, 186 posiedzeń
trwało jeden dzień, co stanowiło 27,76% wszystkich posiedzeń; 365 posiedzeń dwudniowych stanowiło 54,48% wszystkich posiedzeń. Odbyły się także
94 posiedzenia trzydniowe i stanowiły one 14,03% wszystkich posiedzeń. 18
posiedzeń czterodniowych stanowiło 2,69% ogółu posiedzeń. 4 posiedzenia
pięciodniowe stanowiły 0,6 % wszystkich posiedzeń, a odnotowane w IX kadencji 3 posiedzenia sześciodniowe stanowiły 0,45% wszystkich posiedzeń.
Kadencja

I kadencja

II kadencja

12

Rok

Liczba posiedzeń

Liczba dni posiedzeń

1989

15

20

1990

25

35

1991

21

35

Razem

61

90

1991

3

5

1992

27

44

1993

10

20

Razem

40

69

Kadencja

III kadencja

IV kadencja

V kadencja

VI kadencja

VII kadencja

Rok

Liczba posiedzeń

Liczba dni posiedzeń

1993

9

10

1994

27

39

1995

27

43

1996

25

43

1997

19

42

Razem

107

177

1997

5

7

1998

22

44

1999

21

41

2000

24

53

2001

18

43

Razem

90

188

2001

6

9

2002

25

47

2003

21

43

2004

23

49

2005

13

27

Razem

88

175

2005

3

7

2006

21

38

2007

15

30

Razem

39

75

2007

3

7

2008

21

44

2009

22

45

2010

21

43

2011

16

34

Razem

83

173
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Kadencja

VIII kadencja

IX kadencja

Ogółem

14

Rok

Liczba posiedzeń

Liczba dni posiedzeń

2011

3

6

2012

21

38

2013

22

41

2014

21

40

2015

15

34

Razem

82

159

2015

7

13

2016

25

63

2017

21

52

2018

17

46

2019

10

17

Razem

80

191

670

1297

3.2. Liczba posiedzeń i dni posiedzeń
w kolejnych latach – wykresy
3.2 Liczba posiedzeń i dni posiedzeń w kolejnych latach – wykresy
Liczba posiedzeń
2019

10

17

2017

21

2015

21

2013
2011

21

19

21

2009
2007

21

18

2005

25

22
22
22

21

16

2003

23

21

2001
1999

21

1997

24
24
22

24

1995
1993

25

25

19

1991

24

1989

15

0

5

10

15

20

27
27
27

25

25

30

Liczba dni posiedzeń
2019

17

46

2017
2015
2013

38

2011

40
41
40

2009
2007
2005

34

43

43

2001
1999

41

1997
1993

39

30

1991
1989

20

0

10

20

40

35

30

40

14

63

45
44

37
38

2003

1995

52

47

44
43
43

49
47

52
53
49

44

50

60

70
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3.3. Głosowania w Senacie
Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby senatorów, o ile przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, ustaw lub Regulaminu Senatu nie stanowią inaczej.
Początkowo, czyli w roku 1989, na podstawie stosowanego w Senacie
Regulaminu Sejmu, głosowania mogły być jawne lub imienne, co oznaczało
dostęp nie tylko do ostatecznego wyniku głosowania, ale także dostęp do informacji o decyzji podjętej przez każdego z głosujących senatorów. W 1990 r.
senatorowie uznali potrzebę stosowania głosowań tajnych w przypadku
przeprowadzania niektórych wyborów. W 2018 r. Senat zdecydował o likwidacji instytucji głosowania tajnego i wprowadził obligatoryjne głosowanie
imienne przy wyborze ławników Sądu Najwyższego.
Regulaminowo głosowania odbywają się:
1) przez podniesienie ręki, ewentualnie przy równoczesnym użyciu
urządzenia do liczenia głosów (w Senacie początkowo nie było urządzenia do liczenia głosów);
2) przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem
senatora (głosowanie imienne).
W kadencjach I–IX (do 4 czerwca 2019 r.) odbyło się 670 posiedzeń.
Głosowania odbyły się na 658 posiedzeniach, łącznie było to 37 309 głosowań. Głosowania tajne odbyły się na 131 posiedzeniach, łącznie przeprowadzono 221 głosowań tajnych. Odbyły się także dwa głosowanie imienne.
Kadencja
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I

II

III

IV

V

VI

Liczba
głosowań

VII

1362

903

4067

6856

7201

2368

Liczba
głosowań
tajnych

7

21

28

27

30

20

40

Liczba
głosowań
imiennych

0

0

0

0

0

0

0

VIII

IX

Razem

3324

37 309

22

26

221

0

2

2

6684 4544

3.4. Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich
Liczbę, nazwę i zakres działania komisji senackich określa Regulamin
Senatu. Senat na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji powołuje komisję właściwą ds. regulaminowych4 i jej przewodniczącego. Następnie zostają
powołane pozostałe komisje i wybrane ich składy.
W minionym trzydziestoleciu Regulamin Senatu, w zakresie działania
komisji, był nowelizowany kilkakrotnie. W tym okresie liczba komisji wahała się od 12 do 16 (obecna kadencja). W sprawach szczególnej wagi powoływano komisje nadzwyczajne. W omawianym okresie powstało ich osiem.
Komisje, w ramach swojej działalności, powoływały podkomisje.
Na 1. posiedzeniu I kadencji w dniu 4 lipca 1989 r. Senat podjął uchwałę
w sprawie organów Senatu (pierwotna wersja Regulaminu Senatu), która
ustanowiła dwanaście stałych komisji senackich. Na 2. posiedzeniu w dniu
5 lipca 1989 r. Senat przeprowadził debatę nad zasadami pracy komisji senackich. Przedmiotem dyskusji była problematyka liczby komisji; zastanawiano się, czy powołać mniej komisji o rozległej tematyce działania, czy
więcej komisji o zawężonej tematyce działania. W wyniku dyskusji postanowiono połączyć część komisji i na 3. posiedzeniu w dniu 29 lipca 1989 r.
dokonano zmiany uchwały z 4 lipca 1989 r. w sprawie organów Senatu.
Ustanowiono dziewięć komisji stałych, których skład wybrano tego samego
dnia. Na 14. posiedzeniu Senatu powołano:
–– Komisję Konstytucyjną w celu opracowania projektu konstytucji (7 grudnia 1989 r.);
–– Komisję Ustawodawstwa Gospodarczego w celu rozpatrzenia pakietu
ustaw reformujących gospodarkę (8 grudnia 1989 r.).
Tę ostatnią komisję rozwiązano na 23. posiedzeniu Senatu w dniu
27 czerwca 1990 r., po uchwaleniu przedmiotowych ustaw. Na 27. posiedzeniu w dniu 6 lipca 1990 r. zmieniono uchwałę z 4 lipca 1989 r. w sprawie organów Senatu. Zmiana ta polegała na utworzeniu dwóch nowych
komisji stałych:
–– Komisji Ochrony Środowiska;
–– Komisji Rolnictwa.
W dniu 23 listopada 1990 r. Senat uchwalił Tymczasowy Regulamin
Senatu, który ukonstytuował dwanaście komisji senackich. Po dokonaniu
zmian w Regulaminie Senatu, na 50. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 1991 r.,
4
W kadencjach od I do IV nosiła ona nazwę Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich, a w kadencjach od V do IX Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.
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powołano Komisję Obrony Narodowej. W tej kadencji Senat powołał dwie
komisje nadzwyczajne. Na 1. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lipca 1989 r. Senat
powołał Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej
Komisji Wyborczej. Komisja złożyła sprawozdanie na 2. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 lipca 1989 r. i uległa rozwiązaniu. Komisja Nadzwyczajna do spraw
Górnictwa została powołana na 40. posiedzeniu Senatu w dniu 28 grudnia
1990 r.
W II kadencji na 2. posiedzeniu Senatu w dniu 6 grudnia 1991 r. powołano 13 komisji stałych o nazwach i zakresach działania takich samych jak na
koniec poprzedniej kadencji. Na 20. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia
1992 r. zmieniono nazwę Komisji Samorządu Terytorialnego na: Komisja
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (A). W tej kadencji Senat powołał cztery komisje nadzwyczajne. Komisja Nadzwyczajna do
Rozpatrzenia Sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z Wyborów
do Senatu została powołana na 1. posiedzeniu Senatu w dniu 27 listopada
1991 r., złożyła sprawozdanie i została rozwiązana na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 maja 1992 r. Powstały również:
–– Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu
Europejskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony
a Rzecząpospolitą Polską z drugiej (powołana 30 kwietnia 1991 r., rozwiązana 20 października 1992 r.);
–– Komisja Nadzwyczajna do spraw Górnictwa (uchwała z dnia 18 grudnia 1992 r.);
–– Komisja Nadzwyczajna do spraw Integracji Europejskiej (uchwała
z dnia 29 stycznia 1993 r.).
Na 25. posiedzeniu w dniu 29 października 1992 r. Senat powołał swoich
przedstawicieli do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego –
wspólnej komisji obu izb (złożonej z 46 posłów i 10 senatorów).
W III kadencji na 2. posiedzeniu (w dniu 22 października 1993 r.) Senat
powołał Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich, dokonał zmian
w Regulaminie Senatu oraz powołał 12 komisji stałych, w tym ze zmienionymi nazwami:
–– Komisję Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu;
–– Komisję Nauki i Edukacji Narodowej.
Uchwałą Senatu z dnia 20 maja 1995 r. Komisja Spraw Zagranicznych została przemianowana na Komisję Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych (B). Na 101. posiedzeniu Senat powołał Komisję
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Nadzwyczajną do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim (20 czerwca 1997 r.).
W IV kadencji na 1. posiedzeniu w dniu 21 października 1997 r. powołano Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich, w dniu 6 listopada
1997 r., Senat uchwalił kolejną nowelizację Regulaminu, na mocy której
7 listopada 1997 r. powołano 13 komisji stałych, w tym ze zmienionymi
nazwami:
–– Komisję Kultury i Środków Przekazu;
–– Komisję Ustawodawczą;
–– Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
–– Komisję Rodziny i Polityki Społecznej;
–– Komisję Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.
Kolejna zmiana w tej kadencji to przemianowanie Komisji Spraw
Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Komisję
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (C) (uchwała z dnia 18 grudnia 1997 r.). W dniu 4 sierpnia 2000 r. powołano Komisję Nadzwyczajną
Legislacji Europejskiej.
Na 1. posiedzeniu V kadencji Senat powołał Komisję Regula-minową
i Spraw Senatorskich oraz dokonał zmiany Regulaminu Senatu (uchwała
z dnia 24 października 2001 r.). 26 października Senat powołał 12 komisji
stałych. Według nowego Regulaminu Senatu zmieniono nazwy i zakresy
działania następujących komisji:
–– Komisja Emigracji i Polaków za Granicą;
–– Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych;
–– Komisja Nauki, Edukacji i Sportu;
–– Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego;
–– Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia;
–– Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich;
–– Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury;
–– Komisja Ustawodawstwa i Praworządności.
Uchwałą z dnia 13 maja 2004 r. Senat przemianował Komisję Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej na Komisję Spraw Zagranicznych
(D). Następnie powołał Komisję Spraw Unii Europejskiej (E) (uchwała z dnia
19 maja 2004 r.).
W VI kadencji w dniu 27 października 2005 r. powołano Komisję
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, uchwałą z dnia 9 listopada
2005 r. zmieniono Regulamin Senatu, a następnego dnia powołano 13 komisji stałych. Nazwy i zakres działania zmieniły komisje:
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–– Komisja Praw Człowieka i Praworządności;
–– Komisja Obrony Narodowej;
–– Komisja Rodziny i Polityki Społecznej;
–– Komisja Zdrowia;
–– Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
–– Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
–– Komisja Gospodarki Narodowej;
–– Komisja Ustawodawcza.
Kolejną zmianą Regulaminu (uchwała z dnia 26 lipca 2007 r.) Komisję
Nauki, Edukacji i Sportu przemianowano na Komisję Nauki i Edukacji (F)
oraz powołano Komisję Kultury Fizycznej i Sportu, choć nie został wybrany
jej skład (G).
W VII kadencji w dniu 6 listopada 2007 r. powołano Komisję
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, 9 listopada 2007 r. dokonano zmian w Regulaminie Senatu, przywracając Komisję Nauki, Edukacji
i Sportu. Tego samego dnia Senat powołał 13 komisji stałych.
Ponadto uchwałą z dnia 20 listopada 2008 r. wprowadzono następujące
zmiany w Regulaminie Senatu:
–– Komisję Praw Człowieka i Praworządności przemianowano na
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (H);
–– Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska przemianowano na Komisję
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (I);
–– ustanowiono dwie nowe komisje: Komisję Budżetu i Finansów
Publicznych (J) oraz Komisję Środowiska (K).
Komisja Gospodarki Narodowej powołała Podkomisję „Przyjazne
Państwo”.
W VIII kadencji Senat na 2. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2011 r.
powołał Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich oraz jej przewodniczącego. Tego samego dnia powołano także 15 pozostałych komisji
senackich.
W dniu 7 sierpnia 2014 r. Senat podjął uchwałę zmieniającą Regulamin
Senatu w zakresie zmiany nazwy i zakresu działania Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej. Nowa komisja nosi nazwę Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej (L).
W IX kadencji Senat na 1. posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015 r. powołał Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich oraz jej przewodniczącego. Na tym samym posiedzeniu w dniu 13 listopada 2015 r. wprowadzono zmianę w Regulaminie Senatu. Utworzono Komisję Gospodarki
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Narodowej i Innowacyjności (M), Komisję Infrastruktury (N) oraz Komisję
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (O), łącząc dwie komisje poprzednio odrębne. Tego samego dnia powołano składy pozostałych 15 komisji senackich wraz z ich przewodniczącymi.
Nazwa komisji
Budżetu i Finansów
Publicznych
Gospodarki Narodowej
i Innowacyjności
Gospodarki Narodowej
Podkomisja ds. Polityki
Regionalnej
Podkomisja „Przyjazne
Państwo”
Gospodarki i Finansów
Publicznych
Skarbu Państwa
i Infrastruktury
Infrastruktury
Ustawodawstwa
Gospodarczego
Inicjatyw i Prac
Ustawodawczych
Ustawodawcza
Podkomisja ds. Zmiany
Konstytucji
Ustawodawstwa
i Praworządności
Praw Człowieka
i Praworządności
Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Spraw Emigracji i Polaków
za Granicą
Emigracji i Polaków
za Granicą
Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą
Kultury, Środków Przekazu,
Nauki i Edukacji Narodowej
Kultury, Środków Przekazu,
Wychowania Fizycznego
i Sportu

I
kad.

II
kad.

III
kad.

Liczba posiedzeń
IV
V
VI
kad. kad. kad.

VII
kad.

VIII
kad.

IX
kad.

161J

263

167
161M

94

93

255

261

141

353

290

4
6
217
154
171N
8
155

170

579
261

131

455

418

334

302

313

82

84

9
308
81

66

282

201

109
319H

13

18

93

69
88
52

55

97

28
90
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Nazwa komisji
Kultury i Środków Przekazu
Nauki i Edukacji Narodowej
Nauki, Edukacji i Sportu
Nauki i Edukacji
Kultury Fizycznej i Sportu
Obrony Narodowej
Obrony Narodowej
i Bezpieczeństwa
Publicznego
Ochrony Środowiska
Podzespół ds. Ochrony
Środowiska
Środowiska
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rolnictwa
Podzespół ds. Rolnictwa
Podkomisja ds. Integracji
Europejskiej
Spraw Zagranicznych
Spraw Zagranicznych
i Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej
Spraw Unii Europejskiej
Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej
Polityki Społecznej i Zdrowia
Zdrowia, Kultury Fizycznej
i Sportu
Zdrowia
Rodziny i Polityki Społecznej
Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej
Regulaminowa i Spraw
Senatorskich
Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich
Samorządu Terytorialnego
Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej
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I
kad.

II
kad.

III
kad.
112

8

31

103

Liczba posiedzeń
IV
V
VI
kad. kad. kad.
84
100
45
90
145
61F
0G
50

86

VII
kad.
100

VIII
kad.
97

IX
kad.
125

117

95

89

107

112

68

109K

146

136

167

128

183
47

29

136

112

148

7

96
132
55
4

61

171I

197

152
7

39

26
106

244D

55

185

184

51E

80

157

140

B

122C

214O
102

67

231

232
114
59
94

182

132
215

108
196L

47

49

100

101
177

76
74

56

107

65

88

225

114

301

303

205

71
46A

266
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Nazwa komisji
Konstytucyjna
Nadzwyczajna do spraw
Górnictwa
Nadzwyczajna do spraw
Integracji Europejskiej
Nadzwyczajna do
rozpatrzenia Ustawy
o ratyfikacji Układu
Europejskiego
ustanawiającego
stowarzyszenie
między Wspólnotami
Europejskimi i ich
Państwami Członkowskimi
a Rzecząpospolitą Polską
Nadzwyczajna do
rozpatrzenia sprawozdania
Państwowej Komisji
Wyborczej z wyborów
do Senatu
Nadzwyczajna do spraw
inicjatywy ustawodawczej
w sprawie zmiany przepisów
o obywatelstwie polskim
Nadzwyczajna Legislacji
Europejskiej
Razem posiedzeń komisji

I
kad.
90

II
kad.
24

6

1

III
kad.

Liczba posiedzeń
IV
V
VI
kad. kad. kad.

VII
kad.

VIII
kad.

IX
kad.

3101

2968 2560

4

21

brak
danych

2

3

54
882

736

2519

2000 2366 1143
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4. Uchwały 5

4.1. Liczbowe zestawienie uchwał Senatu
Lp.

Wyszczególnienie
uchwał

Liczba uchwał w poszczególnych kadencjach
I

III

IV

V

VI

Razem

VII

VIII

IX

102 482 656 899 386 965

755

815

5321

1

0

3

1.

w sprawie ustaw
uchwalonych
przez Sejm

2.

w sprawie usunięcia
niezgodności w ustawie

3.

w sprawie projektów
budżetu i planów
finansowych państwa

28

9

4.

w sprawie wniesienia
do Sejmu projektów
ustaw

28

9

19

27

5.

w sprawie mandatu
senatorskiego
i wyborów do Senatu

13

1

7

9

6.

w sprawie wyboru
lub zmiany w składzie
organów Senatu

47

25

41

43

7.

w sprawie wyboru
lub zmiany w składzie
Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia
Narodowego

1

4

8.

w sprawie procedur
postępowania Senatu
oraz w sprawie
Regulaminu Senatu

7

6

10

4

4

8

8

3

11

61

9.

w sprawie wyboru lub
wyrażenia zgody na
powołanie i odwołanie
organów państwowych

6

4

10

11

7

9

11

9

13

80

5

24

261

II

0

1

0

1

37

26

19

124 104

51

407

30

47

31

72

39

39

384

5

W trybie przewidzianym dla uchwał Senat może podejmować rezolucje, oświadczenia, apele i opinie.

Lp.

Wyszczególnienie
uchwał

Liczba uchwał w poszczególnych kadencjach
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10. w sprawie wyboru
ławników Sądu
Najwyższego
4

4

4

2

4

4

IX

Razem

5

5

3

25

2

2

11.

w sprawie
sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii
i Telewizji

12.

w sprawie
sprawozdania Rady
Mediów Narodowych

13.

dotyczące współpracy
międzyparlamentarnej

1

0

1

1

2

2

2

1

2

12

14. w sprawie immunitetu
senatora

0

1

4

0

3

0

5

1

7

21

15.

74

7

16

11

32

27

40

48

91

346

8

3

6

17

1

2

1

6

okolicznościowe,
przedmiotowe,
problemowe, rezolucje
i oświadczenia

16. opinie w sprawie
zasady pomocniczości
17.

w sprawie wyrażenia
zgody na zarządzenie
przez Prezydenta RP
referendum
Ogółem

0

2

0

0

0

465 165 600 766 1025 484 1241 970 1046 6762

Powyższa tabela przedstawia dane dotyczące uchwał Senatu zgodnie
z klasyfikacją przyjętą w 2010 r. We wcześniejszych latach po zakończeniu
każdej kadencji publikowano informacje o uchwałach Senatu w minionej
kadencji. Stosowano jednak niejednolite nazewnictwo kategorii, do których
przypisywano poszczególne uchwały, a nadto rozmaicie je klasyfikowano.
Tabela przedstawia ujednolicone dane, które mogą się nieco różnić od danych podawanych każdorazowo po zakończeniu kolejnych kadencji. Dane
uzupełniono do 4 czerwca 2019 r. Zmiany w metodologii klasyfikacji uchwał
opisano w przypisach do podrozdziałów.
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w 2010 r. We wcześniejszych latach po zakończeniu każdej kadencji publikowano informacje o
uchwałach Senatu w minionej kadencji. Stosowano jednak niejednolite nazewnictwo kategorii, do
których przypisywano poszczególne uchwały, a nadto rozmaicie je klasyfikowano. Tabela
przedstawia ujednolicone dane, które mogą się nieco różnić od danych podawanych każdorazowo
po zakończeniu kolejnych kadencji. Dane
do 4 czerwca 2019 r. Zmiany w metodologii
4.2. uzupełniono
Liczba uchwał
klasyfikacji uchwał opisano
w przypisach do podrozdziałów.
w poszczególnych
kadencjach

– wykres

4.2 Liczba uchwał w poszczególnych kadencjach – wykres

Liczba uchwał podjętych w poszczególnych
kadencjach
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W ciągu 30 lat pracy Senat podjął łącznie 6762 uchwały.

W ciągu 30 lat pracy Senat podjął łącznie 6762 uchwały.

4.3. Uchwały w sprawie ustaw
uchwalonych przez Sejm6
Zasadniczą, konstytucyjną funkcją Senatu jest udział w procesie ustawodawczym. W ramach tego procesu Senat
24 zajmuje stanowiska wobec ustaw
uchwalonych przez Sejm.
Na podstawie noweli z 7 kwietnia 1989 r. do Konstytucji z 1952 r., która weszła w życie 8 kwietnia 1989 r., Senat miał prawo w ciągu miesiąca
od dnia przekazania przez Sejm ustawy, a w przypadku ustawy budżetowej
w ciągu 7 dni, zgłosić Sejmowi propozycję dokonania w ustawie zmian lub
6
W I i II kadencji były określane jako uchwały legislacyjne. Liczono wówczas wspólnie uchwały
podjęte w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm i uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektów
ustaw. Obecnie oba rodzaje są liczone oddzielnie, a uchwały z kadencji I i II zostały przeliczone ponownie
i odpowiednio zaklasyfikowane.
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propozycję odrzucenia ustawy. Nieprzyjęcie przez Sejm propozycji Senatu
uchwalane było większością dwu trzecich głosów w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby posłów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w ówczesnych przepisach
była mowa o zgłaszaniu zmian do ustawy, a nie tak jak w obowiązującym
stanie prawnym, o poprawkach do ustawy. Pojęcie poprawek zostało
wprowadzone na mocy przepisów ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą
i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 7.
Przepisy te wydłużyły termin rozpatrywania ustawy budżetowej
przez Senat z 7 do 20 dni. Najważniejszą jednak zmianą wprowadzoną
tymi przepisami było usunięcie luki prawnej zwanej „patem ustawodawczym” 8. Sejm nad senackimi propozycjami zmian do ustaw przeprowadzał podwójne głosowanie. Najpierw głosował za odrzuceniem propozycji
Senatu większością 2/3 głosów, a gdy propozycja ta nie została odrzucona – za jej przyjęciem zwykłą większością głosów. „Pat ustawodawczy”
powstawał, gdy Sejm nie zdołał propozycji Senatu odrzucić i nie zdołał
tej propozycji przyjąć. Przepisy ustawy konstytucyjnej z 1992 r. oraz późniejsze pozwoliły uniknąć sytuacji patowej. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się
za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów.
Niestety, ani w starych przepisach, ani w obowiązujących, nie określono terminu, w którym Sejm powinien rozpatrzyć poprawki Senatu bądź
wniosek Senatu o odrzucenie ustawy. Zdarzają się sytuacje, że uchwały
Senatu nie trafiają pod obrady Sejmu i proces legislacyjny nie zostaje zakończony 9. Mała Konstytucja wprowadziła także pojęcie „pilnego projektu ustawy” 10, w którym to przypadku termin rozpatrzenia przez Senat
ustawy został skrócony do 14 dni.
W podobny sposób uregulowano uprawnienia Senatu w procesie legislacyjnym w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Dotychczasowe uprawnienia
Potocznie zwana Małą Konstytucją. Weszła w życie 8 grudnia 1992 r.
W I kadencji Senatu odnotowano 5 przypadków tzw. pata ustawodawczego, w II kadencji nie zanotowano takich przypadków.
9
W II kadencji przypadki takie były wynikiem skrócenia kadencji, w III kadencji nie odnotowano
takich przypadków, w IV kadencji Sejm nie zakończył prac nad 4 ustawami, w V kadencji – nad 1 ustawą,
w VI kadencji Sejm nie rozpatrzył 3 uchwał Senatu. W VII kadencji Sejm nie zajął stanowiska w sprawie
1 wniosku Senatu o odrzucenie ustawy, a w VIII kadencji Sejm nie rozpatrzył 2 ustaw z poprawkami
Senatu.
10
Wyłączne uprawnienie Rady Ministrów.
7

8

27

Senatu oraz terminy rozpatrywania ustaw nie zostały zasadniczo zmienione, jednakże nowa Konstytucja zwiększyła kompetencje Senatu w procesie
ustawodawczym.
Poza dotychczasowym
uprawnieniem
do zgłaszania
proSenatu
w procesie ustawodawczym.
Poza dotychczasowym
uprawnieniem
do zgłaszania
pozycji
poprawek
lub
propozycji
odrzucenia
ustawy,
Senat
uzyskał
uprawpropozycji poprawek lub propozycji odrzucenia ustawy, Senat uzyskał uprawnienie do uchwalania
nienie do uchwalania na równi z Sejmem dwóch rodzajów ustaw: ustawy
na równi z Sejmem dwóch rodzajów ustaw: ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy
wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej 11, na mocy któmiędzynarodowej11, na mocy której, Rzeczypospolita Polska może przekazać organizacji
rej Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w
organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej
12.
niektórych
sprawach sprawach
oraz ustawyoraz
o zmianie
Konstytucji
w niektórych
ustawy
o zmianie
Konstytucji12.
Ustawa
wyrażająca
na ratyfikację
umowy międzynarodowej
jestprzez
Ustawa
wyrażająca
zgodęzgodę
na ratyfikację
umowy międzynarodowej,
jest uchwalana
uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez
połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głoSenat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
sów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zmiana
Zmiana Konstytucji natomiast następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu
Konstytucji natomiast następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakoprzezwym
Sejm brzmieniu
i następnie przez
w terminie
dłuższym niż
dni przez
Ustawęniż
o zmianie
Sejmniei następnie
w 60
terminie
nieSenat.
dłuższym
60
Konstytucji
uchwala
Sejm
większością
co najmniej
2/3 głosów
w obecności
co najmniej połowy
dni przez
Senat.
Ustawę
o zmianie
Konstytucji
uchwala
Sejm większością
co
ustawowej
liczby
posłów
orazwSenat
bezwzględną
większością
głosów
w obecności
co najmniej
najmniej
2/3
głosów
obecności
co najmniej
połowy
ustawowej
liczby
popołowy ustawowej liczby senatorów.

Liczba uchwał w sprawie ustaw uchwalonych
przez Sejm
IX kadencja
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VIII kadencja
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4.4 Uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie

Senat VII kadencji uchwalił 2 kwietnia 2008 r. ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego
Traktat
Unii Europejskiej
Traktat ustanawiający
Europejską,
sporządzonego
Konstytucja
z 2o kwietnia
1997 r.i wprowadziła
zmianęWspólnotę
w zakresie
udziału Senatu
w procesie
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
legislacyjnym.
wejściem
w życie
nowej
udział
Senatu
procesie
kończył się
12
SenatPrzed
VII kadencji
uchwalił
1 lipca
2009Konstytucji
r. ustawę z dnia
7 maja
2009wr.tym
o zmianie
Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej.
w momencie
podjęcia
uchwały w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm. Kolejne działania
11

należały do Prezydenta, Sejmu i ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego.
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W Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. przewidziano możliwość, że ustawę skierowaną do
Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta przed podpisaniem, Trybunał może uznać za
11

Senat VII kadencji uchwalił 2 kwietnia 2008 r. ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii

słów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby senatorów.

4.4. Uchwały w sprawie usunięcia
niezgodności w ustawie
Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. wprowadziła zmianę w zakresie
udziału Senatu w procesie legislacyjnym. Przed wejściem w życie nowej
Konstytucji udział Senatu w tym procesie kończył się w momencie podjęcia uchwały w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm. Kolejne działania należały do Prezydenta, Sejmu i ewentualnie do Trybunału Konstytucyjnego.
W Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. przewidziano możliwość, że ustawę
skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta przed podpisaniem Trybunał może uznać za częściowo niezgodną z Konstytucją.
Oznacza to, że niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów
ustawy, a Trybunał Konstytucyjny może orzec, że nie są one nierozerwalnie
związane z całą ustawą. W takim przypadku Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych
za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia
niezgodności.
Konstytucja przewiduje, że Prezydent zwraca ustawę Sejmowi w celu
usunięcia niezgodności w ustawie, nie ustala jednak procedury postępowania w tej sprawie. Sejm, dostosowując swój Regulamin do przepisów
nowej Konstytucji, 30 września 1998 r. wprowadził do niego zmiany. Część
z tych przepisów dotyczyła uregulowania przytaczanej tu problematyki
usunięcia przez Sejm niezgodności w ustawie. Sejm w swoim Regulaminie
przewidział udział Senatu w dalszej części procesu legislacyjnego, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzając przepis zobowiązujący
Marszałka Sejmu do przesłania Prezydentowi tekstu ustawy ze wskazaniem zmian wynikających z usunięcia niezgodności, ustalonych w wyniku
rozpatrzenia jej przez Sejm i Senat, oraz uzasadnienie konieczności ich
wprowadzenia.
Analogicznie Senat uregulował zasady postępowania w Regulaminie
Senatu. Uregulowano w nim procedury i terminy pracy w komisjach. Zgodnie
z Regulaminem Senat może zaproponować wprowadzenie do tekstu uchwały
Sejmu poprawek lub jej przyjęcie bez poprawek.

29

Uchwał Senatu w tych sprawach nie można doliczać do kategorii uchwał
w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm, ponieważ Senat nie zajmuje
stanowiska wobec ustawy, ale wobec uchwały Sejmu w sprawie usunięcia
niezgodności w ustawie. W dotychczasowej praktyce uchwalono po jednej
tego rodzaju uchwale w V13, VII14 i VIII15 kadencji.

4.5. Uchwały w sprawie projektów budżetu
i planów finansowych państwa
Na mocy przepisów Konstytucji z 1952 r., do roku 1992 Senat zajmował
stanowisko wobec przedstawianych przez Radę Ministrów jednocześnie
Sejmowi i Senatowi projektów budżetu i planów finansowych państwa, a do
31 grudnia 1989 r. także wobec projektów narodowego planu społeczno-gospodarczego. Swoje stanowisko Senat przedstawiał Sejmowi.
Oznaczało to, że projekt budżetu był wstępnie opiniowany przez Senat.
Następnie Sejm, znając już opinię Senatu, uchwalał ustawę budżetową, a Senat
ponownie zajmował stanowisko wobec ustawy uchwalonej przez Sejm.
Plany finansowe państwa rozpatrywane były przez Senat na etapie projektu uchwały Sejmu. Ponieważ nie miały one rangi ustawy, nie były już
rozpatrywane przez Senat po podjęciu uchwały przez Sejm. Przykładami
uchwał Senatu w sprawie planów finansowych były:
–– uchwała z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu
PRL w sprawie polityki pieniężnej,
13
Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich – projekt ustawy w druku sejmowym
nr 768 (IV kadencja Sejmu). Senat wprowadził poprawki do ustawy. Prezydent skierował uchwaloną
ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Po ogłoszeniu wyroku Prezydent złożył wniosek o usunięcie niezgodności z Konstytucją. Sejm podjął uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie i przekazał
ją Senatowi, który 8 lipca 2004 r. przyjął uchwałę Sejmu bez poprawek.
14
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw – projekt ustawy w druku sejmowym nr 64 (VI kadencja Sejmu). Senat wprowadził poprawki do ustawy. Prezydent skierował uchwaloną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Po ogłoszeniu wyroku Prezydent złożył wniosek o usunięcie niezgodności z Konstytucją. Sejm podjął
uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie i przekazał ją Senatowi, który 23 września 2009 r.
przyjął uchwałę Sejmu bez poprawek.
15
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – projekt ustawy w druku sejmowym nr 1876 (VI kadencja Sejmu). Senat wprowadził poprawki do ustawy.
Prezydent skierował uchwaloną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Po ogłoszeniu wyroku Prezydent
złożył wniosek o usunięcie niezgodności z Konstytucją. Sejm VII kadencji (druk sejmowy nr 393) podjął
uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie i przekazał ją Senatowi, który 14 czerwca 2012 r.
przyjął uchwałę Sejmu, wprowadzając do niej 2 poprawki.
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–– uchwała z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu
PRL w sprawie bilansu płatniczego państwa na rok 1990,
–– uchwała z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu
PRL w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na
1990 rok.\
Uprawnienie do rozpatrywania projektów budżetu i planów finansowych
państwa Senat utracił po wejściu w życie16 ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą
i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

4.6. Uchwały w sprawie
wniesienia do Sejmu projektów ustaw17
Wnoszenie do Sejmu projektów ustaw, czyli inicjatywa ustawodawcza jest
ważną formą udziału Senatu w procesie prawotwórczym. Uprawnienie to Senat
zachowuje niezmiennie na podstawie przepisów konstytucyjnych od 1989 roku.
Wśród dotychczasowych inicjatyw senackich jest wiele przykładów ustaw
o istotnym znaczeniu18. Senat VI kadencji zapoczątkował praktykę zgłaszania
inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wykonanie orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Senat VII kadencji unormował tę funkcję Senatu, wprowadzając odpowiednie przepisy w Regulaminie Senatu. W tej samej kadencji
Senatu wprowadzono do Regulaminu Senatu przepisy dotyczące rozpatrywania petycji. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji może złożyć wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Od VII
kadencji odnotowano znaczący wzrost liczby inicjatyw senackich.
Niektóre organy państwa, składające przed Senatem sprawozdania ze
swej działalności, zwracały uwagę na to, że widzą często potrzebę zmiany
16
17
18

Weszła w życie 8 grudnia 1992 r.
Patrz przypis 6.
Więcej informacji o inicjatywach Senatu w opracowaniach:
– Noty o Senacie: Inicjatywy ustawodawcze Senatu I–IV kadencji, Biuro Komunikacji Społecznej,
2012;
– Noty o Senacie: Inicjatywy ustawodawcze Senatu V, VI i VII kadencji, Biuro Komunikacji
Społecznej, 2012;
– Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: VII kadencja, Biuro Analiz
i Dokumentacji;
– Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: VIII kadencja, Biuro Analiz
i Dokumentacji;
– Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: IX kadencja, Biuro Analiz
i Dokumentacji.
Opracowania dostępne na stronie www.senat.gov.pl.
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przepisów, lecz nie mają uprawnień do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. W wyniku uzgodnień z organami Senatu Najwyższa Izba Kontroli
Kontrolioraz
orazRzecznik
RzecznikPraw
PrawObywatelskich
Obywatelskich,odmogą
odmogą
2014składać
r. składać
Senatowi
wnioski o
2014 r.
Senatowi
wnioski olegislacyjnym.
charakterze Komisje
legislacyjnym.
senackie czy
decydują,
czy złożyć
charakterze
senackieKomisje
będą decydować,
złożyć wniosek
o podjęcie
wniosek
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
inicjatywy
ustawodawczej.
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4.7 Uchwały w sprawie mandatu senatorskiego i wyborów do Senatu19

4.7. Uchwały w sprawie

19 wyboru senatora,
W tej kategorii
można wyróżnić
3 rodzaje uchwał:
stwierdzenie
ważności
mandatu
senatorskiego
i wyborów
do Senatu

stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora oraz w sprawie przeprowadzenia wyborów

W tej kategorii można wyróżnić trzy rodzaje uchwał: stwierdzenie ważuzupełniających.
ności wyboru senatora, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora oraz

Stwierdzenie
ważności wyboru senatora
zapisane
w znowelizowanej Konstytucji z 1952 r.
w sprawie przeprowadzenia
wyborów
uzupełniających.

potwierdzono
także w ustawie
z 7 kwietnia
r. – Ordynacja
do Senatu Polskiej
Stwierdzenie
ważności
wyboru1989
senatora
zapisane wyborcza
w znowelizowanej

Konstytucji
z 1952Ustawa
r. potwierdzono
takżerównież
w ustawie
z 7uprawnienia
kwietnia 1989
r. –związane
Rzeczypospolitej
Ludowej.
ta przewidywała
kolejne
Senatu

Ordynacja
wyborczastwierdzenie
do Senatu Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej.
z wyborami,
a mianowicie
wygaśnięcia
mandatu senatora
orazUstawa
wiążące się z
ta przewidywała również kolejne uprawnienia Senatu związane z wyborami, a mianowicie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora oraz wiążące

wygaśnięciem mandatu podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Przytoczona Ordynacja wyborcza obowiązywała w czasie I kadencji Senatu. Przed rozpoczęciem II
19
kadencji weszła
w życieopracowaniu
nowa ustawa
z 10tejmaja
1991
r. –stwierdzające
Ordynacjaważność
wyborcza
do Senatu
W niniejszym
do kategorii
zaliczono
uchwały
wyborów,

uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu senatora i uchwały w sprawie wyborów uzupełniających.

Rzeczypospolitej
Zachowano
w niej
dotychczasowe
uprawnienia
W wypadku Polskiej.
I i II kadencji
dane nie uległy
zmianie.
W dotychczasowych
opisach III iSenatu.
IV kadencji uchwały
te były wliczane do innych kategorii, ale dla potrzeb tego opracowania wydzielono je z nich.

Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym zmieniła
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dotychczasowe
przepisy dotyczące ważności wyborów. Od dnia wejścia w życie tej ustawy o
ważności wyborów i ważności wyboru senatora rozstrzyga Sąd Najwyższy. Dostosowując
Regulamin Senatu do przepisów ustawy konstytucyjnej, Senat uchwałą z dnia 19 marca 1993 r.

się z wygaśnięciem mandatu podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających. Przytoczona Ordynacja wyborcza obowiązywała
w czasie I kadencji Senatu. Przed rozpoczęciem II kadencji weszła w życie nowa
ustawa z 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej. Zachowano w niej dotychczasowe uprawnienia Senatu.
Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o samorządzie terytorialnym zmieniła dotychczasowe przepisy dotyczące ważności wyborów. Od dnia wejścia w życie tej ustawy o ważności wyborów i ważności wyboru senatora rozstrzyga Sąd Najwyższy. Dostosowując
Regulamin Senatu do przepisów ustawy konstytucyjnej, Senat uchwałą
z dnia 19 marca 1993 r. uchylił przepisy o stwierdzaniu ważności wyborów.
Natomiast odpowiedni przepis w ustawie z 10 maja 1991 r. – Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczy-pospolitej Polskiej został uchylony dopiero
30 marca 1994 r. Ostatnią uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów podjął Senat II kadencji 14 maja 1992 r.
Przepis dotyczący wygaśnięcia mandatu senatora (art. 19 ustawy
z 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej)
był kilkakrotnie nowelizowany w zakresie katalogu przypadków, których
wystąpienie powoduje wygaśnięcie mandatu, aczkolwiek niezmienny pozostał wymóg stwierdzenia tego faktu przez Senat20.
31 maja 2001 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, która zniosła uprawnienia Senatu w zakresie stwierdzania wygaśnięcia mandatu senatora, jak i w zakresie przeprowadzania wyborów uzupełniających.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy) wygaśnięcie mandatu następuje z mocy prawa, co
stwierdza Marszałek Senatu w drodze postanowienia. W razie wygaśnięcia mandatu senatora wybory uzupełniające do Senatu zarządza Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy
przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.
20
Senatorowie zwracali uwagę na błąd, którego konsekwencją mogło być wystąpienie „pata prawnego”, polegającego na wygaśnięciu mandatu senatora z mocy prawa (art. 19 ust. 1) i na jednoczesnym wymogu głosowania stwierdzającego ten fakt. Mówiono o „maszynce do głosowania”, ponieważ wiadomo
było, że należy głosować na „tak”, aby stwierdzić np. wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci senatora.
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4.8. Uchwały w sprawie wyboru
lub zmiany w składzie organów Senatu21
W tej kategorii uchwał znajdują się wszystkie uchwały, które Senat podejmuje w sprawie swoich organów, których strukturę i kompetencje określa Regulamin Senatu:
–– wybór lub odwołanie Marszałka Senatu,
–– wybór lub odwołanie wicemarszałków Senatu,
–– powołanie i zmiany składów komisji senackich,
–– wybór lub odwołanie przewodniczących komisji senackich.
Do tej kategorii uchwał zaliczono także uchwały dotyczące wyboru lub
odwołania sekretarzy Senatu.
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4.9 Uchwały w sprawie wyboru lub zmiany w składzie
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego22
29 października 1992 r., na mocy ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1992 r. o trybie
21
przygotowania
i uchwalenia
Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Senat
kadencji zestapowołał 10
W 2010
r., przyjmując
nową klasyfikację
uchwał, zmieniono,
w stosunku
do II
poprzednich

wień, ich liczbę w I kadencji: 3 uchwały zakwalifikowano do kategorii uchwał w sprawie Regulaminu

senatorów
do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Senatu. Tak samo zakwalifikowano 1 uchwałę z II kadencji. W przypadku II i III kadencji z tej kategorii uchwał wyłączono po jednej uchwale dotyczącej powołania Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia

Do
końca kadencji
senatorowie
zmian
osobowego
tej komisji.
Senat III
Narodowego.
W przypadku
IV kadencjinie
nie dokonali
zakwalifikowano
doskładu
tej kategorii
7 uchwał, które
na potrzeby
niniejszego
opracowania
wliczono do kategorii
w sprawie
mandatu senatorskiego.
kadencji
wybrał swoich
przedstawicieli
do tej uchwał
Komisji
22 października
1993 r. Następnie 3-krotnie

dokonał zmian w składzie swoich przedstawicieli. 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe
uchwaliło
34 Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Komisja zakończyła działalność.
4.10 Uchwały w sprawie procedur postępowania Senatu
oraz w sprawie Regulaminu Senatu23

4.9. Uchwały w sprawie wyboru lub zmiany
w składzie Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego22
29 października 1992 r., na mocy ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia
1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Senat II kadencji powołał 10 senatorów do Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego.
Do końca kadencji senatorowie nie dokonali zmian składu osobowego tej komisji. Senat III kadencji wybrał swoich przedstawicieli do tej
Komisji 22 października 1993 r. Następnie trzykrotnie dokonał zmian
w składzie swoich przedstawicieli. 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie
Narodowe uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Komisja zakończyła działalność.

4.10. Uchwały w sprawie procedur postępowania
Senatu oraz w sprawie Regulaminu Senatu23
Regulamin Senatu jest aktem prawnym określającym między innymi organizację Senatu, procedury i tryb pracy Senatu oraz rodzaj i liczbę komisji.
Senat I kadencji przystąpił do 1. posiedzenia bez regulaminu i na tymże posiedzeniu podjął uchwałę z dnia 4 lipca 1989 r. w sprawie organów Senatu.
Uchwała ta była dwukrotnie nowelizowana. Te trzy uchwały były kiedyś
zaliczone, prawdopodobnie z racji tytułu, do uchwał w sprawie organów
Senatu. Obecnie, zważywszy na ich zakres przedmiotowy, zaliczono je do
uchwał w sprawie Regulaminu Senatu.
23 października 1990 r. Senat uchwalił Tymczasowy regulamin Senatu,
który w toku nowelizacji zmienił nazwę na Regulamin Senatu i po wielu
zmianach obowiązuje do dziś.
22
 Zaliczono do tej kategorii uchwały dotyczące wyboru składu Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego, we wcześniejszych opracowaniach pomijane.
23
Do tej kategorii zaliczano dotychczas uchwały związane z przyjmowaniem Regulaminu, bądź
też Tymczasowego regulaminu Senatu, a także zmiany wprowadzane do Regulaminu. Przy opracowywaniu tabeli stwierdzono, że wiele uchwał zakwalifikowanych niegdyś do dotyczących wyboru lub
zmian w składzie organów Senatu lub też wyboru lub wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie organów państwowych dziś, w wyniku zmian Regulaminu, należy zaliczyć do kategorii uchwał w sprawie
Regulaminu Senatu. Ponieważ uchwały te dotyczyły procedur powoływania niektórych organów, kwestii unormowanych dziś w Regulaminie Senatu, wprowadzono rozszerzenie nazwy tej kategorii uchwał.
W wyniku przeliczenia zwiększeniu uległy dane dotyczące kadencji I–IV.
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23 października 1990 r. Senat uchwalił Tymczasowy regulamin Senatu, który w toku
nowelizacji zmienił nazwę na Regulamin Senatu i po wielu zmianach obowiązuje do dziś.
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4.11 Uchwały w sprawie wyboru lub wyrażenia zgody
na powołanie i odwołanie organów państwowych24

4.11. Uchwały w sprawie wyboru lub wyrażenia zgody
4.11.1 iPrezes
Najwyższej
Izby Kontroli
na powołanie
odwołanie
organów
państwowych24
Senat wyraża zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli od początku

4.11.1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli

I kadencji na podstawie kolejno:

Senat wyraża
Konstytucji
z 1952 r. zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli od początku I kadencji, najpierw na podstawie Konstytucji z 1952 r.:

Art. 36.
Art.
36.
Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli
powołuje i odwołuje Sejm za zgodą
Prezesa Najwyższej
Senatu. Izby Kontroli powołuje i odwołuje Sejm za zgodą
Senatu. (…)
(…)powyżej artykuł Konstytucji obowiązywał aż do czasu uchwalenia Konstytucji z 2
Przytoczony
kwietnia 1997
r.:
Przytoczony
powyżej artykuł Konstytucji obowiązywał aż do czasu

uchwalenia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.:

Art. 205.
1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą
Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
24
W kadencjach I i II stosowano oddzielne liczenie uchwał dotyczących każdego organu. W III ka(…)
dencji zgrupowano uchwały w kategorii dotyczącej wyrażenia zgody na powołanie organów państwowych, a drugą kategorię stanowiły uchwały w sprawie wyborów członków organów państwowych. Od

OIV
ilekadencji
w pierwszym
przytoczonych
przepisów
konstytucyjnych
jest
o udziale
uchwały tezliczono
już razem. Od
V kadencji nie
zmieniono danych,
we mowa
wcześniejszych
ka- Senatu
dencjach dokonano korekty wynikającej z przeniesienia części uchwał do kategorii uchwał w sprawie

zarównoRegulaminu
w powoływaniu
jak i odwoływaniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to przepisy
Senatu.
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. przewidują już tylko jego udział w powołaniu Prezesa. Natomiast
24

36

W kadencjach I i II stosowano oddzielne liczenie uchwał dotyczących każdego organu. W III kadencji zgrupowano
uchwały w kategorii dotyczącej wyrażenia zgody na powołanie organów państwowych, a drugą kategorię stanowiły
uchwały w sprawie wyborów członków organów państwowych. Od IV kadencji uchwały te liczono już razem. Od V
kadencji nie zmieniono danych, we wcześniejszych kadencjach dokonano korekty wynikającej z przeniesienia części
uchwał do kategorii uchwał w sprawie Regulaminu Senatu.

Art. 205.
1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
(…)

O ile w pierwszym z przytoczonych przepisów konstytucyjnych jest
mowa o udziale Senatu zarówno w powoływaniu, jak i odwoływaniu Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli, to przepisy Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. przewidują już tylko jego udział w powołaniu Prezesa. Natomiast uprawnienia
do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Senat posiada na podstawie
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Art. 14.
1. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – na wniosek Marszałka Sejmu
lub grupy co najmniej 35 posłów – powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu.
2. Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu.
Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez
Senat.
3. Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody na powołanie Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli, Sejm powołuje na stanowisko Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli inną osobę; przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 17.
1. Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli:
1) zrzekł się on stanowiska;
2) uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków
na skutek choroby;
3) został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa;
3a) złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania
kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze
szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.
2. Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 14.

Kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwa 6 lat od dnia złożenia
przysięgi. Po raz pierwszy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (był nim Tadeusz Hupałowski) pod-
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jął Senat I kadencji 19 lipca 1990 r. Tego samego dnia Senat wyraził zgodę na powołanie Zbigniewa Romaszewskiego na Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli. Zgodę na powołanie obecnego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego, którego kadencja kończy się 27 sierpnia 2019 r.,
wyraził Senat VIII kadencji.

4.11.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
Senat wyraża zgodę na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od początku I kadencji, najpierw na podstawie Konstytucji z 1952 r.:
Art. 36a.
(…)
Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na
okres czterech lat.
(…)

Przytoczony powyżej artykuł Konstytucji obowiązywał aż do czasu
uchwalenia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.:
Art. 209.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą
Senatu na 5 lat.
(…)

Senat wyraża zgodę na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
(w przypadku odwołania zgoda Senatu nie jest potrzebna), którego kadencja trwa 5 lat od dnia złożenia przysięgi. Po raz pierwszy uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
(został nim Tadeusz Zieliński) podjął Senat II kadencji 7 lutego 1992 r.
Zgodę na powołanie obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama
Bodnara, którego kadencja kończy się 9 września 2020 r., wyraził Senat
VIII kadencji.

4.11.3. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa
Senat od 29 grudnia 1989 r. posiada uprawnienie do wyboru 2 senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa, początkowo na podstawie ustawy
z 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa:
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Art. 4.
1. W skład Rady wchodzą: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Wojskowej Sądu
Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, dwóch sędziów Sądu Najwyższego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
dziewięciu sędziów sądów powszechnych, sędzia sądu wojskowego,
czterech posłów, dwóch senatorów, osoba wskazana przez Prezydenta
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Minister Sprawiedliwości.
(…)
Art. 6.
1. Członków Rady spośród posłów wybiera Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, spośród senatorów – Senat, a spośród sędziów
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – zgromadzenia ogólne sędziów tych sądów.
(…)

Od 1 października 2001 r. wybór dokonuje się na podstawie ustawy
z 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa:
Art. 6.
(…)
2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród senatorów dwóch
członków Rady na okres swojej kadencji.
(…)

a od 18 lipca 2011 r. – na podstawie ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej
Radzie Sądownictwa:
Art. 9.
(…)
2. Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat.
(…)

Senat wybiera spośród senatorów 2 członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Powoływani są oni na okres czterech lat i pełnią swą funkcję do czasu wyboru nowych członków. Po raz pierwszy uchwałę w sprawie wyboru senatorów
w skład Krajowej Rady Sądownictwa (zostali nimi Ryszard Juszkiewicz i Lech
Kozioł) podjął Senat I kadencji 19 stycznia 1990 r. Senat IX kadencji jako swoich przedstawicieli wybrał Rafała Ambrozika i Stanisława Gogacza.
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4.11.4. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Senat na p.odstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
wybierał dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
Art. 7.
1. W skład Krajowej Rady wchodzi dziewięciu członków powoływanych: 4 przez Sejm, 2 przez Senat i 3 przez Prezydenta, spośród osób
wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.
(…)

a od 30 grudnia 2005 r. – po nowelizacji ustawy – jednego członka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji:
Art. 7.
1. W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych:
2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu.
(…)

Po raz pierwszy uchwałę w sprawie powołania członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji25 (wybrano Ryszarda Miazka i Jana Szafrańca) podjął
Senat II kadencji 1 kwietnia 1993 r. Obecnie Senat powołuje jednego członka
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którego kadencja trwa 6 lat, licząc od
dnia powołania ostatniego członka Rady. Obecnego członka Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Teresę Bochwic, której kadencja kończy się 12 września 2022 r., powołał Senat IX kadencji.

4.11.5. Członek Komisji Selekcyjnej
Na podstawie ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji Senat III kadencji w dniu 19 listopada
1993 r. jednorazowo wybrał członka Komisji Selekcyjnej (był to senator
Ryszard Gibuła):

25
 Inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się w gmachu Senatu
29 kwietnia 1993 r.

40

Art. 15.
(…)
3. W skład Komisji Selekcyjnej wchodzą:
(…)
2) jedna osoba wybrana przez Senat,
(…)

Komisja Selekcyjna była jednorazowo powołanym organem, właściwym do przeprowadzenia przetargów na firmy zarządzające
Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi oraz do przeprowadzenia
konkursów w celu powołania członków rad nadzorczych funduszy inwestycyjnych.

4.11.6. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej
Senat na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim posiada uprawnienie do wyboru 3 członków Rady Polityki Pieniężnej:
Art. 13.
1. W skład Rady wchodzą:
(…)
2) 9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów.
(…)

Kadencja członków Rady Polityki Pieniężnej trwa 6 lat. Po raz pierwszy w wyboru członków Rady (zostali nimi Bogusław Grabowski, Cezary
Józefiak i Wojciech Łączkowski) dokonał Senat IV kadencji 22 stycznia
1998 r. Obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej, Eugeniusza Gatnara
i Jerzego Kropiwnickiego, których kadencja kończy się 25 stycznia 2022 r.,
oraz Rafała Surę, którego kadencja kończy się 16 listopada 2022 r., powołał
Senat IX kadencji.26

26
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 24 listopada 2003 r. uznał za niekonstytucyjny przepis
stwierdzający, że członek Rady Polityki Pieniężnej powołany w trybie uzupełnienia składu pełni swoje
funkcje do końca kadencji, na którą powołany był jego poprzednik. Kadencję tego członka RPP należy
więc liczyć od dnia powołania / ślubowania.
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4.11.7. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Senat uzyskał prawo wyrażania zgody na powołanie i odwołanie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Art. 8.
1. Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej „Generalnym
Inspektorem”.
2. Generalnego Inspektora powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej za zgodą Senatu.
(…)

Kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych trwała 4 lata
od dnia złożenia ślubowania. Po raz pierwszy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (powołano Ewę Kuleszę) podjął Senat IV kadencji 16 kwietnia 1998 r. Zgodę na powołanie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Edyty Bielak-Jomaa, której kadencja skończyła się 22 kwietnia 2019 r., wyraził Senat VIII kadencji. Od 25
maja 2018 r., na podstawie nowej ustawy organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.11.8. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się Prezesem Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Zasady powołania i odwołania Prezesa Urzędu
pozostały niezmienione:
Art. 34.
(…)
3. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
(…)

Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Obecnie funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pełni Jan
Nowak. Jego kadencja kończy się 16 maja 2023 r. Zgodę na jego powołanie
wyraził Senat IX kadencji.
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4.11.9. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Na podstawie ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Senat wyraża
zgodę na powołanie i odwołanie Prezesa Instytutu:
Art. 10.
1. Prezesa Instytutu Pamięci powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci,
które zgłasza kandydata spoza swego grona.
(…)

Kadencja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu trwa 5 lat od dnia złożenia
ślubowania. Po raz pierwszy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu (został nim Leon Kieres) podjął Senat IV kadencji 28 czerwca 2000 r. Zgodę na powołanie obecnego Prezesa Instytutu,
Jarosława Szarka, którego kadencja kończy się 22 lipca 2021 r., wyraził
Senat IX kadencji.

4.11.10. Rzecznik Praw Dziecka
Senat, na podstawie ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka, wyraża zgodę na powołanie i odwołanie Rzecznika Praw Dziecka:
Art. 4.
1. Rzecznika powołuje Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Marszałka
Sejmu, Marszałka Senatu, grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów.
(…)
Art. 8.
1. Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Rzecznika przed upływem kadencji,
(…)

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat od dnia złożenia ślubowania.
Po raz pierwszy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Rzecznika Praw Dziecka (został nim Marek Piechowiak) podjął Senat IV kadencji 28 czerwca 2000 r. Zgodę na powołanie obecnego Rzecznika Praw
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Dziecka, Mikołaja Pawlaka, którego kadencja kończy się 12 grudnia 2023 r.,
wyraził Senat IX kadencji.

4.11.11. Członkowie Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej
Według pierwotnie uchwalonej ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Senat nie posiadał uprawnień do powoływania członków
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dopiero po nowelizacji z 14 lutego
2007 r., zmieniającej ustawę z dniem 28 lutego 2007 r., Senat uzyskał prawo
powoływania i odwoływania członków Kolegium:
Art. 15.
(…)
3. Kolegium Instytutu Pamięci składa się z dziewięciu członków, w tym:
1) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pięciu powoływanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dwóch powoływanych przez Senat.
(…)
9. Członkostwo w Kolegium Instytutu Pamięci ustaje wskutek:
(…)
4) odwołania odpowiednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej albo Senat, na wniosek
Kolegium Instytutu Pamięci podjęty większością 2/3 głosów ustawowego składu Kolegium Instytutu Pamięci, z powodu długotrwałej choroby lub upadku sił powodujących niezdolność do pełnienia
obowiązków albo niewypełniania obowiązków nałożonych przez
ustawę lub naruszenia zakazów określonych w ust. 7.
(…)

Kadencja członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej trwa 7 lat.
Po raz pierwszy wyboru członków Kolegium dokonał Senat VI kadencji 10
maja 2007 r. (wybrano Andrzeja Gwiazdę) i 21 czerwca 2007 r. (wybrano
Teofila Wojciechowskiego). Wyboru obecnych członków Kolegium Instytutu
Pamięci Narodowej, Wojciecha Polaka i Tadeusza Wolszy, których kadencja
kończy się w czerwcu 2023 r., dokonał Senat IX kadencji.
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4.11.12. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Od 6 lipca 2009 r., po nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne, Senat uzyskał uprawnienie do wyrażania zgody na powołanie i odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
Art. 190.
(…)
4. Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek
Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat. Po upływie
kadencji Prezes UKE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.
(…)

Na mocy przepisów przejściowych ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych
ustaw, pierwsza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołana
przez Prezesa Rady Ministrów, Anna Streżyńska, pełniła funkcję przez 5 lat
od dnia powołania:
Art. 16.
Prezes UKE powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
pełni swoją funkcję przez okres 5 lat od dnia powołania. Po upływie kadencji Prezes UKE pełni swoją funkcję do czasu powołania następcy.

Pierwszym Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powołanym
1 lutego 2012 r., za zgodą Senatu była Magdalena Gaj, na której powołanie
wyraził zgodę Senat VIII kadencji. Obecnie funkcję tę pełni Marcin Cichy.
Zgodę na jego powołanie wyraził Senat IX kadencji, a jego kadencja kończy
się we wrześniu 2021 r.

4.11.13. Członkowie Krajowej Rady Prokuratury
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw Senat od 31 marca 2010 r.
uzyskał prawo powołania spośród senatorów dwóch członków Krajowej
Rady Prokuratury na okres swojej kadencji oraz prawo ich odwołania.
Art. 23.
1. Krajowa Rada Prokuratury składa się z dwudziestu pięciu członków. W jej skład wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator

45

Generalny, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie
prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany
przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej
oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.
2. Kadencja Krajowej Rady Prokuratury trwa 4 lata.
(…)
5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród posłów czterech
członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. Senat
Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród senatorów dwóch członków
Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.
(…)
Art. 23a.
(…)
2. Mandat członków Krajowej Rady Prokuratury będących posłami
albo senatorami, w razie upływu kadencji Sejmu i Senatu, wygasa
wraz z wyborem członków Krajowej Rady Prokuratury wybranych
przez Sejm i Senat następnej kadencji.

Przedstawicielami VII kadencji Senatu w Krajowej Radzie Prokuratury
byli Janusz Rachoń i Piotr Wach. Ostatnimi przedstawicielami Senatu
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4.11.14 Ławnicy Sądu Najwyższego
Na 46
podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, Senat od 3 kwietnia
2018 r. uzyskał prawo wyboru i odwołania ławników Sądu Najwyższego. Liczbę ławników ustala
Kolegium Sądu Najwyższego, a wyboru dokonuje Senat w głosowaniu jawnym (imiennym).

w Krajowej Radzie Prokuratury byli senatorowie IX kadencji Aleksander
Szwed i Marek Pęk.
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze zniosła
uprawnienie do powołania i odwołania dwóch członków Krajowej Rady
Prokuratury przez Senat, a mandat członków Krajowej Rady Prokuratury
wygasł 3 marca 2016 r., w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 stycznia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze.

4.11.14. Ławnicy Sądu Najwyższego
Na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
Senat od 3 kwietnia 2018 r. uzyskał prawo wyboru i odwołania ławników
Sądu Najwyższego. Liczbę ławników ustala Kolegium Sądu Najwyższego,
a wyboru dokonuje Senat w głosowaniu jawnym (imiennym). Kadencja
ławników trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym ich wybrano. Funkcja ławnika wybranego w trakcie kadencji wygasa z upływem
kadencji ogółu ławników Sądu Najwyższego. Po upływie kadencji ławnik
Sądu Najwyższego może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia. Wybory ławników Sądu Najwyższego odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Sądu
Najwyższego.
Art. 62.
§ 1. Kandydaci na ławników Sądu Najwyższego zgłaszani są
Marszałkowi Senatu. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podaje
liczbę ławników Sądu Najwyższego, ustaloną przez Kolegium Sądu
Najwyższego, do wiadomości Marszałka Senatu najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.
§ 2. Kandydatów na ławników Sądu Najwyższego mogą zgłaszać stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze, w terminie
do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Sądu Najwyższego.
§ 3. Marszałek Senatu zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji o kandydatach na ławników Sądu Najwyższego. Informacje
o kandydacie na ławnika Sądu Najwyższego uzyskuje się i sporządza
na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego w sądzie powszechnym.
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§ 4. Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami złożonymi
Marszałkowi Senatu przy zgłaszaniu kandydatów na ławników Sadu
Najwyższego określa regulamin Senatu.
§ 5. Wzór karty zgłoszenia kandydatów na ławników Sądu Najwyższego
oraz sposób jego udostępniania ustala, w drodze zarządzenia, Marszałek
Senatu. Zarządzenie Marszałka Senatu podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W kwietniu 2018 r. Senat przystąpił do wyboru 36 ławników Sądu
Najwyższego pierwszej kadencji. Głosowanie odbyło się na 62. posiedzeniu
Senatu w dniu 29 czerwca 2018 r. Senat dokonał wyboru 13 ławników Sądu
Najwyższego (dwóch złożyło później rezygnację). W styczniu 2019 r. Senat
zainicjował procedurę wyboru uzupełniającego. Na 76. posiedzeniu w dniu
12 kwietnia 2019 r. Senat wybrał 21 ławników Sądu Najwyższego. Zgodnie
z przepisami przejściowymi ustawy ławnicy pierwszej kadencji rozpoczęli
kadencję w dniu złożenia ślubowania (30 ławników spośród 32 wybranych
złożyło ślubowanie w dniu 30 maja 2019 r.) i skończy się ona w dniu 31 grudnia 2021 r.
W sprawie wyboru ławników Senat w latach 2018–2019 podjął 5 uchwał,
w tym 2 uchwały w sprawie wyboru ławników i 3 uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń bez dalszego biegu.

4.12. Uchwały w sprawie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Senat na podstawie ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w drodze uchwały, corocznie decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na podstawie zmian
uchwalonych ustawą z 29 czerwca 1995 r., które weszły w życie 27 grudnia
1995 r., wprowadzono dodatkowo termin złożenia sprawozdania (obecnie
do końca maja) oraz czas, jaki ma obejmować sprawozdanie (za rok poprzedzający).
Krajowa Rada przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi
sprawozdanie ze swej działalności oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają sprawozdanie. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm
i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu
14 dni, liczonych od dnia ostatniej uchwały. Wygaśnięcie kadencji Krajowej
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Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po raz pierwszy stanowisko wobec sprawozdania Krajowej Rady zajął
Senat III kadencji w dniu 1 lipca 1994 r., odrzucając sprawozdanie. Kolejne
trzy sprawozdania Krajowej Rady Senat III kadencji przyjął, natomiast
Senat IV kadencji odrzucił wszystkie (cztery) przedłożone sprawozdania
Krajowej Rady. Od 2002 r. do 2015 r. Senat corocznie przyjmował sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2016 r. Senat odrzucił sprawozdanie, a w kolejnych dwóch latach sprawozdania przyjął.

4.13. Uchwały dotyczące
współpracy międzyparlamentarnej27
W 2005 r., prezentując prace Senatu VI kadencji, po raz pierwszy wyodrębniono uchwały dotyczące współpracy międzyparlamentarnej. Dokonano
wówczas przeglądu uchwał i do kategorii tej zaliczono także uchwały z wcześniejszych kadencji. W tej kategorii uchwał znalazły się m.in.:
1. Uchwała z dnia 15 marca 1991 r. w sprawie udziału parlamentarzystów
polskich w Zgromadzeniu Północnoatlantyckim w charakterze delegacji stowarzyszonej – jako odpowiedź na rezolucję Zgromadzenia
zapraszającą parlamentarzystów Europy Środkowej i Wschodniej do
uczestnictwa w działalności Zgromadzenia.
2. Uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej28. W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
wchodzą wszyscy posłowie i senatorowie. Grupa powołuje 17-osobowy zarząd (3 senatorów i 14 posłów), do którego rekomendują swych
przedstawicieli kluby i koła parlamentarne.
3. Uchwała z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Zgromadzenia
Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Jako zadanie
tego Zgromadzenia ustalono rozpatrywanie spraw interesujących
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Najwyższą Ukrainy,
a także przyjmowanie wspólnych w tym zakresie stanowisk.
27
Po raz pierwszy w statystykach wyodrębniono tę kategorię w VI kadencji Senatu. Dołączono do
niej uchwały z wcześniejszych kadencji.
28
Od 9 grudnia 1993 r. (III kadencja) uchwały w tym zakresie są podejmowane przez Senat każdej
kadencji. Kolejne uchwały podjęto: 18 grudnia 1997 r. (IV kadencja), 29 listopada 2001 r. (V kadencja), 22
grudnia 2005 r. (VI kadencja), 28 listopada 2007 r. (VII kadencja), 20 grudnia 2011 r. (VIII kadencja), 20
listopada 2015 r. (IX kadencja).
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4. Uchwała z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu
Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Zgromadzenie powołano w celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą.
Analogiczne uchwały zostały przyjęte przez parlamenty Litwy
i Ukrainy.

4.14. Uchwały w sprawie immunitetu senatora29
Od 1989 r. senatorów chronił, na podstawie znowelizowanej Konstytucji
z 1952 r., immunitet
formalny,
tzn. senator
nie mógł być
pociągnięty
doczasie
odpo- trwania
odpowiedzialności
za działania
wynikające
z wykonywania
mandatu
ani w
wiedzialności karno-sądowej ani aresztowany bez zgody Senatu. Immunitet
mandatu, ani po jego wygaśnięciu, chyba że naruszał dobra osobiste innych osób.
formalny mógł być uchylony zgodnie z właściwą procedurą.
Ustawa konstytucyjna
z 23
kwietnia 1992
r. o wzajemnych
stosunkach
W Konstytucji
z 2 kwietnia 1997
r. zachowano
oba rodzaje
immunitetu,
natomiast przepisy
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej

w tej materii zostały doprecyzowane.
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29 4.15 Uchwały okolicznościowe, przedmiotowe, problemowe,
W dotychczasowej praktyce uchwały te wydzielano jako osobną kategorię (II kadencja), kwalifikowano jako uchwały w sprawie mandatu senatorskiego (V kadencja) lub
rezolucje i oświadczenia30 też grupowano razem z innymi
uchwałami (III kadencja). Wydaje się, że wydzielenie tej kategorii uchwał jest zasadne, ponieważ dotyczą
one wyrażenia zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Od 14 czerwca 2006 r. do 21 kwietnia 2010 r. na mocy Regulaminu Senatu funkcjonowało
pojęcie uchwały okolicznościowej.
W 50
trybie przewidzianym dla uchwał okolicznościowych Senat mógł podejmować rezolucje,
oświadczenia i apele. Podział ten istniał od początku powstania Senatu w 1989 r., a do 22 lutego
1996 r. w przepisach regulaminowych funkcjonowało także pojęcie „deklaracji”.

oraz o samorządzie terytorialnym rozszerzyła immunitet senatora o immunitet materialny. Senator nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za działania wynikające z wykonywania mandatu ani w czasie trwania
mandatu, ani po jego wygaśnięciu, chyba że naruszał dobra osobiste innych osób.
W Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. zachowano oba rodzaje immunitetu,
natomiast przepisy w tej materii zostały doprecyzowane.

4.15. Uchwały okolicznościowe,
przedmiotowe, problemowe, rezolucje i oświadczenia30
Od 14 czerwca 2006 r. do 21 kwietnia 2010 r. na mocy Regulaminu Senatu
funkcjonowało pojęcie uchwały okolicznościowej.
W trybie przewidzianym dla uchwał okolicznościowych Senat mógł podejmować rezolucje, oświadczenia i apele. Podział ten istniał od początku
powstania Senatu w 1989 r., a do 22 lutego 1996 r. w przepisach regulaminowych funkcjonowało także pojęcie „deklaracji”.
Uchwały okolicznościowe klasyfikowano dawniej jako uchwały przedmiotowe lub problemowe. Uchwały zakwalifikowane do opisywanej tu kategorii w pierwszych kadencjach Senatu dotyczyły najczęściej bieżących
wydarzeń w kraju i za granicą. Były to np. uchwały w sprawie cen żywności
czy w sprawie prywatyzacji. Bywały także uchwały „okolicznościowe” towarzyszące uchwałom w sprawie ustaw – poza propozycjami zmian do ustawy Senat wyrażał opinie dotyczące funkcjonowania prawa lub konieczności
dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Jako przykład można
wskazać uchwałę Senatu I kadencji z dnia 26 lipca 1990 r. w sprawie prywatyzacji gospodarki narodowej. Senat, rozpatrując ustawę o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o utworzeniu urzędu Ministra
Przekształceń Własnościowych, postanowił, poprzez uchwałę okolicznościową, wyrazić opinię oraz zalecenia w sprawie istotnych dla kraju zmian
zachodzących w gospodarce narodowej. Dziś do uchwał okolicznościowych
zaliczamy głównie uchwały upamiętniające wydarzenia lub osoby.
30
Uchwały dziś określane jako okolicznościowe w poprzednich kadencjach określane były różnymi
przymiotnikami: przedmiotowe, okolicznościowe i problemowe. W trybie przewidzianym dla uchwał
okolicznościowych Senat może podejmować także rezolucje, oświadczenia i apele. W przypadku I, III
i IV kadencji wydzielono z tych kategorii uchwały w sprawie współpracy międzyparlamentarnej, w przypadku V kadencji doliczono do tej kategorii wydzielone wówczas jednorazowo 2 uchwały w sprawach
polonijnych.
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sprawie istotnych dla kraju zmian zachodzących w gospodarce narodowej. Dziś do uchwał
okolicznościowych zaliczamy głównie uchwały upamiętniające wydarzenia lub osoby.
Dla celów statystycznych zachowano w opracowaniach pojęcie uchwał okolicznościowych.
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4.16 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody

Dla celów
zachowano
w opracowaniach
pojęcie uchwał
nastatystycznych
zarządzenie przez
Prezydenta
RP referendum
okolicznościowych.
Od wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych
stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o

4.16. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody
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na zarządzenie
przez
zarządzenia
nie jestreferendum.
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sprawie referendum o powszechnym
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obywateli
i tym za
razem
wyraził
skorzystał Prezydent Lech Wałęsa. W październiku 1995 r. przedstawił
przeprowadzenie referendum. Referendum odbyło się 18 lutego 1996 r. wspólnie z referendum o
Senatowi projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia referendum
niektórych
kierunkach wykorzystania
państwowego,
przeprowadzonym
na podstawie
o powszechnym
uwłaszczeniumajątku
obywateli.
Senat ocenił,
że projekt zarządzeuchwałynia
Sejmu.
niskiej frekwencji
(32,4%)i wynik
referendum
byłwyraził
wiążący.zgonie Wobec
jest dostatecznie
opracowany
2 listopada
1995 nie
r. nie
dy na zarządzenie referendum. 17 listopada 1995 r. Senat rozpatrzył nowy
Kolejny wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum został złożony dopiero w
wniosek Prezydenta w sprawie referendum o powszechnym uwłaszczeniu
październiku
2008 ir. tym
przezrazem
Prezydenta
Lecha
Kaczyńskiego.
Senat VII kadencji
nie wyraził zgody
obywateli
wyraził
zgodę
na przeprowadzenie
referendum.
Lech Wałęsa. W październiku 1995 r. przedstawił Senatowi projekt zarządzenia w sprawie

na przeprowadzenie referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia.
Wniosek
o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum złożył Prezydent Bronisław
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Komorowski w Senacie VIII kadencji, w maju 2015 r. Referendum miało dotyczyć : prawa
wyborczego, funkcjonowania partii politycznych i stosowania prawa podatkowego. Senat

Referendum odbyło się 18 lutego 1996 r. wspólnie z referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, przeprowadzonym
na podstawie uchwały Sejmu. Wobec niskiej frekwencji (32,4%) wynik referendum nie był wiążący.
Kolejny wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum został złożony dopiero w październiku 2008 r. przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Senat VII kadencji nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia.
Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum złożył Prezydent
Bronisław Komorowski w Senacie VIII kadencji, w maju 2015 r. Referendum
miało dotyczyć : prawa wyborczego, funkcjonowania partii politycznych
i stosowania prawa podatkowego. Senat zaaprobował ten wniosek. W tej samej kadencji Senatu, we wrześniu 2015 r. wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum złożył Prezydent Andrzej Duda. Referendum miało
dotyczyć: obniżenia wieku emerytalnego, przyszłości lasów państwowych
oraz obowiązku szkolnego sześciolatków. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum.
W lipcu 2018 r. (IX kadencja Senatu) Prezydent Andrzej Duda złożył
wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie referendum, które miało dotyczyć zmian konstytucyjnych i kierunków tych zmian. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie referendum.
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5. Inicjatywy
ustawodawcze Senatu

Senatowi – podobnie jak posłom, Prezydentowi, Radzie Ministrów oraz
grupie obywateli – przysługuje, na mocy Konstytucji, inicjatywa ustawodawcza. Senat podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej na
wniosek komisji lub grupy co najmniej 10 senatorów. Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach (za wyjątkiem inicjatyw wniesionych w trybie art. 69 Regulaminu Senatu, który przewiduje dwa czytania).
W latach 1989–2005 aktywność Senatu na tym polu utrzymywała się na
zbliżonym poziomie, przy nieznacznym spadku w II (skróconej) i III kadencji.
W latach 2005–2006, zarówno na forum Senatu, jak i w debacie publicznej
(np. w wypowiedziach ówczesnego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Marka
Safjana), zgłaszano postulaty, aby Senat był inicjatorem projektów ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Znalazło to odzwierciedlenie
w nowelizacji Regulaminu Senatu w 2005 r., rozszerzającej zakres działania
Komisji Ustawodawczej, poprzez wprowadzenie obowiązku monitorowania tych
orzeczeń i podejmowania działań ustawodawczych mających na celu ich wykonanie. Jednocześnie prowadzone były prace nad tym, aby wykonywanie przez
Senat orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego uzyskało ramy prawne. Istotna
w tej kwestii była nowelizacja Regulaminu Senatu z dnia 9 listopada 2007 r.
Wtedy to Senat uchwalił zmianę polegającą na dodaniu rozdziału IXa. Zgodnie
z nim Marszałek Senatu kieruje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy lub jej części do Komisji Ustawodawczej w celu podjęcia działań ustawodawczych w tym zakresie. Projekt taki może obejmować wyłącznie
zmiany zmierzające do wykonania orzeczenia oraz ich niezbędne konsekwencje.
W związku z powyższym od początku VI kadencji (październik 2005 r.)
obserwujemy wzrost liczby inicjatyw, z których wiele to projekty ustaw wykonujące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Od zmiany Regulaminu
Senatu w 2007 r. na początku VII kadencji stanowią one większość projektów ustaw wniesionych przez Senat do Sejmu.
Pragnąc umożliwić obywatelom korzystanie z konstytucyjnego prawa do
petycji, Senat zmienił swój Regulamin. Głównym celem zmian, które weszły
w życie 1 stycznia 2009 r., było rozszerzenie kompetencji senackiej Komisji
Praw Człowieka i Praworządności o rozpatrywanie petycji oraz zmiana nazwy
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komisji. Ponadto do Regulaminu Senatu wprowadzony został nowy dział Xa
Rozpatrywanie petycji, w którym został określony tryb pracy Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawach petycyjnych. Wynikiem
pracy komisji nad petycjami są często inicjatywy ustawodawcze. Petycje nie
są objęte zasadą dyskontynuacji i zakończenie kadencji Senatu nie przerywa
pracy nad petycją. Petycja rozpatrywana jest w kolejnej kadencji.
W świetle postulatów zgłaszanych Senatowi przez organy państwa składające sprawozdania ze swej działalności, Senat współpracuje z Rzecznikiem
Praw Obywatelskich i Najwyższą Izbą Kontroli w kwestii podejmowania
przez Senat inicjatyw legislacyjnych sygnalizowanych przez te organy. Są to
inicjatywy wynikające ze spraw podejmowanych przez Rzecznika, a także
wynikające z wniosków pokontrolnych NIK.

5.1. Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu
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(9)

(5)

(0)

(4)

w następstwie
wniosku RPO

(4)

(4)

(1)

(0)

(3)

w następstwie
kontroli NIK

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

RAZEM

621

404

242

10

151

w następstwie
orzeczeń TK

(207)

(168)

(113)

(0)

(55)

w następstwie
petycji

(43)

(23)

(10)

(0)

(13)

w następstwie
wniosku RPO

(7)

(6)

(3)

(0)

(3)

w następstwie
kontroli NIK

(4)

(3)

(1)

(0)

(2)

31 32 33

31
W tym jeden projekt wycofany przez Senat, wobec którego Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia projektu do Sejmu, jak i uchwałę w sprawie wycofania projektu z Sejmu, stąd 27 inicjatyw i 28 uchwał.
32
Senat VIII kadencji postanowił wnieść poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie
roślin, zmierzającą do usunięcia pojawiających się wątpliwości co do zgodności tego projektu z prawem
Unii Europejskiej, wobec którego Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia projektu do Sejmu, jak
i uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do ustawy, stąd liczba uchwał jest o 1 większa od
liczby projektów.
33
W tym jeden projekt wycofany przez Senat, wobec którego Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia projektu do Sejmu, jak i uchwałę w sprawie wycofania projektu z Sejmu, stąd 50 inicjatyw
i 51 uchwał.
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Inicjatywy ustawodawcze Senatu
IX kadencja

50

VIII kadencja

103

VII kadencja

124

VI kadencja

19

V kadencja

26

IV kadencja

27

III kadencja

19

II kadencja

9

I kadencja
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6. Liczbowe zestawienie ustaw
rozpatrzonych przez Senat34
Kadencja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Ogółem

Ustawy skierowane
przez Sejm do Senatu
(ogółem)

258

112

484

656

899

386

967

755

815

5332

0

0

0

2

0

0

2

Ustawy uchwalone
przez Senat w trybie
szczególnym34
Ustawy rozpatrzone
przez Senat w trybie
art. 121 ust. 2
Konstytucji, w tym:

258

102

484

656

899

386

965

755

815

5320

Ustawy, wobec
których Senat nie
zajął stanowiska

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Ustawy przyjęte
bez poprawek

170

48

263

277

398

207

489

467

624

2943

Ustawy przyjęte
z poprawkami

82

47

208

372

495

175

472

284

191

2326

Wnioski o odrzucenie
ustawy

6

7

11

7

6

4

4

4

0
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Ustawy opublikowane
w Dzienniku Ustaw

247

94

474

621

888

380

947

741

789

5181

34
W kadencjach I–III Senat nie posiadał uprawnień do uchwalania ustaw w trybie szczególnym.
Uprawnienia te uzyskał od IV kadencji (na mocy Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.). Dotyczą one trybu przewidzianego dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którym
mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji, oraz trybu przewidzianego dla zmiany Konstytucji, o którym mowa
w art. 235 ust. 4 Konstytucji.
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odrzucenie ustawy
Ustawy
opublikowane w
Dzienniku Ustaw

247

94

474

621

888

380

947

741

789

5181

Ustawy rozpatrzone przez Senat
IX kadencja

815

VIII kadencja

755

VII kadencja

967

VI kadencja

386

V kadencja

899

IV kadencja

656

III kadencja

484

II kadencja

102

I kadencja

258
0

34

200

400

600

800

1000

1200

W kadencjach I-III Senat nie posiadał uprawnień do uchwalania ustaw w trybie szczególnym. Uprawnienia te uzyskał od
IV kadencji (na mocy Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.). Dotyczą one trybu przewidzianego dla ustaw wyrażających
zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji, oraz trybu przewidzianego
dla zmiany Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4 Konstytucji.
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7. STANOWISKA SEJMU WOBEC USTAW,
DO KTÓRYCH SENAT WNIÓSŁ POPRAWKI
Kadencja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

7. Stanowiska Sejmu wobec ustaw,
82
47
208
372
495
175
472
284
do których
Senat
wniósł
poprawki

Liczba ustaw, do
których Senat
zgłosił poprawki

Jako % wszystkich
ustaw
Kadencja
31,8%
rozpatrzonych
Liczba ustaw,
przez Senat do których Senat

I
46,1%

Liczba ustaw, zgłosił
do poprawki
których Sejm Jako % wszystkich
18
ustaw rozpatrzonych
przyjął wszystkie
przez Senat
poprawki

13 46,1%
39 43%
31,8%

82

II43% III 56,7%
IV

V
VI45,3%VII 48,8%
VIII
55,1%

47

495

208

372

106
56,7%

175

472

219 45,3%7848,8%
55,1%

IX

Ogółem

191

2326

IX
Ogółem
37,6%
23,4%

284

191

266
37,6%

161
23,4%

161

161

43,7%

2326

161
43,7%

1061

Liczba ustaw,

Liczba ustaw, do
doktórych Sejm
których Sejm przyjął wszystkie
48
przyjął część poprawki
Liczba ustaw,
poprawek
do których Sejm

18

13

24
48

Liczba ustaw, przyjął
do część
poprawek
których Sejm Liczba ustaw,
11
odrzucił wszystkie
do których Sejm
poprawki
odrzucił wszystkie

39

156
24

6

156

12

11

6

54

4

106

238
238

26

219

78

260
260

266

81
81

15

181
181

13

12

26

15

13

1

22

11

3

109

22

25
25

12

0

02

1061

109

22

1119

1119

12

4

124

4

124

42

22 4

22

poprawki

Liczba ustaw Liczba ustaw
nierozpatrzonych
5
nierozpatrzonych
przez Sejm przez Sejm

1

3

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki
IX kadencja

191

VIII kadencja

284

VII kadencja

472

VI kadencja

175

V kadencja

495

IV kadencja

372

III kadencja

208

II kadencja

47

I kadencja

82
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8. LICZBOWE ZESTAWIENIE POPRAWEK
WNIESIONYCH
PRZEZ SENAT
8. Liczbowe
zestawienie
poprawek
wniesionych
Senat
I
II
III
IV przez
V
VI
VII
VIII

Kadencja

Liczba poprawek
Kadencja
zgłoszonych przez 1131
Liczba poprawek
Senat

I

II

1131

548

548

zgłoszonych

Liczba poprawek
przez Senat
rozpatrzonych
1006
Liczba poprawek
przez Sejm rozpatrzonych

504
1006

III

3121

3121

3095
504

3095

IV

V

VI

VII

7176

1839

5408

6612
6612

7176

6570

1839

7161

1832

6570

7161

1832

2057
4795
2057 4795

5953

5953

1498

VIII

5408

5408

5408

IX

Ogółem

1764

30964

3365

3365

IX
1764

3347

3347

1673

1673

30596

2882
1601

24314

Ogółem
30964

30596

przez Sejm

Liczba poprawek
Liczba poprawek
przyjętych przez
611
przyjętych
Sejm
przez Sejm

265

611

Liczba poprawek
Liczba poprawek
przyjętych, 60,7%
jako
przyjętych, jako
% rozpatrzonych
% rozpatrzonych

265

60,7%
66,5% 73%
73%
52,6%52,6%
66,5%

1498
4652
4652 2882

1601

83,1%
86% 86%
86,1% 86,1%
95,7% 79,5%
83,1%81,8%
81,8%
95,7%

24314

79,5%

Liczba poprawek

Liczba poprawek
odrzuconych
odrzuconych
przez Sejm 395
przez Sejm Liczba poprawek

395

239

1038

nierozpatrzonych
Liczba poprawek
przez Sejm
nierozpatrzonych
125
przez Sejm

125

44

26

239

1038

44

26

1775

1208

334

756

42

15

7

0

1775

1208

42

15

334

465

756

7

72

6282

91

368

465

18

0

72

18

91

Poprawki zgłoszone przez Senat
IX kadencja

1764

VIII kadencja

3365

VII kadencja

5408

VI kadencja

1839

V kadencja

7176

IV kadencja

6612

III kadencja

3121

II kadencja

548

I kadencja

1131
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9. Stanowiska Sejmu wobec wniosków Senatu
9. STANOWISKA SEJMU WOBEC WNIOSKÓW SENATU
o odrzucenie ustawy
O ODRZUCENIE USTAWY

Kadencja Kadencja I

I

II

II

IIIIII

IV
IV

VV

VI

VI VII

VII
VIII

Wnioski Senatu
o Senatu
Wnioski
6
odrzucenie ustawy
o odrzucenie ustawy

6

7

7

11 11

77

66

4

4 4

44

04

490

49

Sejm przyjął Sejm
wniosek
3
przyjął wniosek

3

3

3

4 4

33

1

1

1

1 1

11

01

170

17

Sejm odrzuciłSejm odrzucił
wniosek
wniosek

3

4

4

7 7

22

55

2

2 2

23

03

280

28

0

0

0

0 0

22

0

0

1

1 1

10

0

3

Sejm nie rozpatrzył
Sejm nie rozpatrzył
0
wniosku
wniosku

VIII
IX
IX
Ogółem

0

4

Wnioski Senatu o odrzucenie ustawy
IX kadencja

0

VIII kadencja

4

VII kadencja

4

VI kadencja

4

V kadencja

6

IV kadencja

7

III kadencja

11

II kadencja

7

I kadencja

6
0
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2

4

6

8

10

12

0

Ogółem

4

10. Poprawki35 Senatu do ustaw
uchwalonych przez Sejm36
10.1. Poprawki Senatu I kadencji
Sejm skierował do Senatu 258 ustaw, z których Senat rozpatrzył 258. Podjął
wobec nich 261 uchwał, ponieważ 3 ustawy rozpatrzył dwukrotnie37, 38, 39.
Senat wniósł poprawki do 82 ustaw (jeden raz wycofał poprawki40,
a dwukrotnie wprowadził poprawki do jednej ustawy41), natomiast przyjął
bez poprawek 170 ustaw. Senat wniósł o odrzucenie 6 ustaw.
Spośród 82 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął
wszystkie poprawki w 18 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 11 ustawach, natomiast do 48 ustaw przyjął część poprawek. W przypadku 5 ustaw
35
 Na potrzeby niniejszego opracowania ujednolicono nazewnictwo, jakim posługiwano się w I i II kadencji, i zastosowano nazwę „poprawki”, pomimo że w kadencjach tych (do wejścia w życie Małej Konstytucji)
Senat miał uprawnienie do proponowania „zmian”.
36
Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których często
poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.
37
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 86, X kadencja Sejmu) – nowo wybrani członkowie Trybunału Konstytucyjnego odmówili złożenia ślubowania
według starej roty i omawiana zmiana ustawy zmieniała formułę roty ślubowania. Senat na 14. posiedzeniu 7 grudnia 1989 r. wprowadził do ustawy dodatkowe 6 poprawek mających na celu dostosowanie
ustawy do powstania instytucji Senatu. Sejm nie uznał poprawek Senatu i zawiadomił Prezydenta, że
Senat przyjął ustawę bez zastrzeżeń, przeciwko czemu zaprotestował Marszałek Senatu. Prezydent
nie podpisał przedłożonej ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie mógł podjąć pracy. Wobec wniesienia
do Sejmu projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którego treść pokrywała się z propozycjami Senatu, a także nie chcąc blokować pracy Trybunału Konstytucyjnego, Senat na 16. posiedzeniu
11 stycznia 1990 r. wycofał poprawki.
38
Projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 612, X kadencja Sejmu) – Senat
na 40. posiedzeniu 28 grudnia 1990 r. wniósł poprawki do ustawy. Ponieważ prace w Sejmie nie mogły być zakończone tak, aby ustawa weszła w życie przed terminami zapisanymi w ustawie, szansą na
rozwiązanie problemu było wprowadzenie dodatkowych poprawek Senatu. Na 41. posiedzeniu Senatu
11 stycznia 1990 r. Senat ponownie podjął uchwałę z dodatkowymi poprawkami.
39
Projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego (druk sejmowy nr 42, X kadencja
Sejmu) – Senat na 14. posiedzeniu 7 grudnia 1989 r. wprowadził do ustawy 21 poprawek. Sejm na 18. posiedzeniu 18 stycznia 1990 r. uznał, że Senat wykroczył poza materię ustawy i skierował uchwałę Senatu
do Prezydium Sejmu. Powołano specjalną sejmowo-senacką Komisję Mediacyjną, której uzgodnienia
doprowadziły do rozpatrzenia poprawek Senatu. Sejm na 22. posiedzeniu 23 lutego 1990 r. przyjął 7 poprawek i 14 odrzucił. Senat na 20. posiedzeniu 2 marca 1990 r. ponownie rozpatrzył ustawę, nie wnosząc
do niej poprawek.
40
Patrz przypis 37.
41
Patrz przypis 38.
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Sejm nie przyjął poprawek Senatu, ale też ich nie odrzucił. Sytuację taką
określa się mianem „pata ustawodawczego”42. Sejm przyjął wnioski Senatu
o odrzucenie 3 ustaw i 3 wnioski Senatu odrzucił.
Senat zgłosił poprawki do 82 ustaw, co stanowi 31,8% wszystkich 258 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 1131 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 1006. Sejm przyjął 611 poprawek, to jest 60,7%, a 395 odrzucił. 6 poprawek Senat wycofał, a 119 poprawek nie zostało rozpatrzonych z powodu
tzw. pata ustawodawczego.
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat w Dzienniku Ustaw opublikowano
247 ustaw.
Ostatecznie
nie uchwalono
ustaw,
tym:do3których
ustaw,
których
Ostatecznie
nie uchwalono 1010
ustaw,
w tym:w
3 ustaw,
Sejmdo
przyjął
wniosek Sejm
przyjął Senatu
wniosek
Senatu
o odrzucenie,
do których
przyjął
o odrzucenie,
5 ustaw,
do których Sejm 5
nieustaw,
przyjął poprawek
Senatu aniSejm
ich nie nie
odrzucił
43 44.
(tzw.
pat
ustawodawczy),
2
ustaw
nieuchwalonych
ponownie
przez
Sejm
po
wecie
Prezydenta
poprawek Senatu ani ich nie odrzucił (tzw. pat ustawodawczy), 2 ustaw nie43, 44
. rozpatrzone
uchwalonych
ponownie
przezakceptacji
Sejm po
wecie ale
Prezydenta
Jedna
ustawa nie uzyskała
Prezydenta,
jego tzw. weto zostało
45.
przez
Sejm
następnej
kadencji
Jedna ustawa nie uzyskała akceptacji Prezydenta, ale jego tzw. weto zostało rozpatrzone przez Sejm następnej kadencji45.
Poprawki zgłoszone przez Senat I kadencji
1131
w tym poprawki
nierozpatrzone
przez Sejm
125

w tym poprawki
przyjęte przez
Sejm
611

w tym poprawki
odrzucone
przez Sejm
395

10.2 Poprawki Senatu II kadencji

Patrz przypis
Sejm 7.
skierował do Senatu 112 ustaw, z których Senat rozpatrzył 102. 10 ustaw Senat nie
Projekt
ustawy
o radiofonii
i telewizji
(druk sejmowy nr 1193, X kadencja Sejmu). Senat proponował
rozpatrzył
z powodu
rozwiązania
Sejmu.
odrzucić ustawę, Sejm nie poparł wniosku Senatu, ale Prezydent podzielił zdanie Senatu i zgłosił weto.
44
Senat wniósł
poprawki
do 47 ustaw
oraz przyjął
bez poprawekPolskiej
48 ustaw.
Senatsejmowe
wniósł o nr 462,
Projekt ustawy
– Ordynacja
wyborcza
do Sejmu
Rzeczypospolitej
(druki
522, 763, Xodrzucenie
kadencja 7Sejmu).
ustaw.
45
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr
Spośród 47 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki w
839, X kadencja Sejmu). Weto Prezydenta zostało rozpatrzone przez Sejm I kadencji na 8. posiedzeniu
13 ustawach,
odrzucił
wszystkie poprawki
w 6I kadencji
ustawach, ustawa.
natomiast do 24 ustaw przyjął część
14 lutego 1992
r. i tę datę
ma uchwalona
przez Sejm
42
43

64

43
44
45

Projekt ustawy o radiofonii i telewizji (druk sejmowy nr 1193, X kadencja Sejmu), Senat proponował odrzucić ustawę,
Sejm nie poparł wniosku Senatu, ale Prezydent podzielił zdanie Senatu i zgłosił weto.
Projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki sejmowe nr 462, 522, 763, X kadencja
Sejmu).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 839, X kadencja Sejmu).
Weto Prezydenta zostało rozpatrzone przez Sejm I kadencji na 8. posiedzeniu 14 lutego 1992 r. i tę datę ma uchwalona
przez Sejm I kadencji ustawa.

10.2. Poprawki Senatu II kadencji
Sejm skierował do Senatu 112 ustaw, z których Senat rozpatrzył 102.
10 ustaw Senat nie rozpatrzył z powodu rozwiązania Sejmu.
Senat wniósł poprawki do 47 ustaw oraz przyjął bez poprawek 48 ustaw.
Senat wniósł o odrzucenie 7 ustaw.
Spośród 47 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął
wszystkie poprawki w 13 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 6 ustawach, natomiast do 24 ustaw przyjął część poprawek. W przypadku 4 ustaw
Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu46. Sejm przyjął wnioski Senatu o odrzucenie 3 ustaw, a 4 wnioski Senatu odrzucił.
Senat zgłosił poprawki do 47 ustaw, co stanowi 46,1% wszystkich 102
rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 548 poprawek, z których Sejm
rozpatrzył 504. Sejm przyjął 265 poprawek, to jest 52,6%, a 239 odrzucił.
44 poprawki Senatu nie zostały rozpatrzone47.
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 94 ustawy zostały opublikowane
w Dzienniku Ustaw, w tym 1 ustawa z poprzedniej kadencji, która została
uchwalona ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta48.
Ostatecznie nie uchwalono 19 ustaw, w tym 3 ustaw, do których Sejm
przyjął wniosek Senatu o odrzucenie. 1 ustawa nie została uchwalona ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta. Z powodu przedterminowego zakończenia kadencji nie rozpatrzono 3 wniosków Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy. Sejm nie rozpatrzył także 2 ustaw z poprawkami Senatu,
a Senat nie rozpatrzył 10 ustaw.

46
Ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy
nr 16, I kadencja Sejmu) – 15 poprawek Senatu – nierozpatrzone przez Sejm z powodu przekroczenia
konstytucyjnego terminu.
Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk sejmowy nr 613, I kadencja Sejmu) – 2 poprawki – nierozpatrzone
przez Sejm jako wykraczające poza zakres nowelizacji uchwalonej przez Sejm.
Ustawa – Prawo budowlane (druk sejmowy nr 124, I kadencja Sejmu) – 13 poprawek – nierozpatrzone z powodu przedterminowego zakończenia kadencji.
Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (druk sejmowy
nr 307, I kadencja Sejmu) – 14 poprawek – nierozpatrzone z powodu przedterminowego zakończenia kadencji.
47
Porównaj przypis 46.
48
Porównaj przypis 45.
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Prezydenta48.
Ostatecznie nie uchwalono 19 ustaw, w tym: 3 ustaw, do których Sejm przyjął wniosek
Senatu o odrzucenie. 1 ustawa nie została uchwalona ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta. Z
powodu przedterminowego zakończenia kadencji nie rozpatrzono 3 wniosków Prezydenta o
ponowne rozpatrzenie ustawy. Sejm nie rozpatrzył także 2 ustaw z poprawkami Senatu, a Senat
nie rozpatrzył 10 ustaw.
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Ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 16, I kadencja
Sejmu) – 15 poprawek Senatu – nierozpatrzone przez Sejm z powodu przekroczenia konstytucyjnego terminu.
Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (druk sejmowy nr 613, I kadencja Sejmu) – 2 poprawki – nierozpatrzone przez Sejm jako wykraczające
poza zakres nowelizacji uchwalonej przez Sejm.
Ustawa – Prawo budowlane (druk sejmowy nr 124, I kadencja Sejmu) – 13 poprawek – nierozpatrzone z powodu
przedterminowego zakończenia kadencji.
Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (druk sejmowy nr 307, I
kadencja Sejmu) – 14 poprawek – nierozpatrzone z powodu przedterminowego zakończenia kadencji.
Porównaj przypis 46.
Porównaj przypis 45.
49

10.3. Poprawki Senatu III kadencji

Sejm skierował do Senatu 484 ustawy, z których Senat rozpatrzył 484.
Podjął wobec nich 482 uchwały. W stosunku do 2 ustaw Senat nie zajął stanowiska w konstytucyjnym terminie 30 dni .
Senat wniósł poprawki do 208 ustaw
55 oraz przyjął bez poprawek 263 ustawy. Senat wniósł o odrzucenie 11 ustaw.
Spośród 208 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął
wszystkie poprawki w 39 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki w 12 ustawach, natomiast do 156 ustaw przyjął część poprawek. W przypadku 1 ustawy Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu50. Sejm przyjął wnioski Senatu
o odrzucenie 4 ustaw, a 7 wniosków Senatu odrzucił.
Senat zgłosił poprawki do 208 ustaw, co stanowi 43% wszystkich 484 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 3121 poprawek, z których Sejm roz47
48

49
Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (druk sejmowy nr 1429, II kadencja
Sejmu).
Ustawa konstytucyjna z 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (druk sejmowy nr 1681, II kadencja Sejmu).
W przypadku obu ustaw Senat na 78. posiedzeniu 11 lipca 1996 r. nie przyjął wniosku o przyjęcie
ustaw bez poprawek, a następnie nie przyjął poprawek. W takiej sytuacji Senat nie zajął stanowiska
wobec ustaw.
50
Ustawa o paliwie rolniczym (druki sejmowe nr 1498, 1965, II kadencja Sejmu) – 4 poprawki Senatu
– Sejm podjął decyzję o pozostawieniu uchwały Senatu bez rozpatrzenia, jako niezgodnej z Konstytucją.
Przed podpisaniem ustawy przez Prezydenta Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności ustawy
z przepisami konstytucyjnymi, ponieważ „nie została przyjęta przez Sejm i Senat z powodu uchylenia
się Sejmu od obowiązku rozpatrzenia poprawek Senatu uchwalonych 6 marca 1997 r.”.
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patrzył 3095. Sejm przyjął 2057 poprawek, to jest 66,5%, a 1038 odrzucił.
26 poprawek Senatu nie zostało rozpatrzonych51.
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat opublikowano w Dzienniku Ustaw
474 ustawy.
Ostatecznie nie uchwalono 10 ustaw, w tym: 4 ustaw, do których Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, oraz 6 ustaw, które Trybunał Konstytucyjny,
po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał za niezgodne z Konstytucją.
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10.4 Poprawki Senatu IV kadencji

10.4. Poprawki Senatu IV kadencji

Sejm skierował do Senatu 656 ustaw, z których Senat rozpatrzył 656.

Senat wniósł poprawki do 372 ustaw oraz przyjął bez poprawek 277 ustaw. Senat wniósł o
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53

Z ustaw rozpatrzonych przez Senat opublikowano w Dzienniku Ustaw 621.
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Porównaj przypis 52.
sowanie nad poprawkami
Senatu na następne posiedzenie. Uchwała Senatu nie weszła ponownie pod obrady.
Ustawa o nabywaniu byłych mieszkań zakładowych przez ich aktualnych najemców oraz o zmianie
57 Sejmu) – 9 poprawek Senatu – komisje sejmowe
niektórych ustaw (druk sejmowy nr 2964, III kadencja
nie złożyły sprawozdań przed końcem kadencji i uchwała pozostała nierozpatrzona.
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cenie 3 ustaw, 2 wnioski Senatu odrzucił, a 2 wniosków nie rozpatrzył.
Senat zgłosił poprawki do 372 ustaw, co stanowi 56,7% wszystkich
656 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 6612 poprawek, z których
Sejm rozpatrzył 6570. Sejm przyjął 4795 poprawek, to jest 73%, a 1775 odrzucił. 42 poprawki Senatu nie zostały rozpatrzone53.
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat opublikowano w Dzienniku Ustaw 621.
Ostatecznie nie uchwalono 35 ustaw, w tym: 3 ustaw, do których Sejm
przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 2 ustaw, do których Sejm nie rozOstatecznie nie uchwalono 35 ustaw, w tym: 3 ustaw, do których Sejm przyjął wniosek
patrzył wniosku
Senatu o odrzucenie, oraz 2 ustaw, do których Sejm nie
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10.5 Poprawki Senatu V kadencji
10.5. Poprawki
Senatu V kadencji

Sejm skierował do Senatu 899 ustaw, z których Senat rozpatrzył 89954.

Senat wniósł poprawki do 495 ustaw oraz przyjął bez poprawek 398 ustaw. Senat wniósł o
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do Senatu 899 ustaw, z których Senat rozpatrzył 89954.
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ustaw. Senat
wniósł o odrzucenie 6 ustaw.
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ku 1 ustawy Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu55. Sejm przyjął wnioski
Senatu o odrzucenie 1 ustawy, a 5 wniosków Senatu odrzucił.
Senat zgłosił poprawki do 495 ustaw, co stanowi 55,1% wszystkich
899 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 7176 poprawek, z których
Sejm rozpatrzył 7161. Sejm przyjął 5953 poprawki, to jest 83,1%, a 1208 odrzucił. 15 poprawek Senatu nie zostało rozpatrzonych56.
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10.6. Poprawki
Senatu VI kadencji
10.6 Poprawki Senatu VI kadencji
Sejm skierował do Senatu 386 ustaw, z których Senat rozpatrzył 386.
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wstrzymał proces legislacyjny nad tą ustawą.
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ustawach, natomiast do 81 ustaw przyjął część poprawek. W przypadku
3 ustaw Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu57. Sejm przyjął wnioski
Senatu o odrzucenie 1 ustawy, 2 wnioski Senatu odrzucił, a 1 wniosku
nie rozpatrzył.
Senat zgłosił poprawki do 175 ustaw, co stanowi 45,3% wszystkich
386 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 1839 poprawek, z których
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poprawek, to jest 81,8%, a 334 odrzucił. 7 poprawek Senatu nie zostało rozpatrzonych .
Ostatecznie nie uchwalono 6 ustaw, w tym: 1 ustawy, do której Sejm
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 380 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw.
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10.7 Poprawki Senatu VII kadencji
Sejm skierował do Senatu 967 ustaw, z których Senat rozpatrzył 967. Podjął wobec nich
965 uchwał oraz uchwalił 2 ustawy w trybie szczególnym. W trybie przewidzianym dla ustaw
57
Ustawa
o zmianiezgodę
ustawy
o zawodach
pielęgniarki
i położnej
oraz
ustawy
zawodach
lekarza
wyrażających
na ratyfikację
umowy
międzynarodowej,
o którym
mowa
w art.o 90
ust. 2
i lekarza dentysty (druk sejmowy nr 61, V kadencja Sejmu) – 2 poprawki Senatu – Sejm nie zakończył
57
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk
prac nad tą ustawą.
sejmowy nr 61, V kadencja Sejmu) – 2 poprawki Senatu – Sejm nie zakończył prac nad tą ustawą.
Ustawa o zmianie
ustawy
o oczasie
pracy
kierowców
oraz
o zmianie
niektórych
innych
(druk
Ustawa o zmianie
ustawy
czasie pracy
kierowców
oraz o zmianie
niektórych
innych ustaw
(druk sejmowy
nr 1337, ustaw
V
kadencja
Sejmu) – 3 poprawki
Senatu
Sejm nie zakończył
prac nad
ustawą.nie zakończył prac nad tą ustawą.
sejmowy nr 1337,
V kadencja
Sejmu)
– 3–poprawki
Senatu
– tąSejm
Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk sejmowy nr 1491, V kadencja Sejmu)
Ustawa o zmianie
ustawy
o urzędach
i izbach
skarbowych (druk sejmowy nr 1491, V kadencja Sejmu)
– 2 poprawki
Senatu – Sejm
nie rozpatrzył
poprawek Senatu.
58
Porównaj
57. nie rozpatrzył poprawek Senatu.
– 2 poprawki Senatu przypis
– Sejm
58
Porównaj przypis 57.

60

70

10.7. Poprawki Senatu VII kadencji
Sejm skierował do Senatu 967 ustaw, z których Senat rozpatrzył 967.
Podjął wobec nich 965 uchwał oraz uchwalił 2 ustawy w trybie szczególnym. W trybie przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji,
została uchwalona 1 ustawa59. W trybie przewidzianym dla zmiany
Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4 Konstytucji, została uchwalona 1 ustawa60.
Senat wniósł poprawki do 472 ustaw, przyjął bez poprawek 489 ustaw.
Senat wniósł o odrzucenie 4 ustaw.
Spośród 472 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki w 266 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki
w 25 ustawach, natomiast do 181 ustaw przyjął część poprawek.
Senat zgłosił poprawki do 472 ustaw, co stanowi 48,8% wszystkich
967 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 5408 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 5408. Sejm przyjął 4652 poprawki, to jest 86%,
a 756 odrzucił.
Spośród 967 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 967. Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 947 zostało opublikowanych
w Dzienniku Ustaw.
Ostatecznie nie uchwalono 19 ustaw. Należą do nich: 1 ustawa, do której
Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 1 ustawa nierozpatrzona po
wniosku Senatu o odrzucenie, 4 ustawy, które Trybunał Konstytucyjny,
po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgodne
z Konstytucją, 1 ustawa, wobec której Trybunał Konstytucyjny orzekł częściową niezgodność z Konstytucją61 i nie zakończono prac w sprawie usunięcia niezgodności, 10 ustaw nieuchwalonych ponownie przez Sejm po
wecie Prezydenta oraz 2 ustawy nierozpatrzone po wecie Prezydenta.

59
Ustawa z 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia
2007 r., uchwalona przez Senat 2 kwietnia 2008 r.
60
Ustawa z 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Senat
1 lipca 2009 r.
61
 Na zakończenie VII kadencji pozostały 2 ustawy, wobec których Trybunał Konstytucyjny orzekł
częściową niezgodność z Konstytucją, jednak 1 z nich (ustawa o spółdzielczych kasach oszczędności0wo-kredytowych druk sejmowy nr 1876) została rozpatrzona w następnej kadencji w trybie usunięcia niezgodności. Jest ona uwzględniona w statystykach Senatu VIII kadencji.
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10.8. Poprawki Senatu VIII kadencji
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Porównaj przypis 61.
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10.9. Poprawki Senatu IX kadencji

10.9. Poprawki Senatu IX kadencji
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związane z całą ustawą. W związku z tym Prezydent ma do wyboru – podpisanie ustawy z wyłączeniem niekonstytucyjnych przepisów lub zwrócenie ustawy Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
63 wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgod1 ustawę Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu
ną z Konstytucją. Wobec 2 ustaw orzeczono zgodność z Konstytucją. Zostały one podpisane przez
Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw.
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wach, a w 22 ustawach przyjął część poprawek. Sejm nie zajął stanowiska
w sprawie 4 ustaw z poprawkami Senatu.
Ustawy, do których Senat wniósł poprawki, stanowią 23,4% wszystkich 815 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 1764 poprawki,
z których Sejm rozpatrzył 1673. Sejm przyjął 1601 poprawek to jest
95,7%, a 72 odrzucił. Sejm nie zajął stanowiska w sprawie 91 poprawek
Senatu.
Spośród 815 ustaw rozpatrzonych przez Senat 789 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw (w tym 2 ustawy z poprzedniej kadencji, po
orzeczeniach Ustawy,
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy65nrUstawa
1974).
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1974).
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10.10. Poprawki Senatu do ustaw uchwalonych
przez Sejm w latach 1989–2019
Sejm skierował do Senatu 5332 ustawy, z których Senat rozpatrzył 5322.
Podjął wobec nich 5321 uchwał, 2 ustawy Senat uchwalił w trybie szczególnym66, a w stosunku do 2 ustaw Senat nie zajął stanowiska67.
Senat wniósł poprawki do 2326 ustaw, przyjął bez poprawek 2943 ustawy. Senat wniósł o odrzucenie 49 ustaw.
Spośród 2326 ustaw, do których Senat wniósł poprawki, Sejm przyjął wszystkie poprawki w 1061 ustawach, odrzucił wszystkie poprawki
w 124 ustawach, natomiast do 1119 ustaw przyjął część poprawek. W przypadku 22 ustaw68 Sejm nie rozpatrzył poprawek Senatu. Sejm przyjął wnioski Senatu o odrzucenie 17 ustaw, 28 wniosków Senatu odrzucił, a 4 wniosków nie rozpatrzył.
Senat zgłosił poprawki do 2326 ustaw, co stanowi 43,7% wszystkich
5322 rozpatrzonych ustaw. Ogółem Senat zgłosił 30 964 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 30 596. Sejm przyjął 24 314 poprawek, to jest 79,5%,
a 6282 odrzucił. 368 poprawek69 Senatu nie zostało rozpatrzonych.
Do 4 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano 5181 ustaw,
10 ustaw podpisanych przez Prezydenta czeka na publikację.
Spośród 5332 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu nie uchwalono
ostatecznie 124 ustaw. Należą do nich: 10 ustaw, które nie zostały rozpatrzone przez Senat z powodu rozwiązania Sejmu, 17 ustaw, do których Sejm
przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 4 ustawy, do których Sejm nie rozpatrzył wniosku Senatu o odrzucenie, 10 ustaw, w przypadku których Sejm
nie rozpatrzył poprawek Senatu, i 5 ustaw nierozpatrzonych z powodu tzw.
pata ustawodawczego. Do nieuchwalonych należy także dodać 20 ustaw,
które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przed
podpisaniem przez Prezydenta, oraz 3 ustawy, wobec których Trybunał
Konstytucyjny orzekł częściową niezgodność z Konstytucją – ustaw tych
nie poprawiono70, 30 ustaw nieuchwalonych ponownie przez Sejm po wecie
Prezydenta oraz 25 ustaw nierozpatrzonych ponownie po wecie Prezydenta.
Spośród ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu brak jeszcze decyzji w sprawie 17 ustaw z IX kadencji Senatu, wśród których 4 ustawy z po66
67
68
69
70

Patrz przypis 59 i 60.
Patrz przypis 49.
W tym 4 ustawy z trwającej IX kadencji.
W tym 91 poprawek z trwającej IX kadencji.
1 ustawa po kadencji VII i 2 ustawy po kadencji VIII.
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prawkami Senatu czekają na rozpatrzenie przez Sejm. Na decyzję Sejmu
czeka także 5 wniosków Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto).
W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Prezydenta czeka 1 ustawa. Na decyzję Prezydenta czeka
7 ustaw.
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11. Konferencje i seminaria
zorganizowane przez Senat71
11. KONFERENCJE I SEMINARIA ZORGANIZOWANE
PRZEZ SENAT71
W ciągu 30 lat istnienia Senatu odbyły się liczne konferencje i seminaria. Organizowane
były pod patronatem Marszałków Senatu, z inicjatywy senatorów lub komisji senackich, często we

W ciągu 30 lat istnienia Senatu odbyły się liczne konferencje i seminaria.
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Więcej informacji o konferencjach i seminariach dostępnych jest na stronie www.senat.gov.pl.
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Więcej informacji o konferencjach i seminariach dostępnych jest na stronie www.senat.gov.pl w zakładce Wydarzenia:
Archiwum wydarzeń.
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