
 



Paweł Stanisław ABRAMSKI 
Jerzy ADAMSKI 
Piotr Łukasz Juliusz ANDRZEJEWSKI 
Zbigniew Edward ANTOSZEWSKI 
Franciszek BACHLEDA-KSIĘDZULARZ 
Jerzy Józef BARANOWSKI 
Władysław BARTOSZEWSKI 
Janusz Stefan BIELAWSKI 
Anna Teresa BOGUCKA-SKOWROŃSKA 
Jerzy BORCZ 
August CHEŁKOWSKI
Jan CHODKOWSKI 
Jan CHOJNOWSKI 
Andrzej CHRONOWSKI 
Jerzy Mieczysław CHRÓŚCIKOWSKI 
Wiesław Marian CHRZANOWSKI 
Marian CICHOSZ* 
Stanisław CIEŚLA 
Jerzy Edmund CIEŚLAK 
Jan CIMANOWSKI 
Krystyna Bożena CZUBA 
Dorota CZUDOWSKA 
Jolanta Ryszarda DANIELAK 
Kazimierz DROŻDŻ 
Genowefa Maria FERENC 
Lech Zbigniew FESZLER 
Józef FRĄCZEK 
Ryszard Stanisław GIBUŁA 
Adam GLAPIŃSKI 
Krzysztof GŁUCHOWSKI 
Stanisław GOGACZ 
Zbigniew GOŁĄBEK 
Adam Antoni GRACZYŃSKI
Alicja GRZEŚKOWIAK 
Mieczysław Edmund JANOWSKI 
Zdzisław JARMUŻEK 
Stanisław JAROSZ 

7



Ryszard JARZEMBOWSKI 
Stefan Stanisław JURCZAK 
Marian JURCZYK* 
Dorota Maria KEMPKA 
Leon KIERES* 
Kazimierz Mariusz KLEINA 
Dariusz KŁECZEK 
Stefan KONARSKI 
Tadeusz Jan KOPACZ 
Jerzy Franciszek KOPACZEWSKI 
Witold Andrzej KOWALSKI 
Krzysztof KOZŁOWSKI 
Wojciech KRUK 
Zbigniew Paweł KRUSZEWSKI 
Andrzej KRZAK 
Józef Kazimierz KUCZYŃSKI 
Zbigniew KULAK 
Kazimierz KUTZ 
Tadeusz Stefan LEWANDOWSKI 
Krzysztof Bogdan LIPIEC 
Grzegorz Marek LIPOWSKI 
Bogusław LITWINIEC
Janusz Józef LORENZ 
Stanisław Józef MAJDAŃSKI 
Krzysztof Ignacy MAJKA 
Stanisław Marian MARCZUK 
Jerzy MARKOWSKI 
Jerzy MASŁOWSKI 
Zdzisław MASZKIEWICZ 
Andrzej Tadeusz MAZURKIEWICZ 
Tomasz Edward MICHAŁOWSKI 
Ireneusz MICHAŚ 
Jerzy Władysław MOKRZYCKI*
Marian NOGA
Janusz Władysław OKRZESIK 
Andrzej OSTOJA-OWSIANY 
Jerzy PIENIĄŻEK 
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Krzysztof Marek PIESIEWICZ 
Wiesław Michał PIETRZAK 
Zbyszko PIWOŃSKI 
Elżbieta PŁONKA 
Zbigniew ROMASZEWSKI 
Zygmunt Szczepan ROPELEWSKI*
Adam RYCHLICZEK
Tadeusz RZEMYKOWSKI 
Janina SAGATOWSKA 
Jacek SAUK 
Andrzej Jan SIKORA 
Dorota SIMONIDES 
Roman SKRZYPCZAK 
Ryszard Józef SŁAWIŃSKI 
Jerzy Kazimierz SMORAWIŃSKI 
Jadwiga STOKARSKA 
Henryk STOKŁOSA 
Adam STRUZIK 
Jerzy Zdzisław SUCHAŃSKI 
Maciej ŚWIĄTKOWSKI 
Bogdan Stanisław TOMASZEK 
Donald TUSK 
Marcin TYRNA 
Ligia Teresa URNIAŻ-GRABOWSKA 
Marek WASZKOWIAK 
Sławomir Jan WILLENBERG 
Edmund Kazimierz WITTBRODT 
Ireneusz Andrzej ZARZYCKI 
Bogdan ZDROJEWSKI* 
Zbigniew Stanisław ZYCHOWICZ
Marian ŻENKIEWICZ 

* Patrz: zmiany w składzie osobowym Senatu s. 10.
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Zmiany w składzie osobowym Senatu

Wygaś nięcie mandatów

Lp. Imię i nazwisko
Data

wygaśnięcia
mandatu

Data podjęcia
uchwały

nr posiedzenia
Ogłoszenie

1 August Chełkowski 31.10.1999 r.
2.12.1999 r.

46

MP 1999 r.
nr 40

poz. 600

2 Bogdan Zdrojewski 11.01.2000 r.
16.03.2000 r.

52

MP 2000 r.
nr 9

poz. 178

3 Marian Jurczyk 24.03.2000 r.
12.04.2000 r.

55

MP 2000 r.
nr 12

poz. 242

4 Leon Kieres 30.06.2000 r.
3.10.2000 r.

66

MP 2000 r.
nr 32

poz. 656

5 Marian Cichosz 1.09.2000 r.
3.10.2000 r.

66

MP 2000 r.
nr 32

poz. 655

6 Jerzy Mokrzycki 21.03.2001 r.
5.07.2001 r.

85

MP 2001 r.
nr 22

poz. 359

7 Zygmunt Ropelewski 18.05.2001 r.
5.07.2001 r.

85

MP 2001 r.
nr 22

poz. 358
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Obsadzenie mandatów

Lp. Imię i nazwisko
Data

wyborów
uzupełniających

Data złożenia
ślubowania

nr posiedzenia

1 Adam Graczyński 25.06.2000 r.
19.07.2000 r.

62

2 Bogusław Litwiniec 28.01.2001 r.
14.02.2001 r.

75

3 Marian Noga 25.06.2000 r.
19.07.2000 r.

62

4 Adam Rychliczek 28.01.2001 r.
21.02.2001 r.

76

5 Zbigniew Zychowicz 25.06.2000 r.
19.07.2000 r.

62
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Na pierwszym posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 1997 r.
funkcję marszałka seniora pełnił senator Władysław Bartoszewski.
Senat na tym posiedzeniu wybrał Marszałka Senatu, wicemarszałków
oraz sekretarzy Senatu.

Marszałek Senatu:

Alicja Grześkowiak

Prezydium Senatu:

Marszałek Alicja Grześkowiak
Wicemarszałek Andrzej Chronowski*
Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski
Wicemarszałek Donald Tusk
Wicemarszałek Marcin Tyrna**

Sekretarze Senatu:

Jolanta Danielak
Stanisław Gogacz
Stanisław Jarosz
Witold Kowalski
Andrzej Mazurkiewicz
Tomasz Michałowski
Jerzy Pieniążek

Posiedzenia Prezydium Senatu

Rok Liczba posiedzeń

1997 11

1998 35

1999 26

2000 20

2001 15

Ogółem 107

* Odwołany na 66. posiedzeniu Senatu w dniu 3 października 2000 r.
** Powołany na 66. posiedzeniu Senatu w dniu 3 października 2000 r.
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Zarządzenia Marszałka Senatu 

Lp. Temat
Liczba zarządzeń

1997 1998 1999 2000 2001 Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Zarządzenia zmieniające uchwałę Prezydium Senatu 
w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu

1 0 0 1 0 2

2 Zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu 0 1 0 0 0 1

3
Zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych

0 1 2 0 0 3

4
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania
dyscyplinarnego 0 1 0 0 0 1

5
Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania
zakazu posiadania broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych
w budynkach zajmowanych przez Kancelarię Senatu

0 0 1 1 0 2

6
Zarządzenie w sprawie wstępu publiczności i dziennikarzy do kuluarów
i na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu oraz zakazu
używania środków łączności radiowej 

0 0 0 1 0 1

7

Zarządzenie w sprawie trybu, obliczania oraz wypłacania nagród
za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji
Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich

0 0 0 0 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 Zarządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich 0 0 0 0 1 1

Ogółem 12
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Uchwały Prezydium Senatu

Lp. Temat
Liczba uchwał

1997 1998 1999 2000 2001 Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Uchwały w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie
kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich 3 1 1 2 1 8

2
Uchwała w sprawie określenia wzorów legitymacji senatorskich
oraz trybu postępowania i warunków wydawania ich duplikatów
w razie zniszczenia lub zgubienia

1 0 0 0 0 1

3
Uchwały w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora
o swoim stanie majątkowym 0 1 1 1 0 3

4 Uchwały w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej 1 0 0 1 0 2

5
Uchwały w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą 1 31 24 18 14 88

6
Uchwała w sprawie zlecenia zadań państwowych
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 0 1 0 0 0 1

7
Uchwały w sprawie zlecenia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
zadań państwowych  w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 0 0 1 2 8 11

8
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 1 3 0 0 0 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

9
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecanych Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”

0 0 9 7 4 20

10
Uchwały w sprawie zlecenia zadań państwowych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

0 2 0 0 0 2

11
Uchwały w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą

0 0 0 1 5 6

12
Uchwały w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”
zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą

0 0 2 2 2 6

13
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

1 12 0 0 0 13

14
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych)
 w  zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecanych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

0 0 0 0 3 3

15
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań państwowych 
 w  zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecanych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

0 0 2 7 7 16

16
Uchwały w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniu
„Wspólnota Polska” 0 1 1 1 0 319



1 2 3 4 5 6 7 8

17
Uchwały w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych zlecanych
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 0 0 4 4 0 8

18
Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania
senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia
dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

1 1 0 1 1 4

19
Uchwały w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz
określenia warunków techniczno-organizacyjnych ich tworzenia,
funkcjonowania i znoszenia

2 0 1 2 1 6

20

Uchwała w sprawie zasad i trybu wypłacania pracownikom biur,
klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagród
za wieloletnią pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu

0 1 0 0 0 1

21

Uchwały w sprawie zasad korzystania przez senatorów
z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków
finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów
działalności senatora

0 1 0 1 1 3

22

Uchwały w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu
świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności
socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń
socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków
ich rodzin

0 1 1 0 0 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

23
Uchwała w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu
wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat
poza granice kraju

0 0 1 0 0 1

24
Uchwały w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków
na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół
senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

0 0 1 1 1 3

25
Uchwała w sprawie nadania sali posiedzeń komisji senackich
imienia Augusta Chełkowskiego 0 0 1 0 0 1

26
Uchwała w sprawie zmiany zasad finansowania posiedzeń
wyjazdowych komisji senackich 0 0 0 1 0 1

27

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów
działalności klubów, kół senackich i ich biur oraz określenia
warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania
i znoszenia biur klubów i kół senackich

0 0 0 0 1 1

28
Uchwała w sprawie czynności techniczno-organizacyjnych
w związku z zakończeniem IV i rozpoczęciem V kadencji Senatu 0 0 0 0 1 1

Ogółem 219
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W skład Konwentu Seniorów wchodzą:

Marszałek Alicja Grześkowiak
Wicemarszałek Andrzej Chronowski*
Wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski
Wicemarszałek Donald Tusk
Wicemarszałek Marcin Tyrna**

oraz przedstawiciele klubów:

– Klubu Senatorskiego Akcji Wyborczej Solidarność
– Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej
– Klubu Demokratycznego Senatu

Posiedzenia Konwentu Seniorów

Rok Liczba posiedzeń

1997 5

1998 22

1999 18

2000 17

2001 16

Ogółem 78

* Odwołany na 66. posiedzeniu Senatu w dniu 3 października 2000 r.
** Powołany na 66. posiedzeniu Senatu w dniu 3 października 2000 r.
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Składy osobowe komisji senackich oraz przewodniczący tych ko-
misji zostali wybrani przez Senat na 2. posiedzeniu w dniu 7 listopa-
da 1997 r. 

Komisja Gospodarki Narodowej

Przewodniczący Kazimierz Kleina
Z-ca przewodniczącego Adam Glapiński (od 27.11.97 r.)

Z-ca przewodniczącego Marek Waszkowiak (od 7.01.98 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Baranowski
2. Andrzej Chronowski (do 22.09.2000 r.; od 24.05.2001 r.)
3. Kazimierz Drożdż
4. Genowefa Ferenc
5. Adam Graczyński (od 2.08.2000 r.)
6. Mieczysław Janowski
7. Stanisław Jarosz
8. Stefan Jurczak (do 18.12.97 r.)
9. Marian Jurczyk (do 24.03.2000 r.)

10. Wojciech Kruk
11. Tadeusz Lewandowski (od 9.08.2000 r.)
12. Grzegorz Lipowski
13. Janusz Lorenz
14. Jerzy Markowski
15. Marian Noga (od 2.08.2000 r.)
16. Adam Rychliczek (od 15.03.2001 r.)
17. Janina Sagatowska (od 3.10.2000 r.)
18. Andrzej Sikora
19. Jerzy Suchański
20. Edmund Wittbrodt (do 16.03.2000 r.)
21. Ireneusz Zarzycki (od 9.08.2000 r.)
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Komisja Kultury i Środków Przekazu

Przewodnicząca Krystyna Czuba
Z-ca przewodniczącego Jacek Sauk (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Piotr Ł. J. Andrzejewski
2. Dorota Czudowska 
3. Dorota Kempka
4. Bogusław Litwiniec (od 23.02.2001 r.)
5. Andrzej Mazurkiewicz (do 24.05.2001 r.)
6. Tomasz Michałowski
7. Ryszard Sławiński

Komisja Nauki i Edukacji Narodowej

Przewodniczący Jan Cimanowski (od 2.08.2000 r.)

Edmund Wittbrodt (od 15.01.2000 r. do 2.08.2000 r.)

August Chełkowski (do 31.10.99 r.)

Z-ca przewodniczącego Krzysztof Lipiec (od 4.12.97 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Borcz
2. Krystyna Czuba
3. Adam Graczyński (od 2.08.2000 r.)
4. Zbigniew Kruszewski
5. Kazimierz Kutz
6. Jerzy Masłowski
7. Tomasz Michałowski
8. Zbyszko Piwoński
9. Elżbieta Płonka (od 9.08.2000 r.)

10. Jerzy Smorawiński (od 14.04.2000 r.)
11. Jerzy Suchański
12. Bogdan Tomaszek
13. Marian Żenkiewicz
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Komisja Obrony Narodowej

Przewodniczący Stefan Jurczak
Z-ca przewodniczącego Andrzej Ostoja-Owsiany (od 26.11.97 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Adamski
2. Anna Bogucka-Skowrońska (do 2.08.2001 r.)
3. Józef Frączek
4. Krzysztof Głuchowski
5. Ryszard Jarzembowski (od 30.07.98 r.)
6. Stefan Konarski
7. Józef Kuczyński (od 20.02.98 r.)
8. Tadeusz Lewandowski
9. Jerzy Masłowski

10. Ireneusz Michaś
11. Krzysztof Piesiewicz
12. Wiesław Pietrzak
13. Henryk Stokłosa
14. Donald Tusk
15. Ireneusz Zarzycki

Komisja Ochrony S ´ rodowiska

Przewodniczący Franciszek Bachleda-Księdzularz 
Z-ca przewodniczącego Janusz Okrzesik (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Baranowski
2. Jan Chodkowski
3. Krzysztof Majka
4. Ireneusz Michaś
5. Jerzy Pieniążek
6. Wiesław Pietrzak
7. Marek Waszkowiak
8. Lech Feszler (od 23.09.99 r.)

31



Komisja Praw Człowieka i Praworządnos ´ci

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski
Z-ca przewodniczącego Krzysztof Piesiewicz (od 19.11.97 r.)

Członkowie:

1. Paweł Abramski 
2. Władysław Bartoszewski (od 2.08.2000 r.)
3. Anna Bogucka-Skowrońska (od 20.02.98 r. do 2.08.2001 r.)
4. Marian Cichosz (do 22.01.98 r.)
5. Jan Chojnowski
6. Wiesław Chrzanowski (od 18.06.98 r. do 11.05.2000 r.)
7. Jolanta Danielak 
8. Lech Feszler
9. Krzysztof Kozłowski

10. Roman Skrzypczak
11. Marian Żenkiewicz (do 19.03.98 r.)
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Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich

Przewodniczący Ireneusz Zarzycki (od 21.10.97 r.)

Z-ca przewodniczącego Paweł Abramski (od 4.12.97 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Borcz
2. Andrzej Chronowski (do 30.07.98 r.; od 22.09.2000 r.)
3. Wiesław Chrzanowski (do 18.06.98 r.)
4. Marian Cichosz (do 22.01.98 r.)
5. Jerzy Cieślak
6. Genowefa Ferenc
7. Ryszard Gibuła
8. Zbigniew Gołąbek (do 22.01.98 r.)
9. Alicja Grześkowiak (do 22.01.98 r.)

10. Zdzisław Jarmużek
11. Dariusz Kłeczek (od 30.07.98 r.)
12. Tadeusz Lewandowski
13. Krzysztof Lipiec
14. Jerzy Mokrzycki (do 21.03.2001 r.)
15. Zbyszko Piwoński (do 20.02.98 r.)
16. Elżbieta Płonka (od 30.07.98 r. do 9.08.2000 r.)
17. Zbigniew Romaszewski
18. Tadeusz Rzemykowski
19. Maciej Świątkowski
20. Bogdan Tomaszek
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Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

Przewodniczący Dariusz Kłeczek 
Z-ca przewodniczącego Elżbieta Płonka (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Jolanta Danielak 
2. Dorota Kempka
3. Zdzisław Maszkiewicz
4. Andrzej Sikora
5. Roman Skrzypczak
6. Marcin Tyrna (od 19.03.98 r.)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodniczący Józef Frączek
Z-ca przewodniczącego Jan Chodkowski (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Paweł Abramski (od 9.11.2000 r.)
2. Jerzy Chróścikowski
3. Jan Cimanowski
4. Krzysztof Głuchowski
5. Witold Kowalski
6. Józef Kuczyński
7. Stanisław Majdański
8. Jadwiga Stokarska
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Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

Przewodniczący Mieczysław Janowski 
Z-ca przewodniczącego Leon Kieres (od 3.12.97 r. do 30.06.2000 r.)

Z-ca przewodniczącego Tadeusz Kopacz (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Paweł Abramski (od 30.07.98 r. do 9.11.2000 r.)
2. Janusz Bielawski (do 30.07.98 r.)
3. Jerzy Chróścikowski
4. Lech Feszler
5. Zbigniew Gołąbek 
6. Dorota Kempka (od 20.02.98r.)
7. Kazimierz Kleina
8. Janusz Lorenz (od 30.07.98 r.)
9. Stanisław Marczuk

10. Jerzy Mokrzycki (do 21.03.2001 r.)
11. Janusz Okrzesik
12. Zbyszko Piwoński (od 20.02.98 r.)
13. Zygmunt Ropelewski (do 18.05.2001 r.)
14. Adam Rychliczek (od 15.03.2001 r.)
15. Janina Sagatowska (do 3.10.2000 r.)
16. Jacek Sauk
17. Jadwiga Stokarska (od 18.12.97 r. do 18.03.99 r.)
18. Ligia Urniaż-Grabowska
19. Bogdan Zdrojewski (do 11.01.2000 r.)
20. Zbigniew Zychowicz (od 2.08.2000 r.)
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Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą

Przewodnicząca Janina Sagatowska 
Z-ca przewodniczącego Dorota Simonides (od 3.12.97 r.)

Członkowie:

1. Franciszek Bachleda-Księdzularz
2. Anna Bogucka-Skowrońska
3. Jan Chojnowski
4. Stanisław Gogacz
5. Alicja Grześkowiak
6. Marian Jurczyk (do 19.03.98 r.)
7. Tadeusz Kopacz
8. Witold Kowalski
9. Zbigniew Kruszewski

10. Andrzej Krzak
11. Józef Kuczyński
12. Kazimierz Kutz
13. Stanisław Marczuk
14. Jerzy Pieniążek
15. Zygmunt Ropelewski (do 18.05.2001 r.)
16. Ryszard Sławiński
17. Marcin Tyrna (do 19.03.98 r.)
18. Ligia Urniaż-Grabowska
19. Sławomir Willenberg
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Komisja Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej*

Przewodniczący Krzysztof Majka (od 2.08.2000 r.) 

Władysław Bartoszewski (do 2.08.2000 r.)

Z-ca przewodniczącego Andrzej Mazurkiewicz (od 12.10.2000 r.)

Z-ca przewodniczącego Krzysztof Majka (od 18.12.97 r. do 2.08.2000 r.)

Członkowie:

1. Zbigniew Antoszewski
2. August Chełkowski
3. Wiesław Chrzanowski (od 11.05.2000 r.)
4. Stanisław Cieśla
5. Genowefa Ferenc (od 20.02.98 r.)
6. Ryszard Gibuła
7. Stanisław Jarosz
8. Leon Kieres (od 18.12.97 r. do 30.06.2000 r.)
9. Zbigniew Kulak

10. Grzegorz Lipowski (do 20.01.99 r.)
11. Bogusław Litwiniec (od 15.03.2001 r.)
12. Janusz Lorenz
13. Stanisław Majdański
14. Jerzy Markowski
15. Krzysztof Piesiewicz (od 18.12.97 r.)
16. Elżbieta Płonka (do 30.07.98 r.)
17. Zbigniew Romaszewski (od 18.12.97 r.)
18. Zygmunt Ropelewski (od 22.09.2000 r. do 18.05.2001 r.))
19. Dorota Simonides
20. Edmund Wittbrodt (od 18.12.97 r.)
21. Zbigniew Zychowicz (od 2.08.2000 r.)

* Do dnia 18.12.1997 r. Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosun-
ków Gospodarczych.
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Komisja Ustawodawcza 

Przewodniczący Piotr Ł. J. Andrzejewski
Z-ca przewodniczącego Stanisław Gogacz (od 3.12.97 r. do 1.09.2000 r.)

Członkowie:

1. Jerzy Adamski (do 2.07.98 r.)
2. Marian Cichosz (od 22.01.98 r. do 1.09.2000 r.)
3. Wiesław Chrzanowski (do 9.08.2000 r.)
4. Stanisław Cieśla
5. Zdzisław Jarmużek (do 2.07.98 r.)
6. Stanisław Jarosz (od 18.06.98 r. do 5.08.99 r.)
7. Ryszard Jarzembowski (do 30.07.98 r.)
8. Stefan Konarski
9. Andrzej Ostoja-Owsiany

Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu

Przewodniczący Maciej Świątkowski
Z-ca przewodniczącego Adam Struzik (od 3.12.97 r. do 10.03.2000 r.)

Członkowie:

1. Zbigniew Antoszewski
2. Janusz Bielawski
3. Jerzy Cieślak
4. Dorota Czudowska 
5. Kazimierz Drożdż
6. Dariusz Kłeczek
7. Jerzy Kopaczewski
8. Andrzej Krzak
9. Zbigniew Kulak (od 10.08.2001 r.)

10. Grzegorz Lipowski (od 20.01.99 r.)
11. Zdzisław Maszkiewicz
12. Elżbieta Płonka
13. Jerzy Smorawiński
14. Adam Struzik
15. Marcin Tyrna
16. Sławomir Willenberg
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Komisja Nadzwyczajna Legislacji Europejskiej*

Przewodniczący Wiesław Chrzanowski (od 9.08.2000 r.)

Z-ca przewodniczącego Genowefa Ferenc (od 21.09.2000 r.)

Z-ca przewodniczącego Marek Waszkowiak (od 21.09.2000 r.)

Członkowie:

1. Zbigniew Antoszewski
2. Franciszek Bachleda-Księdzularz (do 26.04.2001 r.)
3. Anna Bogucka-Skowrońska (do 26.10.2000 r.)
4. Andrzej Chronowski (do 22.09.2000 r.)
5. Adam Graczyński
6. Stefan Jurczak
7. Jerzy Markowski
8. Marian Noga
9. Janina Sagatowska

10. Andrzej Sikora
11. Bogdan Tomaszek
12. Zbigniew Zychowicz

* Powołana na 63. posiedzeniu Senatu w dniu 4 sierpnia 2000 r.
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Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich 

Lp. Nazwa komisji
Ilość posiedzeń w latach

1997 1998 1999 2000 2001 Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Komisja Gospodarki Narodowej 14 50 53 89 55 261

2 Komisja Kultury i Środków Przekazu 3 22 19 24 16 84

3 Komisja Nauki i Edukacji Narodowej 4 16 17 26 27 90

4 Komisja Obrony Narodowej 6 15 26 13 26 86

5 Komisja Ochrony Środowiska 5 25 20 22 40 112

6 Komisja Praw Człowieka i Praworządności 15 48 41 50 47 201

7 Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich 10 13 21 17 15 76

8 Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 7 53 45 39 38 182

9 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 23 24 34 44 132

10
Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej

8 42 26 44 36 156

11 Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą 5 21 18 16 9 6943



1 2 3 4 5 6 7 8

12 Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej* 9 21 32 31 29 122

13 Komisja Ustawodawcza 15 65 40 74 67 261

14 Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu 4 28 27 30 25 114

15 Komisja Nadzwyczajna Legislacji Europejskiej** 0 0 0 14 40 54

Ogółem 2000
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** Powołana w dniu 4.08.2000 r.



 



Obowiązującym regulaminem Senatu jest podjęta przez Senat I ka-
dencji uchwała z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu.
Senat IV kadencji podjął 3 uchwały zmieniające regulamin.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 listopada 1997 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630, z 1997 r. Nr 57, poz. 552)
wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 3 w ust. 1 wyrazy „większości co najmniej 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby senatorów” zastę-
puje się wyrazami „bezwzględnej większości głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”;

2)art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Marszałek Senatu:

1)stoi na straży praw i godności Senatu,
2) reprezentuje Senat,
3)prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem,
4)zwołuje posiedzenia Senatu,
5)ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwe-

ntu Seniorów,
6)przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem,
7)sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego orga-

nów,
8)sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im

rozpatrzenie określonych spraw,
9)zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obra-

dom i kieruje jego pracami,
10)zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
11)czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu

i senatorów ustawowych obowiązków przez organy państwo-
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we i samorządu terytorialnego oraz podporządkowane im
jednostki,

12)dokonuje okresowych ocen wykonywania przez organy pań-
stwowe i samorządu terytorialnego obowiązków wobec Se-
natu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny
senatorom,

13)udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podej-
muje, na ich wniosek, odpowiednie środki zmierzające do
załatwienia przedłożonych spraw,

14)sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obsza-
rze należącym do Senatu,

15)ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu
opinii Prezydium Senatu, Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich oraz nadzoruje jego wykonanie,

16)nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po
zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regula-
minowej i Spraw Senatorskich,

17)powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu
opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich,

18)powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu na
wniosek Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii
Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich,

19)podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu.
2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane

w Konstytucji i ustawach.
3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adre-

satów zewnętrznych.
4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę sena-

torów do wykonywania określonych czynności”;
3)art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Prezydium Senatu:
1)ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu

Seniorów,
2)przedstawia zgodnie z art. 31 ust. 2 wnioski dotyczące po-

rządku obrad,
3)dokonuje wykładni Regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii

Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,
4)zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie,
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5)ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na
rzecz Senatu i jego organów, powoływania doradców oraz
korzystania z opinii i ekspertyz,

6)czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiąz-
ków,

7)opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu,
8)podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu”;

4)w art. 14 w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałek Senatu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Prezydium Senatu”;

5) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się następujące komisje stałe:

1)Gospodarki Narodowej,
2)Kultury i Środków Przekazu,
3)Nauki i Edukacji Narodowej, 
4)Obrony Narodowej,
5)Ochrony Środowiska,
6)Praw Człowieka i Praworządności,
7)Regulaminową i Spraw Senatorskich,
8)Rodziny i Polityki Społecznej,
9)Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10)Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
11)Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,
12)Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Go-

spodarczych,
13)Ustawodawczą,
14)Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu”;

6)w art. 16 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazach „przedstawionych przez”
dodaje się wyrazy „Marszałka Senatu”;

7)w art.18 w ust. 3 po wyrazie „którzy” dodaje się wyrazy „odmówili
złożenia ślubowania albo”;

8)w art. 19 w ust.1a po wyrazach „Senatorowie mogą zwracać się
do” dodaje się wyrazy „Marszałka Senatu lub”;

9) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Senator pełniący funkcję ministra albo sekretarza stanu nie
może być członkiem komisji senackiej, której przedmiotowy
zakres działania pokrywa się z zakresem działu administracji
rządowej, w którym senator zajmuje jedno z wymienionych
stanowisk.”;

10) w art. 21:

49



a) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach „lub za” dodaje się wyrazy „nie
usprawiedliwione”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Senator, którego dotyczy zarządzenie Marszałka, o którym
mowa w ust. 5, może zwrócić się do Marszałka z wnioskiem
o powtórne rozpatrzenie sprawy. Zarządzenie Marszałka wydane
w wyniku rozpatrzenia tego wniosku, po zasięgnięciu opinii Komi-
sji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, jest ostateczne.”;

11) w art. 22a w ust. 1 wyrazy „w art. 33–35” zastępuje się wyrazami
„w art. 33-35a”;

12) w art. 24:
a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu, które” zastępuje się wyra-

zami „Marszałka Senatu, który”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku wyrażenia przez senatora, którego wniosek
dotyczy, zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej,
przepisów ust. 1–6 nie stosuje się.”;

13) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wygaśnięcie mandatu senatora z powodu odmowy złożenia
ślubowania albo uchylania się od jego złożenia stwierdza Senat
po wysłuchaniu wniosku Prezydium Senatu.”;

14) w art. 26 w ust. 1 wyrazy „w ciągu 30 dni od dnia wyborów”
zastępuje się wyrazami „w terminie określonym w Konstytucji”; 

15) w art. 29 w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałka Senatu”;

16) w art. 30:
a) w ust. 2 wyrazy „ministrowie stanu,” skreśla się,
b) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałka Senatu”;
17) w art. 31:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”,

b) w ust. 2 wyrazy „Prezydium Senatu na wniosek Marszałka”
zastępuje się wyrazami „Marszałek Senatu na wniosek Prezy-
dium Senatu”,

c) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”;

18) w art. 33 w ust. 3:
a) wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałka

Senatu”,
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b) po wyrazach „bezwzględną większością głosów” dodaje się
wyrazy „w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby
senatorów”;

19) w art. 35 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
20) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ustalony przez Prezydium

Senatu”;
21) w art. 38 w ust. 3 zdanie drugie skreśla się;
22) w art. 41:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Od decyzji Marszałka Senatu senator może odwołać się do
Senatu, który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich.”,

b) ust. 6 skreśla się,
c) ust. 8 skreśla się;

23) w art. 43:
a) w ust. 1 wyrazy „ , członkom Rady Ministrów oraz ministrom

stanu” zastępuje się wyrazami „i członkom Rady Ministrów”,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „przez Prezydium Senatu”;

24) art. 48 skreśla się;
25) w art. 51 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się;
26) w art. 53:

a) w ust. 2a zdanie drugie skreśla się,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Posiedzenia komisji są jawne. Przepisy art. 33 ust. 2–5
stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o utajnienie lub
zamknięcie posiedzenia komisji może złożyć Marszałek Se-
natu, przewodniczący komisji lub co najmniej 3 członków
komisji.”;

27) w art. 54b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Marszałka Senatu
podjętej po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu.”;

28) w art. 55:
a) ust. 3 skreśla się,
b) w ust. 4 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałka Senatu”;
29) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji
Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania.
2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie
mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.”;
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30) w art. 56 w ust. 1 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”;
31) w art. 61:

a) w ust. 1 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałka Senatu”,

b) w ust. 3 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałek Senatu”;

32) w art. 63a w ust. 1 wyrazy „do Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodaw-
czych” zastępuje się wyrazami „do Komisji Ustawodawczej”;

33) w art. 65 w ust. 2 wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się
wyrazami „Marszałek Senatu”;

34) w art. 65c wyrazy „Prezydium Senatu” zastępuje się wyrazami
„Marszałek Senatu”;

35) w art. 69 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje się wyrazy
„oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.”;

36) w art. 71 w pkt 1 po wyrazie „przedstawianie” dodaje się wyrazy
„Marszałkowi Senatu oraz”;

37) w art. 73 wyraz „uchwalany” zastępuje się wyrazem „nadawany”
oraz wyrazy „art. 9 pkt 11” zastępuje się wyrazami „art. 8 ust. 1
pkt 16”;

38) w art. 74 po wyrazach „na wniosek” dodaje się wyrazy „Marszałka
Senatu,”;

39) załącznik do Regulaminu Senatu otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do uchwały
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 23 listopada 1990 r.
– Regulamin Senatu”

Przedmiotowy zakres działania komisji senackich

Przedmiotem działania komisji są w szczególności sprawy:
1)Komisji Gospodarki Narodowej – bieżąca i perspektywiczna poli-

tyka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków
własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy
państwa (w tym polityka pieniężna, kredyty, bankowość, polityka
podatkowa i celna), plany przestrzennego zagospodarowania kra-
ju, budownictwo, fundusze celowe, ubezpieczenia, przekształce-
nia własnościowe, działalność przedsiębiorstw państwowych,
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działania antymonopolistyczne, transport, gospodarka morska,
rynek kapitałowy, stosunki gospodarcze z zagranicą;

2)Komisji Kultury i Środków Przekazu – kultura i sztuka, rozwój
twórczości, upowszechnianie kultury, ochrona dziedzictwa kultu-
ralnego, współpraca kulturalna z zagranicą, organizacja instytucji
kulturalnych, polityka informacyjna państwa;

3)Komisji Nauki i Edukacji Narodowej – organizacja i rozwój badań
naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskona-
lenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad
dziećmi i młodzieżą, organizacja instytucji naukowych i oświato-
wych, współpraca naukowa z zagranicą;

4)Komisji Obrony Narodowej – obronność i bezpieczeństwo pań-
stwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił
zbrojnych;

5)Komisji Ochrony Środowiska – ochrona i kształtowanie środowi-
ska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia,
górnictwo i energetyka, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo,
edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie
ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współ-
praca z zagranicą w zakresie ekologii;

6)Komisji Praw Człowieka i Praworządności – prawa i wolności
obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane
z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym,
przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka;

7)Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie
wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie sena-
tora do odpowiedzialności karnej, aresztowanie lub zatrzyma-
nie, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnię-
cie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez
senatora obowiązków senatorskich oraz zachowania nie odpo-
wiadającego godności senatora, analizowanie oświadczeń se-
natorów o stanie majątkowym i przedstawianie wyników analizy
Prezydium Senatu, działalność biur senatorskich, wyrażanie
opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczą-
cych m.in. wykładni i stosowania Regulaminu, dokonywanie
analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów
oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kan-
celarii Senatu;

8)Komisji Rodziny i Polityki Społecznej – problemy ekonomiczne,
mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny, prawna ochro-
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na rodziny, polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń spo-
łecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy;

9)Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – produkcja rolnicza, przetwór-
stwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modern-
izacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infra-
struktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz
przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rol-
nictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi,
kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rol-
niczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe
produkty i usługi rolnictwa;

10) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
– organizacja i funkcjonowanie struktur samorządu terytorialnego,
finanse gmin, gospodarka mieniem komunalnym, funkcjonowanie
organów administracji państwowej;

11) Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą – więzi z krajem,
Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą
i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy śro-
dowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii
za granicą oraz opiniowanie dla Prezydium Senatu planu i wyko-
nania zadań zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą;

12) Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych – polityka zagraniczna państwa, kontakty mię-
dzyparlamentarne, integracja europejska i międzynarodowe
stosunki gospodarcze;

13) Komisji Ustawodawczej – ogólna problematyka legislacyjna i jed-
nolitości prawa, koordynacja prac ustawodawczych Senatu, roz-
patrywanie ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodaw-
czych Senatu;

14) Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu – ochrona zdrowia,
upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu.”.

Art. 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem art. 1 pkt 35,
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 1997 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630, z 1997 r. Nr 57, poz. 552
i Nr 82, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art. 8 w ust. 1 skreśla się pkt 18;
2)w art. 15 w ust. 1 w pkt 12 oraz w załączniku do Regulaminu

Senatu w pkt 12 wyrazy „Spraw Zagranicznych i Międzynarodo-
wych Stosunków Gospodarczych” zastępuje się wyrazami „Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej”;

3)w art. 72 w ust. 1 skreśla się wyrazy „przy pomocy zastępcy Szefa
Kancelarii Senatu”.

Art. 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2000 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.
W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada
1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 1993 r. Nr 20, poz. 198,
z 1994 r. Nr 30, poz. 244, z 1995 r. Nr 29, poz. 333, z 1996 r. Nr 13,
poz. 150, Nr 40, poz. 391 i Nr 67, poz. 630 oraz z 1997 r. Nr 57,
poz. 552, Nr 82, poz. 794 i Nr 86, poz. 862) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 1:
a) w ust. 1 wyrazy „przepisów konstytucyjnych” zastępuje się

wyrazami „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
b) w ust. 2 po wyrazach „prac Senatu” dodaje się wyrazy „i jego

organów, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych
obowiązków organów państwowych wobec Senatu oraz tryb
udzielania obywatelom informacji”,

c) skreśla się ust. 3;
2) w art. 3:

a) w ust. 1:
– w zdaniu pierwszym wyraz „ogólnej” zastępuje się wyrazem
„ustawowej” oraz wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”,
– skreśla się zdanie drugie,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się przy głosowaniu wniosków formal-
nych.”;

3) skreśla się art. 4;
4) w art. 7:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i wicemarszałków”,
b) w ust. 2 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie
uzyska wymaganej większości, procedurę wyboru powtarza
się.”,

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub wicemarszałka” oraz po wyrazie
„głosów” dodaje się wyrazy „ustawowej liczby senatorów”;

5) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Senat wybiera wicemarszałków spośród kandydatów
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zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu taj-
nym. Każdy senator na karcie do głosowania oznacza nazwisko
jednego kandydata. Za wybranych uważa się trzech kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania tej
samej liczby głosów przez trzeciego i czwartego kandydata, gło-
sowanie na tych kandydatów ponawia się.
2. Do odwołania wicemarszałka stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 3.”;

6) w art. 8 w ust. 1:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu
Seniorów,”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) zarządza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm,
projektów ustaw i uchwał oraz innych druków senackich i dorę-
czenie ich senatorom,”,

c) w pkt 11 wyrazy „ustawowych obowiązków” zastępuje się wy-
razami „konstytucyjnych i ustawowych obowiązków” oraz wy-
razy „oraz podporządkowane im jednostki” zastępuje się wyra-
zami „, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane
podmioty”,

d) w pkt 12 skreśla się wyraz „okresowych”,
e) w pkt 15 po wyrazach „Komisji Regulaminowej i Spraw Sena-

torskich” dodaje się wyrazy „, a w zakresie opieki nad Polonią
oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Po-
laków za Granicą,” oraz wyrazy „jego wykonanie” zastępuje się
wyrazami „wykonanie budżetu”;

7) w art. 9 skreśla się pkt 1 i 2;
8) w art. 10 skreśla się ust. 3;
9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Wicemarszałkowie Senatu:
przewodniczą w zastępstwie Marszałka obradom Senatu,
sprawują w zastępstwie Marszałka powierzone przez niego funkcje.
2. Podczas zastępowania Marszałka, na wicemarszałkach ciążą
obowiązki oraz przysługują im prawa Marszałka wynikające z Re-
gulaminu Senatu.”;

10) w art. 12 skreśla się ust. 3a;
11) w art. 17 w ust. 1 po wyrazach „ze swego grona” dodaje się wyrazy

„od sześciu do”;
12) w art. 21 w ust. 5:

a) w pkt 1:
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– wyrazy „nie usprawiedliwionej” zastępuje się wyrazem „nie-
usprawiedliwionej” oraz wyrazy „nie usprawiedliwione” zastępuje
się wyrazem „nieusprawiedliwione”,
– po wyrazach „1/5 głosowań” dodaje się wyrazy „, jeżeli głosowań
było więcej niż 10, z wyłączeniem głosowań dotyczących wnio-
sków formalnych oraz głosowań tajnych”,
– w pkt 2 wyrazy „nie usprawiedliwionej” zastępuje się wyrazem
„nieusprawiedliwionej”;

13) w art. 23 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się pkt 3 w brzmieniu:
„3) udzielić senatorowi nagany.”;

14) w art. 24:
a) w ust. 6 po wyrazie „zatrzymanie” dodaje się wyrazy „w głoso-

waniu tajnym” oraz wyraz „ogólnej” zastępuje się wyrazem
„ustawowej”,

b) w ust. 7 po wyrazie „karnej” dodaje się wyrazy „lub karnoadmini-
stracyjnej”;

15) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. Do postępowania w sprawie wyrażenia przez Senat
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sądowej senatora,
w trakcie trwania mandatu oraz po jego wygaśnięciu, w przypadku
naruszenia praw osób trzecich, przepisy art. 24 ust. 1–6 stosuje
się odpowiednio.”;

16) w art. 29:
a) w ust. 2 wyrazy „Kancelaria Senatu” zastępuje się wyrazami

„Marszałek Senatu” oraz wyrazy „o terminie i przewidywanym
porządku dziennym tego posiedzenia” zastępuje się wyrazami
„o terminie posiedzenia i projekcie porządku obrad”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Marszałek Sena-
tu może zadecydować o skróceniu terminu, o którym mowa
w ust. 2.”;

17) w art. 30:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawo udziału w posiedzeniach Senatu mają osoby wymie-
nione w art. 29 ust. 2 oraz członkowie Prezydium Sejmu,
członkowie Rady Ministrów, Prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego.”;
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18) w art. 31:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „na wniosek Prezydium Senatu”,
b) w ust. 3 wyraz „senatorom” zastępuje się wyrazem „Senatowi”;

19) w art. 32 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
20) w art. 33 skreśla się ust. 2 i 5;
21) po art. 33 dodaje się art. 33a i 33b w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działal-
ności Senatu i jego organów realizowane jest w szczególności
przez:
1) wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach

Senatu,
2) wstęp na posiedzenia Senatu i komisji senackich,
3) dostęp do druków senackich, protokołów i sprawozdań steno-

graficznych z posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów steno-
graficznych z posiedzeń komisji senackich, a także innych
dokumentów i materiałów związanych z działalnością Senatu
i komisji senackich.

2. Szczegółowe zasady uzyskiwania informacji, o którym mowa
w ust. 1 w pkt 2 i 3, w szczególności miejsce i czas uzyskiwania
informacji, określa Marszałek Senatu.
Art. 33b. 1. Informacje o planowanym posiedzeniu Senatu oraz
przewidywanym porządku obrad przekazywane są agencjom in-
formacyjnym, a ponadto udostępniane są opinii publicznej w sieci
informatycznej.
2. Druki senackie, protokoły i sprawozdania stenograficzne z po-
siedzeń Senatu, protokoły i zapisy stenograficzne z posiedzeń
komisji senackich, a także inne dokumenty i materiały związane
z działalnością Senatu i komisji senackich mogą być udostępnia-
ne przez Kancelarię Senatu w szczególności w sieci informatycz-
nej, a także na miejscu z możliwością ich przeglądania, sporzą-
dzania odpisów i notatek.”;

22) w art. 34:
a) w ust. 3:

– wyrazy „21 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”,
– dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Robocza wersja sprawozdania stenograficznego jest udostę-
pniana senatorom następnego dnia po dniu obrad.”,
b) w ust. 4:

– w zdaniu pierwszym wyrazy „w dyskusji” zastępuje się wyra-
zami „w debacie”,
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– zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„O uwzględnieniu poprawki decyduje Marszałek Senatu.”;

23) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. Obradami Senatu kieruje Marszałek Senatu przy pomocy
dwóch, wyznaczonych przez Marszałka, sekretarzy Senatu.”;

24) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Marszałek Senatu przedstawia Senatowi do zatwier-
dzenia projekt porządku obrad.
2. Jeżeli przedstawiony przez Marszałka projekt porządku obrad
nie uwzględnia wniosków, o których mowa w art. 31 ust. 3, a są
one podtrzymywane przez wnioskodawców, o uwzględnieniu
wniosków rozstrzyga Senat.”;

25) w art. 38:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „, a podpisane wnioski zmierzające

do podjęcia uchwały składają na piśmie”,
b) w ust. 3 wyraz „Wnioski” zastępuje się wyrazami „Podpisane

wnioski” oraz wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „do
zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad’,

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „, której sprawozdanie ma być
przedmiotem dyskusji,” oraz wyrazy „drugim przemawiającym
jest sprawozdawca poglądów mniejszości” zastępuje się wyra-
zami „kolejnymi przemawiającymi są sprawozdawcy mniejszo-
ści komisji”,

d) w ust. 5 wyrazy „do obrad nad sprawozdaniem” zastępuje się
wyrazami „do dyskusji” oraz wyraz „krótkie” zastępuje się wy-
razami „trwające nie dłużej niż 1 minutę”,

e) w ust. 6 wyraz „krótkie” zastępuje się wyrazami „trwające nie
dłużej niż 1 minutę”;

26) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Przedmiotem obrad Senatu są w szczególności:
1) ustawy uchwalone przez Sejm,
2) inicjatywy ustawodawcze Senatu i inne uchwały,
3) sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez

Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu.”;

27) w art. 40 w ust. 1 wyrazy „w debacie” zastępuje się wyrazami
„w dyskusji”, wyrazy „przedmiotu debaty” zastępuje się wyrazami
„przedmiotu obrad” oraz skreśla się wyrazy „lub w konkretnej
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sprawie mówca uzyska akceptację Senatu na przedłużenie czasu
przemówienia”;

28) w art. 40 w ust. 2, w art. 45 w ust. 2a oraz w art. 46 w ust. 1 użyty
w różnych przypadkach wyraz „debata” zastępuje się użytym
w odpowiednim przypadku wyrazem „dyskusja”;

29) w art. 41:
a) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Od decyzji Marszałka, o której mowa w ust. 3 i 4, senator
może odwołać się do Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich. Komisja odwołanie oddala bądź zwraca się do Marszałka
o uchylenie decyzji. Marszałek uwzględnia wniosek Komisji
albo sprawę przedstawia Senatowi do rozstrzygnięcia.”;

30) w art. 42:
a) w ust. 1 wyrazy „porządkiem dziennym posiedzenia” zastępuje

się wyrazami „porządkiem obrad”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogłoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia,”;

31) w art. 42a:
a) w ust. 1 wyrazy „po wyczerpaniu porządku dziennego udziela

głosu senatorowi dla wygłoszenia oświadczenia senatorskie-
go” zastępuje się wyrazami „, po wyczerpaniu porządku obrad
udziela głosu senatorom dla wygłoszenia oświadczeń senator-
skich”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczenia senatorów, jeżeli zawierają wnioski i uwagi
kierowane do członków Rady Ministrów, przedstawicieli orga-
nów i instytucji państwowych lub samorządowych, są niezwło-
cznie przekazywane przez Marszałka Senatu do wskazanych
adresatów w celu zajęcia stanowiska.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Odpowiedzi udzielane są senatorom w formie pisemnej,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania oświad-
czenia.
6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa
w ust. 5, albo udzielenia odpowiedzi oczywiście niewystarcza-
jącej, przepis art. 8 ust. 1 pkt 11 i 12 stosuje się odpowiednio.”;

32) w art. 45:
a) w ust. 1 wyraz „poprawki” zastępuje się wyrazem „wnioski”,
b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
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„2b. Wnioskodawca może dokonać zmian treści swojego wnio-
sku, jeżeli komisje uznają, że zmiany nie stanowią istotnej
modyfikacji treści wniosku.
2c. Komisje mogą nadać wnioskowi brzmienie ograniczające
jego treść wyłącznie do proponowanej zmiany w przepisie.
Jeżeli wnioskodawca jest obecny na posiedzeniu komisji, ko-
misje zapoznają się z jego stanowiskiem.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do czasu przystąpienia przez Senat do głosowania wnio-
skodawca może wycofać swój wniosek. Każdy senator może
podtrzymać wycofany wniosek, przejmując uprawnienia doty-
chczasowego wnioskodawcy.”;

33) w art. 46:
a) w ust. 1 po wyrazach „porządku głosowania” dodaje się wyrazy

„albo zadania sprawozdawcy pytań o wyjaśnienie treści głoso-
wanej poprawki”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie odbywa się przy użyciu aparatury elektronicznej
rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących senatorów
i polega na naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki
(głosowanie jawne).”,

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy „przeprowadzane bez użycia apa-
ratury elektronicznej”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłącze-
niem głosowań w sprawie składu komisji senackich.
7. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowa-
nych kart do głosowania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowie-
dnio.”,

e) w ust. 8 wyrazy „Wyniki głosowania imiennego przeprowadzo-
nego bez użycia aparatury elektronicznej oraz wyniki głosowa-
nia tajnego” zastępuje się wyrazami „Wyniki głosowania imien-
nego oraz głosowania tajnego”;

34) w art. 47:
a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. a) wyrazy „można poddać” zastępuje się

wyrazami „poddaje się”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Marszałek Senatu nie poddaje pod głosowanie wniosków
do uchwały Sejmu, o której mowa w art. 56a ust. 1, wykracza-
jących poza zakres określony w art. 56a ust. 3.”;
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35) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczące-
go. Zastępca przewodniczącego pełni obowiązki przewodniczą-
cego w razie jego nieobecności oraz obowiązki powierzone mu
przez przewodniczącego.”;

36) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach okre-
ślonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego. Na wnio-
sek Marszałka Senatu, Prezydium Senatu lub pisemny wniosek
jednej czwartej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący
jest obowiązany zwołać posiedzenie w celu rozpatrzenia określo-
nej sprawy.
2. Senatorowie mogą zwracać się do komisji o rozpatrzenie okre-
ślonych spraw.
3. Posiedzenia komisji są jawne.
4. Komisja, na wniosek Marszałka Senatu, przewodniczącego
komisji lub co najmniej 3 członków komisji, może zadecydować
o utajnieniu obrad lub odbyciu posiedzenia zamkniętego. Komisja
postanawiając o tajności obrad lub odbyciu posiedzenia zamknię-
tego określa osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny.
Przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

37) po art. 53 dodaje się art. 53a i 53b w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć senato-
rowie nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji
i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć posłowie, przed-
stawiciele Rady Ministrów i organów administracji rządowej.
3. Na żądanie komisji albo przewodniczącego komisji, w spra-
wach będących przedmiotem jej zakresu działania, przedstawi-
ciele Rady Ministrów, państwowych i samorządowych organów,
instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego
z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawych oraz
organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu pań-
stwa są obowiązani do współpracy z komisją, w szczególności do:
1) przedstawienia informacji, wyjaśnień, opinii w formie pisemnej

lub przy wykorzystaniu odpowiedniego nośnika, 
2) przekazania materiałów,
3) czynnego udziału w posiedzeniach komisji.
4. Radę Ministrów w pracach komisji reprezentuje upoważniony
członek Rady Ministrów, sekretarz stanu, podsekretarz stanu,
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pełnomocnik Rządu lub kierownik urzędu centralnego, a w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach także inna osoba czynna
w danym dziale administracji rządowej dysponująca pisemnym
upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów. Pozostałe podmioty
reprezentuje osoba upoważniona w trybie właściwym dla danego
podmiotu do jego reprezentowania na zewnątrz albo – za zgodą
przewodniczącego komisji – inna osoba.
5. Przy realizowaniu obowiązku współpracy podmioty wymienione
w ust. 3 obowiązane są kierować się terminem wyznaczonym
przez przewodniczącego komisji. Przepis art. 42a ust. 6 stosuje
się odpowiednio.
6. Przewodniczący komisji mogą zlecać sporządzenie opinii oraz
mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów, przed-
stawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem
pracy komisji oraz inne osoby.
Art. 53b. 1. Druki senackie oraz inne materiały dotyczące spraw
rozpatrywanych na posiedzeniu komisji powinny być doręczone
jej członkom nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:
1) jeżeli posiedzenie komisji zostało zwołane w trakcie obrad

Senatu i w związku z tymi obradami,
2) w szczególnych wypadkach, za zgodą komisji.”;

38) w art. 54:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W głosowaniu innym niż nad wnioskami o odrzucenie, przyję-
cie bez poprawek oraz wprowadzenie poprawek do ustawy,
projektu ustawy albo projektu uchwały, w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego prowadzącego
obrady.”,

b) w ust. 3 po wyrazie „senatorów” dodaje się wyrazy „, nawet
w wypadku, gdy nie był głosowany”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W trakcie obrad komisji przepisy art. 46 ust. 2–8 i art. 47–50
stosuje się odpowiednio.”;

39) w art. 54a w ust. 2 wyrazy „Wnioski i propozycje poprawek
odrzucone przez komisje” zastępuje się wyrazami „Wnioski nie-
przyjęte przez komisję”;

40) w art. 54d w ust. 2 po wyrazach „do protokołu” dodaje się wyrazy
„na najbliższym posiedzeniu komisji po udostępnieniu tego pro-
tokołu”;
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41) w art. 55:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwalona przez Sejm ustawa jest przekazywana do Se-
natu wraz z uzasadnieniem oraz informacją o zgodności usta-
wy z prawem Unii Europejskiej, zakresie i powodach niezgod-
ności albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego pra-
wa. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwych
komisji senackich.”,

b) w ust. 2 wyrazy „2 tygodnie” zastępuje się wyrazami „18 dni,
a w przypadku ustawy wniesionej jako projekt pilny – w terminie
wyznaczonym przez Marszałka Senatu,”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Uchwałę w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm Senat
podejmuje w ciągu 30 dni od dnia jej przekazania.”;

42) art. 55a otrzymuje brzmienie:
„Art. 55a. 1. Jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm,
komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych
wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz
z projektem uchwały, o którym mowa w art. 55 ust. 2, komisja
może przedstawić wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
wraz z projektem odpowiedniej ustawy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawiany jest przez
sprawozdawcę komisji wraz z projektem uchwały, o którym mowa
w art. 55 ust. 2.
3. Po wysłuchaniu wniosku, Senat rozstrzyga o przystąpieniu do
drugiego czytania projektu ustawy, z wyłączeniem stosowania
art. 63 oraz art. 63a ust. 1, 2 i 4. Drugie czytanie projektu ustawy
przeprowadza się na tym samym posiedzeniu, jako odrębny punkt
porządku obrad.
4. Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do drugiego
czytania, oznacza skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia
w trybie określonym w Dziale IX.”;

43) po art. 55a dodaje się art. 55b w brzmieniu: 
„Art. 55b. 1. Uchwałę w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji
Senat podejmuje w ciągu 60 dni od dnia jej przekazania. Podjęcie
przez Senat uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
2. Do postępowania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji nie
mają zastosowania art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 2 zdanie drugie.”;

44) w art. 56:
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a) w ust. 1 wyrazy „ustawy pilnej” zastępuje się wyrazami „ustawy
wniesionej jako projekt pilny”,

b) w ust. 2 wyrazy „ustawy pilnej” zastępuje się wyrazami „ustawy
wniesionej jako projekt pilny” oraz wyrazy „art. 29 ust. 2, art. 31
ust. 2 i art. 55 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 29 ust. 2
i art. 31 ust. 2”;

45) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. 1. Marszałek Senatu kieruje uchwałę Sejmu w sprawie
usunięcia niezgodności w ustawie, w rozumieniu art. 122 ust. 4
Konstytucji, do właściwych komisji, w tym do Komisji Ustawodaw-
czej. Komisje obradują wspólnie.
2. Komisje w terminie określonym przez Marszałka Senatu, nie
dłuższym jednak niż 14 dni, przygotowują projekt uchwały Senatu
w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie, w którym proponują:
– przyjęcie uchwały Sejmu bez poprawek, 
– wprowadzenie do tekstu uchwały Sejmu poprawek. 
3. Wnioski zgłaszane przez komisje oraz senatorów do uchwały
Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie mogą obej-
mować wyłącznie zmiany zmierzające do usunięcia niezgodności
ustawy z Konstytucją oraz ich niezbędne konsekwencje.”;

46) w art. 61 w ust. 2 w pkt 5 przecinek zastępuje się kropką oraz
skreśla się pkt 6;

47) w art. 62:
a) w ust. 1 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”,
b) w ust. 2 wyraz „pierwszego” zastępuje się wyrazem „drugiego”;

48) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Marszałek Senatu kieruje projekt ustawy do właściwych
komisji, w tym do Komisji Ustawodawczej. 
2. Komisje, do których skierowany został do rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu projekt ustawy, obradują nad nim wspólnie. Ko-
misje te mogą zwrócić się do innych komisji o wyrażenie opinii
o projekcie lub jego części.
3. W posiedzeniach komisji obowiązany jest uczestniczyć przed-
stawiciel wnioskodawcy.”;

49) art. 63a otrzymuje brzmienie:
„Art. 63a. 1. Pierwsze czytanie przeprowadza się nie wcześniej
niż po upływie 14 dni od dnia doręczenia senatorom projektu
ustawy. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji doręcza się wszy-
stkim senatorom nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.
2. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy przygotowują, w ter-
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minie nie dłuższym niż 2 miesiące, wspólne sprawozdanie, w któ-
rym przedstawiają wniosek o:
– przyjęcie projektu bez poprawek, 
– przyjęcie projektu z poprawkami w formie tekstu jednolitego
projektu,
– odrzucenie projektu. 
3. Sprawozdanie komisji obejmuje informację o zgodności proje-
ktu ustawy z prawem Unii Europejskiej, zakresie i powodach
niezgodności albo o pozostawaniu poza obszarem regulacji tego
prawa.
4. Przewodniczący komisji mogą wystąpić do Marszałka Senatu
o przedłużenie terminu określonego w ust. 2.
5. Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji przedstawia
wybrany z ich składu senator sprawozdawca.”;

50) art. 63b otrzymuje brzmienie:
„Art. 63b. 1. Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje:
1) przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie

ustawy,
2) przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków.
2. Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą zgłaszać
trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy
w związku z przedstawionym sprawozdaniem oraz do upoważ-
nionego przedstawiciela wnioskodawcy, o którym mowa w art. 61
ust. 1.
3. Drugie czytanie kończy się skierowaniem projektu ustawy do
komisji w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji
wniosków, z zastrzeżeniem ust. 5. 
4. Senat, kierując projekt ustawy do komisji, może wyznaczyć im
również termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania. 
5. Jeżeli w trakcie dyskusji nikt nie złoży wniosku przeciwnego do
wniosku przedstawionego przez komisje w sprawozdaniu, Senat
przystępuje niezwłocznie do trzeciego czytania.”;

51) art. 63c otrzymuje brzmienie:
„Art. 63c. 1. Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
1) przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji,

jeżeli projekt był skierowany do komisji po drugim czytaniu,
2) głosowanie.
2. W dodatkowym sprawozdaniu komisji zamieszcza się zestawie-
nie wszystkich wniosków zgłoszonych w toku dyskusji. Przepisy
art. 45 ust. 2b i 2c stosuje się odpowiednio. 
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3. Przed przystąpieniem do głosowania senatorowie mogą zgła-
szać trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy
w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. 
4. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek zgłoszony w tra-
kcie drugiego czytania; przepis art. 45 ust. 4 stosuje się odpowie-
dnio.
5. Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie wniesienia
inicjatywy ustawodawczej przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się
odpowiednio.”;

52) w art. 64 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Do uchwały załącza się:
1) uzasadnienie przedstawiające w szczególności skutki finanso-

we wykonania projektowanej ustawy,
2) informację o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Euro-

pejskiej, o zakresie i powodach niezgodności albo o pozosta-
waniu poza obszarem regulacji tego prawa,

3) wskazanie przedstawiciela Senatu upoważnionego do repre-
zentowania go w pracach nad projektem ustawy.”;

53) w art. 65:
a) w ust. 3 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Marszałek Senatu, w szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, może zadecydować o skróceniu terminów, o których mowa
w art. 63a ust. 1.”,
c) w ust. 5 wyrazy „art. 63a” zastępuje się wyrazami „art. 63a

ust. 1, 2, 4 i 5”;
54) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody:
1) na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu miesiąca

od dnia przekazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu,
2) na powołanie i odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

oraz Rzecznika Praw Dziecka w ciągu miesiąca od dnia prze-
kazania Senatowi odpowiedniej uchwały Sejmu, 

3) na powołanie i odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Senat przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1,
może wezwać kandydata na stanowisko albo osobę zajmującą
stanowisko do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na
pytania senatorów.
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3. Uchwały Senatu w sprawach określonych w ust. 1 Marszałek
Senatu przekazuje Marszałkowi Sejmu.”;

55) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. 1. Senat wybiera i odwołuje dwóch senatorów do składu
Krajowej Rady Sądownictwa.
2. Senat powołuje i odwołuje:
1) dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
2) trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i 2 Senat podejmuje
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby senatorów.”;

56) art. 68 otrzymuje brzmienie:
„Art. 68. 1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczegól-
nych osób na stanowiska państwowe określone w art. 67 ust. 1
i 2 zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów.
2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej 2 kandydatom do
Krajowej Rady Sądownictwa oraz Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji oraz 3 kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej.
3. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na
kandydowanie oraz uzasadnienie uwzględniające w szczególno-
ści kryteria wynikające z odpowiednich ustaw.”;

57) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. 1. Wnioski, o których mowa w art. 68, składa się do
Marszałka Senatu.
2. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów
początek i koniec terminu na składanie wniosków tak, aby okres
składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby wnioski były
składane nie później niż:
1) 30 dni przed upływem kadencji organów lub członków organów,

o których mowa w art. 67 ust. 1 i 2,
2) 14 dni od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdze-

nia wygaśnięcia mandatu,
3) 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu

– w stosunku do kandydatów na członków Krajowej Rady
Sądownictwa.

3. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu
zaopiniowania.
4. Komisje przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych
kandydatur oraz opinie sformułowane w oparciu o przeprowadzo-
ne przesłuchania kandydatów.”;
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58) po art. 69 dodaje się art. 69a oraz 69b w brzmieniu:
„Art. 69a. 1. Senat, przed podjęciem uchwał w sprawie wyboru lub
powołania osób na stanowiska państwowe określone w art. 67
ust. 1 i 2, może wezwać kandydatów na stanowiska do złożenia
wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.
2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaga-
nej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania
z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniej-
szą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decy-
duje losowanie.
3. Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wy-
maganej liczby członków organów państwowych, senatorom przy-
sługuje prawo ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni
od daty głosowania. Art. 68 i 69 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowie-
dnio.
Art. 69b. 1. Odwołanie członków organu państwowego, o którym
mowa w art. 67 ust. 1, może nastąpić na złożony do Marszałka
wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku dołącza się
uzasadnienie.
2. Odwołanie członków organów państwowych, o których mowa
w art. 67 ust. 2, następuje wyłącznie w przypadkach określonych
w odpowiednich ustawach. Marszałek Senatu przedstawia Sena-
towi projekt uchwały w tej sprawie.
3. Do postępowania w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oraz w sprawie projektu uchwały, o którym mowa w ust. 2, przepisy
art. 69 ust. 3 i 4 oraz art. 69a ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

59) w art. 71 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa oby-
wateli do uzyskiwania informacji o działalności Senatu i jego
organów,”.

Art. 2.

Marszałek Senatu ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” jednolity tekst uchwały Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulaminu Senatu,
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej
numeracji działów, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów oraz
porządku alfabetycznego liter.
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Art. 3.
Tracą moc:

1) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października
1993 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru senato-
rów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniona uchwałą
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1994 r. o zmia-
nie uchwały w sprawie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru
senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa,

2) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września
1994 r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów oraz powoływa-
nia i odwoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(Monitor Polski Nr 51, poz. 431),

3) uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia
1997 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków
Rady Polityki Pieniężnej.

Art. 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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Wykaz posiedzeń Senatu

Nr
posiedzenia Data Liczba dni

1 21.10.1997 r. 1

2 6–7.11.1997 r. 2

3 4.12.1997 r. 1

4 10.12.1997 r. 1

5 17–18.12.1997 r. 2

6 21–23.01.1998 r. 3

7 12–13.02.1998 r. 2

8 19–20.02.1998 r., 19.03.1998 r. 3

9 19.03.1998 r. 1

10 27.03.1998 r. 1

11 16.04.1998 r. 1

12 20–23.05.1998 r. 4

13 29.05.1998 r. 1

14 17–19.06.1998 r. 3

15 1–2.07.1998 r. 2

16 14–16.07.1998 r. 3

17 23–24.07.1998 r. 2

18 29–30.07.1998 r. 2

19 5–6.08.1998 r. 2

20 7–9.10.1998 r. 3

21 28.10.1998 r. 1

22 5.11.1998 r. 1

23 17–18.11.1998 r. 2

24 2–3.12.1998 r. 2

25 9–11 i 16.12.1998 r. 4

26 16–17.12.1998 r. 2
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Nr
posiedzenia

Data Liczba dni

27 22.12.1998 r. 1

28 19–20.01.1999 r. 2

29 27–29.01.1999 r. 3

30 17.02.1999 r. 1

31 4.03.1999 r. 1

32 17–18.03.1999 r. 2

33 30–31.03.1999 r. 2

34 21–22.04.1999 r. 2

35 6–7.05.1999 r. 2

36 20–21.05.1999 r. 2

37 17–18.06.1999 r. 2

38 1.07.1999 r. 1

39 3.07.1999 r. 1

40 22–23.07.1999 r. 2

41 3–5.08.1999 r. 3

42 22–23.09.1999 r. 2

43 6–7.10.1999 r. 2

44 21–22.10.1999 r. 2

45 17–20.11.1999 r. 4

46 2.12.1999 r. 1

47 15–16.12.1999 r. 2

48 29–30.12.1999 r. 2

49 12–15.01.2000 r. 4

50 26–27.01.2000 r. 2

51 2–5.02.2000 r. 4

52 15–16.03.2000 r. 2

53 29.03.2000 r. 1
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Nr
posiedzenia

Data Liczba dni

54 12.04.2000 r. 1

55 12–14.04.2000 r. 3

56 26.04.2000 r. 1

57 26.04.2000 r. 1

58 10–11.05.2000 r. 2

59 25.05.2000 r. 1

60 7–9.06.2000 r. 3

61 28–29.06.2000 r. 2

62 19–20.07.2000 r. 2

63 2–4 i 8.08.2000 r. 4

64 9.08.2000 r. 1

65 21–22.09.2000 r. 2

66 3–5.10.2000 r. 3

67 25–26.10.2000 r. 2

68 9.11.2000 r. 1

69 22–24.11.2000 r. 3

70 6–7.12.2000 r. 2

71 13–14.12.2000 r. 2

72 20–23.12.2000 r. 4

73 10–11.01.2001 r. 2

74 25–26.01.2001 r. 2

75 14.02.2001 r. 1

76 21–23.02.2001 r. 3

77 14–15.03.2001 r. 2

78 28–30.03.2001 r. 3

79 5–6.04.2001 r. 2

80 25–26.04.2001 r. 2

81 9–10.05.2001 r. 2

82 23–24.05.2001 r. 2

83 6–8.06.2001 r. 3

84 20–22.06.2001 r. 3

77



Nr
posiedzenia

Data Liczba dni

85 4–5.07.2001 r. 2

86 18–20.07.2001 r. 3

87 1–2.08.2001 r. 2

88 8–11.08.2001 r. 4

89 28–30.08.2001 r. 3

90 12–13.09.2001 r. 2
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Posiedzenia Senatu w poszczególnych latach i miesiącach

Rok Miesiąc
Liczba dni
posiedzeń

1997

październik 1

listopad 2

grudzień 4

1998

styczeń 3

luty 4

marzec 3

kwiecień 1

maj 5

czerwiec 3

lipiec 9

sierpień 2

październik 4

listopad 3

grudzień 9

1999

styczeń 5

luty 1

marzec 5

kwiecień 2

maj 4

czerwiec 2

lipiec 4

sierpień 3

wrzesień 2

październik 4

listopad 4

grudzień 5
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Rok Miesiąc
Liczba dni
posiedzeń

2000 r.

styczeń 6

luty 4

marzec 3

kwiecień 6

maj 3

czerwiec 5

lipiec 2

sierpień 5

wrzesień 2

październik 5

listopad 4

grudzień 8

2001 r.

styczeń 4

luty 4

marzec 5

kwiecień 4

maj 4

czerwiec 6

lipiec 5

sierpień 9

wrzesień 2

Ogółem 190
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Porządek dzienny
1. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 21 października 1997 r.

1. Uroczyste otwarcie posiedzenia przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

2. Powołanie Marszałka Seniora.
3. Wystąpienie Marszałka Seniora Władysława Bartoszewskiego.
4. Ślubowanie Marszałka Seniora Władysława Bartoszewskiego.
5. Powołanie sekretarzy pierwszego posiedzenia Senatu.
6. Ślubowanie senatorów.
7. Wybór Marszałka Senatu (1)1. 
8. Wybór Wicemarszałków Senatu (2, 3, 4, 5, 6).
9. Wybór Sekretarzy Senatu (7).

10. Powołanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich (8, 9).

Porządek dzienny
2. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 listopada 1997 r. 

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulami-
nu Senatu (10, 10S). 

2. Powołanie składów stałych komisji senackich (11).
3. Wybór przewodniczących stałych komisji senackich (12).

1 W nawiasach podano numery druków senackich.
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Porządek dzienny
3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 4 grudnia 1997 r. 

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmier-
nym przywozem towarów na polski obszar celny (16, 16A, 16B,
16C i 16Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywo-
zem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych
(17, 17A, 17B, 17C i 17Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem
z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (18,
18A, 18B, 18C, 18D i 18Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmier-
nym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów te-
kstylnych i odzieżowych (19,19A,19B,19C i 19Z).*

5. Wybór senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa (20).
6. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Praw Człowie-

ka i Praworządności projektu uchwały Senatu RP w sprawie ob-
chodów 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (13).

* Ustawy, których projekty, zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rada Ministrów określiła jako pilne. W postępo-
waniu w sprawie wskazanych ustaw termin dla rozpatrzenia ich przez Senat wynosi
14 dni.
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Porządek dzienny
4. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 10 grudnia 1997 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budżetowe i ustawy – Prawo energetyczne (21, 21A, 21B, 21C
i 21Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopła-
tach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (22,
22A, 22B, 22C i 22Z).* 

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (23, 23A, 23B).* 

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warun-
kach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (24,
24A, 24B, 24C i 24Z).* 

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usłu-
gach turystycznych (25, 25A, 25B, 25C).* 

6. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie obchodów
50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(13, 13S). 

7. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Regulaminową
i Spraw Senatorskich projektu uchwały Senatu w sprawie trybu
powoływania i odwoływania członków Rady Polityki Pieniężnej
(14).
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Porządek dzienny
5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17 i 18 grudnia 1997 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sto-
sowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skut-
ków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (29, 29A, 29B,
29Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (30, 30A, 30B). 

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach
(31, 31A).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o waloryzacji niektórych
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (32, 32A, 32B,
32C, 32Z).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restru-
kturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz
o wprowadzeniu opłaty węglowej (39, 39A).* 

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
celny (38, 38A, 38B).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (36, 36A, 36B i 36Z).*

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (37,
37A, 37B i 37Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym (41, 41A, 41B, 41Z).*

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży (33, 33A, 33B, 33Z).* 

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (34, 34A, 34B, 34C).*

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Przepisy
wprowadzające Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonaw-
czy oraz niektórych innych ustaw (40, 40A, 40B, 40Z). 

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i usta-
wę o ochronie gruntów rolnych i leśnych (35, 35A, 35B). 
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14. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Zagra-
nicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych proje-
ktu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii
Międzyparlamentarnej (26).

15. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów pro-
jektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (27).

16. Zmiany w składzie komisji senackich (28).
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Porządek dzienny
6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21, 22 i 23 stycznia 1998 r. 

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (43,
43A, 43B i 43Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konkordatu
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (47, 47A,
47B). 

3. Wybór członków Rady Polityki Pieniężnej (45).
4. Złożenie przysięgi przez wybranych przez Senat członków Rady

Polityki Pieniężnej.
5. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu

ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda-
nych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego (42).

6. Zmiany w składzie komisji senackich (44).
7. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Praw Człowieka

i Praworządności projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ-
pracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publi-
czne (46). 

Porządek dzienny
7. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 lutego 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 1998
(48, 48A, 48Z).
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Porządek dzienny
8. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19, 20 lutego i 19 marca 1998 r

1. Debata na temat integracji europejskiej – pierwsze czytanie przed-
stawionego przez Komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej projektu uchwały w sprawie zadań stojących przed
Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia nego-
cjacji o członkostwo w Unii Europejskiej (51).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utwo-
rzeniu Głównego Urzędu Miar (49, 49A).

3. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (42,
42S). 

4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ-
pracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publi-
czne (46, 46S).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uznaniu stopni nauko-
wych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski
Uniwersytet Na Obczyźnie (53, 53A, 53B, 53Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (52, 52A, 52B, 52Z).

7. Zmiany w składzie komisji senackich (50).
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach użycia Sił

Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. (55,
55A, 55Z). 
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Porządek dzienny
9. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 19 marca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkol-
nictwie wyższym (56, 56A). 

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachun-
kowości (57, 57A, 57Z). 

3. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny
1939–1945 (54).

4. Zmiany w składzie osobowym komisji senackich (58).

Porządek dzienny
10. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 27 marca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin (62, 62A, 62B, 62Z). 
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Porządek dzienny
11. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 16 kwietnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (61, 61A, 61B, 61Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (67, 67A, 67B).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rewa-
loryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz
o zmianie niektórych ustaw (63, 63A, 63B).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie
cywilnej (60, 60A, 60B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwy-
ższej Izbie Kontroli (66, 66A, 66B, 66Z).

6. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Ustawodawczą
projektu uchwały Senatu w sprawie przywrócenia ciągłości pra-
wnej II Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej
(59, 59S). 

7. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zadań stoją-
cych przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpo-
częcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej (51, 51S).

8. Wyrażenie przez Senat zgody na powołanie Ewy Kuleszy na
stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych (65).
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Porządek dzienny
12. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20, 21, 22 i 23 maja 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie powiatowym
(69,69A, 69B, 69Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administracji rządowej
w województwie (70, 70A, 70B, 70Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządzie wojewódz-
twa (71, 71A, 71B, 71Z). 

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych (72, 72A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu (73, 73A). 

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmienia-
jącej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (74,
74A).

7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu dzia-
łalności (64, 64A). 

8. Drugie czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla
nieletnich ofiar wojny 1939–1945 (54, 54S).

9. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (68). 

Porządek dzienny
13. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 29 maja 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji IV Protokołu do
Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, sporządzonego
w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r. (78, 78A, 78B).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (79, 79A, 79B).
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Porządek dzienny
14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18 i 19 czerwca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wprowadzeniu zasadni-
czego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (88, 88A,
88Z). 

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (77, 77A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (76, 76A,
76Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu
za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
(75, 75A, 75B, 75Z).

5. Zmiany w składzie komisji senackich (81). 
6. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych pro-

blemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 1997 roku (84).

7. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
uchwały Senatu w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie (80).

8. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (83).

9. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 października 1991 roku
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur
i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (82). 
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Porządek dzienny
15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 1 i 2 lipca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (95, 95A, 95B,
95Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujaw-
nieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje
publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (94, 94A, 94B,
94Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachun-
kowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(90, 90A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie felczera (89, 89A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stoso-
waniu szczególnych rozwiązań podatkowych w związku z likwida-
cją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (92, 92A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (93, 93A). 

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
(68, 68S).

8. Zmiany w składzie komisji senackiej (91).
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Porządek dzienny
16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14, 15 i 16 lipca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
określających kompetencje organów administracji publicznej
– w związku z reformą ustrojową państwa (98, 98A, 98Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Mon-
tego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w spra-
wie implementacji Części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym
Jorku dnia 29 lipca 1994 r. (100, 100A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy
państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz
o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych (96,
96A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
dotyczących gmin warszawskich (99, 99A, 99B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wejściu w życie ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa
oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (97, 97A,
97B, 97Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (101, 101A,
101B, 101Z).
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Porządek dzienny
17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 lipca 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wprowadzeniu zasadni-
czego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (112,
112A, 112Z). 

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykro-
czenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy
– Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (102, 102A, 102B,
102Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy karnej
skarbowej (104, 104A, 104B, 104Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
rolnym (103, 103A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o staty-
styce publicznej (108, 108A, 108Z).*

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (83, 83S).

7. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Zdrowia, Kul-
tury Fizycznej i Sportu projektu ustawy o zmianie ustawy o kultu-
rze fizycznej (87).

8. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi (86).
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Porządek dzienny
18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 29 i 30 lipca 1998 r .

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Fundu-
szu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją
nr 247 (1993) Organu Zarządzającego Funduszu (114, 114A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w spra-
wie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczysz-
czeniem (105, 105A, 105B).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sowaniu gmin (120, 120A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracow-
niczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (119, 119A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pożyczkach i kredytach
studenckich (110, 110A, 110B, 110Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o walory-
zacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektó-
rych ustaw (106, 106A, 106B). 

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych
ustaw (111, 111A, 111Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (107, 107A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usłu-
gach turystycznych (113, 113A).

10. Zmiany w składach komisji senackich (109, 122).
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Porządek dzienny
19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5 i 6 sierpnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościo-
ła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw (115, 115A, 115B, 115Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
– Przepisy wprowadzające Kodeks karny (116, 116A, 116B).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny oraz ustawy – Prawo przewozowe (117, 117A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz ustawy o działalności gospodarczej (118, 118A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty (121, 121A, 121Z).

Porządek dzienny
20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 7, 8 i 9 października 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych (124, 124A, 124Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(125, 125A, 125Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspe-
kcji Celnej (126,126A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (127, 127A, 127Z). 

5. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(123).

6. Informacja Rządu RP na temat sytuacji na rynku płodów rolnych
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa wieprzo-
wego.
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Porządek dzienny
21. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 28 października 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (130, 130A, 130B, 130Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przedłużeniu kadencji
ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń
(128, 128A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustano-
wieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego (129, 129A, 129Z).

Porządek dzienny
22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 5 listopada 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest (132, 132A,132Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (134, 134A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności (135, 135A, 135Z).
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Porządek dzienny
23. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17 i 18 listopada 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (136, 136A, 136Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (137, 137A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączno-
ści (138, 138A, 138Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (140, 140A).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (133, 133A, 133Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych
(142, 142A, 142Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (143, 143A, 143B,
143Z).
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Porządek dzienny
24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2 i 3 grudnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o zakła-
dach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęg-
niarki i położnej oraz o szkolnictwie wyższym (141, 141A, 141Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządzie województwa oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (139, 139A, 139Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej (151, 151A, 151Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji oraz ustawy o zamówieniach publicznych (144,
144A, 144Z).

5. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (145).

6. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (150).

7. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Ustawodaw-
czą projektu ustawy o mieniu zlikwidowanego Funduszu Wcza-
sów Pracowniczych (149, do druku 149 – uzupełnienie).
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Porządek dzienny
25. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10, 11 i 16 grudnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostosowaniu górnictwa
węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (157, 157A, 157Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (154, 154A, 154Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo dewizowe (152,
152A, 152B, 152Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sejmowej komisji śledczej
(153, 153A, 153B, 153Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (156, 156A).

6. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za okres
od 8 maja 1997 r. do 7 maja 1998 r. z uwagami o stanie przestrze-
gania wolności i praw człowieka i obywatela (85, 85A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (155, do druku 155 – uzu-
pełnienie, 155A, 155Z).

8. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emi-
gracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o obywatelstwie
polskim (146).

9. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emi-
gracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o Karcie Polaka
i trybie stwierdzenia przynależności do Narodu Polskiego osób
polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej (147).

10. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Emi-
gracji i Polaków za Granicą projektu ustawy o repatriacji (148).
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Porządek dzienny
26. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 16 i 17 grudnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej (168,
168A, 168B, 168Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie
majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społe-
czne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy
o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki
zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych (160,
160A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształ-
towaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budże-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (169, 169A, 169B, 169Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyna-
grodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej (170, 170A, 170Z).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych (159, 159A, 159Z).*

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (161, 161A, 161Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o proku-
raturze (162, 162A, 162Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności dys-
cyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944–1989 sprzeniewierzyli
się niezawisłości sędziowskiej (166, 166A, 166Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (163, 163A, 163Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych (164, 164A, 164Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samo-
rządowych kolegiach odwoławczych (167, 167A, 167Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (165,
165A).
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Porządek dzienny
27. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 22 grudnia 1998 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (171, 171A,
171Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (172, 172A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o plano-
waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal-
ności przerywania ciąży (173, 173A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przed-
siębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” (174,
174A).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999
i 2000 (175, 175A, 175B).*

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach użycia lub
pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa (176, 176A, 176Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach sądów
i prokuratury (177, 177A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej (178, 178A, 178Z).
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Porządek dzienny
28. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19 i 20 stycznia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych (180, 180A, 180Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (181,
181A, 181B).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające
reformę ustroju szkolnego (182, 182A, 182Z).

4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (87, 87S).

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (123, 123S).

6. Drugie czytanie projektu ustawy o mieniu Funduszu Wczasów
Pracowniczych (149, 149S).

7. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (158).

8. Zmiany w składzie komisji senackich (179).
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachun-

kowości (183, 183A).
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Porządek dzienny
29. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27, 28 i 29 stycznia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 1999
(184, 184A, 184Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (185, 185A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (186, 186A, 186Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stoso-
waniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r. (187, 187A, 187Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu o cał-
kowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r. (188,
188A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzyma-
nia drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych
odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej (189,
189A).

Porządek dzienny
30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 17 lutego 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu
Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia
4 kwietnia 1949 r. (191, 191A).

2. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisję Obrony Narodowej
projektu uchwały w sprawie ratyfikacji przez Polskę Traktatu
Północnoatlantyckiego (190, 190S).
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Porządek dzienny
31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 4 marca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banko-
wym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (196,
196A, 196Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o warun-
kach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego
(192, 192A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych (193, 193A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej (195, 195A, 195B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji (194, 194A).
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Porządek dzienny
32. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17 i 18 marca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopła-
tach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (199,
199A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
celny (200, 200A, 200Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Insty-
tucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (204, 204A,
204Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usłu-
gach turystycznych (201, 201A, 201Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (202, 202A,
202Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej (203, 203A).

7. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pra-
cownikach samorządowych, ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie województwa
i ustawy o samorządzie powiatowym (197).

8. Zmiany w składzie komisji senackiej (198).
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Porządek dzienny
33. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 30 i 31 marca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy (215, 215A, 215Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy Orga-
nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informa-
cji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli
dnia 19 października 1970 r. (208, 208A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o wza-
jemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności,
w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie paten-
tów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. (209,
209A).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji,
sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. (210, 210A).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej
statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerw-
ca 1951 r. (211, 211A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy doty-
czącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, spo-
rządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. (212, 212A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu
dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojsko-
wych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyc-
kiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (213,
213A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w spra-
wie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich
przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej
w Brukseli dnia 14 września 1994 r. (214, 214A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy (217, 217A, 217Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasa-
dach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych
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na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (216, 216A,
216B, 216Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (218, do druku 218 – uzupełnienie,
218A, 218B, 218Z).

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorzą-
dzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (197,
197S).
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Porządek dzienny
34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21 i 22 kwietnia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (225, 225A, 225Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pań-
stwowej Straży Pożarnej (221, 221A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (223, 223A, 223Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych (226, 226A, 226Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (224, 224A, 224Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamó-
wieniach publicznych (222, 222A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (229, 229A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniu Wyższej
Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (227, 227A, 227Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cy-
wilnych i handlowych (228, 228A).

10. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojen-
nego (205).

11. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości (206).

12. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Ustawodawczą
projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej (207).

13. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Ustawodawczą
projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (219).

14. Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim (146, 146S).
15. Drugie czytanie ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania

przynależności do Narodu Polskiego osób polskiego pochodzenia
lub narodowości polskiej (147, 147S).

16. Drugie czytanie projektu ustawy o repatriacji (148, 148S).
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Porządek dzienny
35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 maja 1999 r. 

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączno-
ści (230, 230A, 230Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora (231, 231A, 231Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw ((233, 233A, 233Z).

4. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu dzia-
łalności (220, 220A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o broni i amunicji (232,
232A, 232Z).

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji (219, 219S).

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatan-
tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-
nych oraz okresu powojennego (205, 205S).

8. Drugie czytanie projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległo-
ści (206, 206S).

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (207, 207S).
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Porządek dzienny
36. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 maja 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności mająt-
kowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa
(234, 234A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli (235, 235A, 235B, 235Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej (236, 236A, 236Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora (237, 237A, 237Z). 

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (238,
238A, 238B). 

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do-
datkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych (239,
239A, 239B).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa
Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielona-
rodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szcze-
cinie dnia 5 września 1998 r. (240, 240A, 240Z). 
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Porządek dzienny
37. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17 i 18 czerwca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (247, 247A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa (242, 242A, 242Z). 

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujaw-
nieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje
publiczne (244, 244A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współ-
pracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publi-
czne (245, 245A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocento-
wania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków
powodzi (246, 246A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza (243,
243A, 243B, do druku 243B – uzupełnienie, 243C, 243Z).
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Porządek dzienny
38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 1 lipca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (254, 254A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach
i przystaniach morskich (248, 248A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształ-
towaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budże-
towej (249, 249A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii
Muzycznej w Łodzi (250, 250A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o ustano-
wieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (251, 251A). 

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
(255, 255A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (252, 252A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu
Wojska Polskiego (253, 253A, 253Z).

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej
służbie krwi (86, 86S).

10. Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia
17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasa-
dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
(82, 82S).

Porządek dzienny
39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 3 lipca 1999 r.

1. Wystąpienie Marszałka Senatu RP.
2. Przemówienia zaproszonych gości.
3. Wręczenie miniatur laski marszałkowskiej Marszałkowi Senatu

I kadencji, Marszałkowi Senatu II kadencji i Marszałkowi Senatu
III kadencji.

4. Przemówienie Marszałka Senatu RP I kadencji.
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Porządek dzienny
40. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 22 i 23 lipca 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopła-
tach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (256,
256A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (257, 257A,
257B, 257Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (258,
258A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatku rodzinnym
w 1999 r. (259, 259A). 

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Krakowie nazwy „Akademia Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” (260, 260A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (261, 261A).

116



Porządek dzienny
41. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (270, 270A, 270Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zrekom-
pensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budże-
towej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur
i rent (269, 269A, 269Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach,
warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnie-
rzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski
podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (271, 271A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym (265, 265A, 265Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy Ramo-
wej między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem In-
westycyjnym dotyczącej działalności EBI w Polsce, podpisanej
w Warszawie dnia 1 grudnia 1997 r. (272, 272A, 272B).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, ka-
mieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (273, 273A,
273B, 273Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Celnej (274,
274A, 274Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bada-
niach i certyfikacji (266, 266A, 266B, 266Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasa-
dach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technolo-
giami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzyna-
rodowymi (268, 268A, 268Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o języku polskim (267,
267A, 267B, 267Z).

11. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności (262).

12. Zmiana w składzie komisji senackiej (264).
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Porządek dzienny
42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 22 i 23 września 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (281, 281A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych umowach
kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (282, 282A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu restrukturyza-
cji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicz-
nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (283, 283A, 283Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (280, 280A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza (277, 277A, 277Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej (278, 278A). 

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (279, 279A, 279Z).

8. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu
ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (263).

9. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Regulaminową
i Spraw Senatorskich projektu uchwały w sprawie zmiany Regu-
laminu Senatu (275).

10. Zmiana w składzie komisji senackiej (276).
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-

mie ubezpieczeń społecznych (289, 289A, 289Z).* 
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Porządek dzienny
43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 października 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Kodeks karny skarbowy
(287, 287A, 287B, 287Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające
Kodeks karny skarbowy (288, 288A, 288B, 288Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (284, 284A, 284B, 284Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (286, 286A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodo-
wej Konwencji Przeciwko Braniu Zakładników (285, 285A, 285B).

6. Drugie czytanie projektu ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (263, 263S).
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Porządek dzienny
44. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21 i 22 października 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (294, 294A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundu-
szu alimentacyjnym (293, 293A, 293Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo działalności go-
spodarczej (304, 304A, 304Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (301, 301A, 301B, 301Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. (300, 300A, 300Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie
Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
(302, 302A, 302Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach pobytu wojsk
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania się przez to terytorium (303, 303A, 303Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Wspólnej Kon-
wencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem
jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promie-
niotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.
(291, 291A, 291B).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji konwencji
o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych i personelu współdziałającego (292, 292A, 292B).
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Porządek dzienny
45. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18, 19 i 20 listopada 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (306, 306A, 306Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (307, 307A, 307Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (305, 305A, 305Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji (295, 295A, 295B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
spółdzielcze (296, 296A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orde-
rach i odznaczeniach (297, 297A, 297Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
(298, 298A, 298B, 298Z).

8. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za okres
od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1998 r. z uwagami o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (241, 241A).
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Porządek dzienny
46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 2 grudnia 1999 r.

1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora (314).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie niektórych ustaw (299, 299A, 299B, 299Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej (313, 313A, 313Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w sto-
sunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosło-
wacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień doty-
czących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie
dnia 17 maja 1965 r. (308, 308A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwe-
ncji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzą-
dem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania
zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiega-
nia przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia
23 maja 1975 r. (309, 309A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w sto-
sunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapo-
biegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa,
podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (310, 310A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w sto-
sunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską,
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosło-
wacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień doty-
czących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie
dnia 17 maja 1965 r. (311, 311A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu, w sto-
sunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi,
Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego
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obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
(312, 312A).

9. Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach
wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego w 1998 r. i w pierwszej połowie 1999 r. (290).

Porządek dzienny
47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 grudnia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (315, 315A, 315B, 315Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (316, 316A, 316B,
316Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (317,
317A, 317Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (318, 318A, 318Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami oraz innych ustaw (319, 319A, 319Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (320, 320A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
ustawy o działalności gospodarczej (321, 321A).
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Porządek dzienny
48. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 29 i 30 grudnia 1999 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (322, 322A, 322Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refunda-
cji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie nie-
których ustaw (323, 323A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym (329, 329A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasowym podporządko-
waniu niektórych jednostek wojskowych (330, 330A, 330B).

5. Pierwsze czytanie wniesionego przez senatorów projektu uchwa-
ły w sprawie sytuacji w Czeczenii (326).

Porządek dzienny
49. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13, 14 i 15 stycznia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (328,
328A, 328Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2000
(332, 332A, 332Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny (324, 324A, 324B, 324Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz o zmianie niektórych ustaw (325, 325A, 325B, 325Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (331, 331A, 331B, 331Z).

6. Wybór przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
(333).
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Porządek dzienny
50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26 i 27 stycznia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
celny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (334, 334A,
334B, 334Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (336, 336A, 336Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej
Organizacji Turystycznej (335, 335A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rzą-
dowej w województwie (337, 337A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (344, 344A,
344Z).*

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej oraz ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych
(342, 342A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utwo-
rzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (341, 341A).

8. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu (275, 275S).
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Porządek dzienny
51. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2, 3, 4 i 5 lutego 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (339, do druku 339,
339A, 339Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracow-
niczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
(340, 340A, 340Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (345, 345A, 345Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (346, 346A,
346Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (347, 347A, 347B,
347Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o włas-
ności lokali oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o własno-
ści lokali (343, 343A, 343B, 343Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (348, 348A, 348B, 348Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publi-
cznych w międzynarodowych transakcjach handlowych (349,
349A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Ro-
syjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską
a Federacją Rosyjską, Konwencji między Rządem Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przy-
padków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia
31 marca 1965 r. (338, 338A).

126



Porządek obrad
52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 marca 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji i ustawy o języku polskim (361, 361A, 361Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasa-
dach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (355, 355A, 355B, 355Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (354, 354A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usłu-
gach turystycznych (356, 356A, 356Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o umowach międzynarodo-
wych (353, 353A, 353B, 353Z).

6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora (352).

7. Zmiana w składzie komisji senackiej (350).
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Porządek obrad
53. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 29 marca 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie osób i mienia (371, 371A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym (357, 357A, 357B, 357Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o proku-
raturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (358, 358A, 358B, 358Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezer-
wach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (359,
359A, 359B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (360, 360A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (366, 366A).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach (367, 367A).

Porządek obrad
54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 12 kwietnia 2000 r.

1. Okolicznościowe wystąpienie Marszałka Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej w związku z 60. rocznicą Zbrodni Katyńskiej.

2. Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komi-
tetu Honorowego Obchodów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

3. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w 60. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej (362, 362S).
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Porządek obrad
55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2000 r.

1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora (380).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy
o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu
Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń spo-
łecznych (379, 379A, 379Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i reje-
strze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (365,
365A, 365B, 365Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze (373, 373A, 373B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o notariacie i ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(374, 374A, 374B, 374Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radcach
prawnych (375, 375A, 375B).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (372, 372A, 372B, 372Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw (378, 378A, 378B, 378Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodno-
ści, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (364, 364A, 364Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo własności przemy-
słowej (377, 377A, 377B, 377Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego (376, 376A, 376Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie (368, 368A).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (370,
370A, 370B, 370Z).

129



14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzi-
nie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerw-
ca 1964 r. (369, 369A, 369B).

15. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przeprowa-
dzenia wyborów uzupełniających (382).

16. Zmiana w składzie komisji senackiej (381).
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Porządek obrad
56. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 kwietnia 2000 r.

1. Okolicznościowe wystąpienie Marszałka Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.

2. Wystąpienie Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.
3. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu z okazji tysiąclecia Zjaz-

du Gnieźnieńskiego (363, 363S).

Porządek obrad
57. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 kwietnia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (384,
384A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji przez Rzecz-
pospolitą Polską porozumienia między Republiką Estonii, Repub-
liką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S
„Estonia”, podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. (385,
385A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
dotyczącego przyjęcia jednolitych badań technicznych dla pojaz-
dów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane
w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji
udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Ge-
newie dnia 20 marca 1958 r. (389, 389A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji załączników
B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji
dotyczącej odprawy czasowej (390, 390A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej
(386, 386A, 386B, 386Z).
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Porządek obrad
58. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10 i 11 maja 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne (396, 396A, 396Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (393, 393A, 393Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybu-
nale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(394, 394A, 394B, 394Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny (392, 392A, 392B, 392Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o fun-
duszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą
systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych
ustaw (388, 388A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 6
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści dotyczącego zniesienia kary śmierci (391, 391A).

7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu dzia-
łalności (383, 383A, 383Z).

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (351, 351S).

9. Zmiany w składzie komisji senackich (395).
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Porządek obrad
59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 25 maja 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obliga-
cjach oraz niektórych innych ustaw (397, 397A, 397Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach dopuszczal-
ności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
(398, 398A, 398Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
ramowej o ochronie mniejszości narodowych (399, 399A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy (400, 400A, 400B, 400Z).
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Porządek obrad
60. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 7, 8 i 9 czerwca 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
(403, 403A, 403B, 403Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie
skarbowej (402, 402A, 402B, 402Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (401, 401A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu
społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.
(406, 406A, 406B).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu Karty
Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego
efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony śro-
dowiska (407, 407A, 407B).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach
losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (408, 408A, 408Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej (409, 409A, 409Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pocho-
dzących z przestępstwa (405, 405A, 405B).

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (351, 351S,
351X).
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Porządek obrad
61. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28 i 29 czerwca 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (426, 426A, 426Z).

2. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (424).

3. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka (425).

4. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (423).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porę-
czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (413, 413A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej (418,
418A, 418B, 418Z). 

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych (419, 419A, 419B, 419Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Ko-
deks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbo-
wy (429, 429A, 429B, 429Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (412, 412A).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracow-
nikach urzędów państwowych (428, 428A, 428Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach przystępowania
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrze-
szeń społeczności lokalnych i regionalnych (427, 427A, 427B,
427Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza (422, 422A, 422Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach, przy-
jętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy w Genewie dnia 22 czerwca 1995 r. (421, 421A).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nawozach i nawożeniu
(430, 430A, 430B, 430Z).
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15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
nazwy „Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorze-
wskiej” (414, 414A, 414Z).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy „Akademia Bydgoska
im. Kazimierza Wielkiego” (415, 415A, 415Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole
Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy
„Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”
(416, 416A, 416Z).

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Słupsku nazwy „Pomorska Akademia Pedago-
giczna w Słupsku” (417, 417A, 417Z).
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Porządek obrad
62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 19 i 20 lipca 2000 r.

1. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za
1999 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw czło-
wieka i obywatela (387, 387A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu po-
prawek do Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej
(431, 431A, 431B).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksem-
burga w sprawie zabezpieczenia społecznego (432, 432A, 432B).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim
(433, 433A, 433B, 433C, 433Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o referendum lokalnym
(434, 434A, 434B, 434Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (435, 435A,
435Z).

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz innych ustaw (411, 411S).

137



Porządek obrad
63. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2, 3, 4 i 8 sierpnia 2000 r.

1. Odwołanie przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodo-
wej (445).

2. Wybór przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
(446).

3. Odwołanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i In-
tegracji Europejskiej (444).

4. Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integra-
cji Europejskiej (447).

5. Zmiany w składzie komisji senackich (450).
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jednorazowym dodatku

rodzinnym w 2000 r. (451, 451A, 451Z).*
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-

nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (454, 454A, 454Z).*
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zago-

spodarowaniu przestrzennym (437, 437A, 437Z).
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach realizacji pro-

gramu powszechnego uwłaszczenia obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej (438, 438A, 438B, 438Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie nabywców
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego
w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw
Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczys-
tych i hipotece (436, 436A).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
stępowaniu w sprawach nieletnich (449, 449A, 449B, 449C,
449Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji finanso-
wej górnictwa siarki (439, 439A).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie (442, 442A, 442Z).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o repatriacji (443, 443A,
443B, 443Z).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utwo-
rzeniu Komitetu Badań Naukowych (441, 441A, 441Z).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasien-
nictwie (448, 448A, 448Z).
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17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji (420, 420S).

18. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz innych ustaw (411, 411S, 411X).

19. Powołanie Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej (460).
20. Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 20-tej rocznicy powsta-

nia „Solidarności” (440, 440S).
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Porządek obrad
64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 9 sierpnia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji, restru-
kturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” (452, 452A, 452Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o auto-
stradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (453, 453A, 453Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Kodeks spółek handlo-
wych (458, 458A, 458B, 458Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (456, 456A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest (457, 457A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (455, 455A, 455B, 455Z).

7. Trzecie czytanie projektu uchwały z okazji 20-tej rocznicy powsta-
nia „Solidarności” (440, 440S, 440X).

8. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji (420, 420S, 420X).

9. Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Eu-
ropejskiej (461).

10. Zmiany w składzie komisji senackich (462).
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Porządek obrad
65. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21 i 22 września 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjal-
nych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(465, 465A, 465Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o giełdach towarowych
(464, 464A, 464Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskim Rejestrze Stat-
ków (463, 463A, 463Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie
rolnym w 2002 r. (467, 467A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. (468,
468A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicz-
nych oraz ustawy – Prawo bankowe (466, 466A).

7. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych pro-
blemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 1999 roku (410).

8. Zmiany w składzie komisji senackich (472). 
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Porządek obrad
66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3, 4 i 5 października 2000 r.

1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora Leona Kieresa (482). 

2. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Cichosza (483). 

3. Odwołanie Wicemarszałka Senatu (485).
4. Wybór Wicemarszałka Senatu (486).
5. Zmiany w składzie komisji senackich (484).
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostępie do informacji

o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (471, 471A, 471Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rzecznikach patentowych
(470, 470A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie morskim
(469, 469A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwolnieniu świadczeń
z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków
i opłat oraz o niezaliczaniu ich do dochodów (473, 473A).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o domach składowych oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego
i innych ustaw (474, 474A, 474B, 474Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu
o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utworzeniu mię-
dzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej
„INTERSPUTNIK”, przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Se-
sji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
(475, 475A).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jedno-
stkach badawczo-rozwojowych (477, 477A, 477Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz niektórych innych ustaw (476, 476A, 476B,
476Z).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachun-
kowości (478, 478A, 478Z).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii (479, 479A, 479B, 479Z).
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16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości (480, 480A, 480Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000
oraz niektórych innych ustaw (481, 481A, 481Z).

Porządek obrad
67. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25 i 26 października 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów
eksportowych (491, 491A, 491Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (496, 496A, 496Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzą-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (489, 489A, 489B,
489Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli
skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem
do prawa Unii Europejskiej (487, 487A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o fundu-
szach inwestycyjnych (490, 490A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o norma-
lizacji (493, 493A, 493Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie przyrody (497, 497A, 497Z).

8. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rze-
cznika Praw Dziecka (492).

9. Zmiana w składzie komisji senackiej (499).
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Porządek obrad
68. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 9 listopada 2000 r. 

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynków owo-
ców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (495, 495A, 495Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (500,
500A).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(494, 494A, 494Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo atomowe (488,
488A, 488Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamó-
wieniach publicznych (501, 501A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sposobie obliczania war-
tości rocznego produktu krajowego brutto (502, 502A).

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
(459, 459S).

8. Zmiany w składzie komisji senackich (503).
9. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przeprowa-

dzenia wyborów uzupełniających (510).
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Porządek obrad
69. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 22, 23 i 24 listopada 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach zbywania mie-
szkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spó-
łek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji, pań-
stwowych osób prawnych oraz Skarbu Państwa (504, 504A,
504B, 504C, 504Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych (505, 505A, 505B, 505Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (521,
521A, 521Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dosto-
sowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w wa-
runkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych (506, 506A, 506B, 506Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i op-
łatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektó-
rych kredytów bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, usta-
wy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych – w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej (508, 508A, 508Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkol-
nictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych,
ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycz-
nych oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach
administracji rządowej – w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej (509, 509A, 509Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (511,
511A, 511Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasa-
dach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Pań-
stwa (512, 512A, 512B, 512Z).
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9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządach zawodo-
wych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (507,
507A, 507Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz niektórych innych ustaw (513, 513A).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzę-
du Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (514, 514A, 514B).
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Porządek obrad
70. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6 i 7 grudnia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o urzędzie Prezesa Głów-
nego Urzędu Administracji Publicznej (517, 517A, 517Z).

2.  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych (530, 530A, 530Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym (520, 520A, 520Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o żegludze śródlądowej
(515, 515A, 515Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach i prepara-
tach chemicznych (516, 516A, 516Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego (519, 519A, 519B, 519Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banko-
wym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe
(522, 522A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Inspekcji Handlowej (518,
518A, 518Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów (523, 523A, 523Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jakości handlowej artyku-
łów rolno-spożywczych (524, 524A, 524Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu
Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy – Prawo dzia-
łalności gospodarczej (531, 531A, 531B, 531Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepi-
sy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (532,
532A, 532B).
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Porządek obrad
71. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 13 i 14 grudnia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (534, 534A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych upo-
ważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych (535,
535A, 535B, 535Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty (529, 529A, 529Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
(528, 528A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dozorze technicznym
(527, 527A, 527Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (533, 533A, 533B, 533C, 533Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie osób i mienia (525, 525A).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbieraniu i wykorzystywa-
niu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (526, 526A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku skrobi
ziemniaczanej (536, 536A, 536Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prze-
pisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
(543, 543A). 

11. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka (539).
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Porządek obrad
72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20, 21, 22 i 23 grudnia 2000 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (550, 550A, 550Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizy-
czne (544, 544A, 544Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (542,
542A, 542Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (551, 551A, 551B).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (546, 546A, 546B).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku
koronnym (537, 537A, 537B, 537Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa
Fryderyka Chopina (541, 541A, 541Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych (540,
540A, 540B, 540Z).

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
(459, 459S, 459X).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (545,
545A, 545Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nego-
cjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wyna-
grodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (556, 556A, 556Z).
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Porządek obrad
73. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10 i 11 stycznia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny skarbowy (549, 549A, 549B, 549Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców – w związku z dosto-
sowaniem do prawa Unii Europejskiej (548, 548A, 548Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (547, 547A, 547Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie roślin uprawnych (553, 553A, 553Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej
Organizacji Turystycznej (554, 554A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (555, 555A).

7. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oceny nowego za-
sadniczego podziału terytorialnego państwa (552, 552S, 552X).
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Porządek obrad
74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25 i 26 stycznia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o reprywatyzacji (560,
560A, 560B, 560Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspe-
kcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego
i ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (557, 557A).

3. Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności
w 1999 r. (498).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie spirytusu, wyro-
bie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (558, 558A, 558Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy (559, 559A, 559B, 559Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (561, 561A).
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Porządek obrad
75. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 14 lutego 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych (569, 569A, 569Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu z substan-
cjami zubożającymi warstwę ozonową (570, 570A, 570Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radio-
fonii i telewizji (565, 565A, 565Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
(567, 567A, 567B, 567Z).

5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka (568).

Porządek obrad
76. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21, 22 i 23 lutego 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2001
(562, 562A, 562Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu budżetu
państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego w latach 1999–2001 (571, 571A,
571B, 571Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych i ustawy o Policji (566, 566A, 566B,
566Z).

4. Zmiana w składzie komisji senackiej (578).
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Porządek obrad
77. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14 i 15 marca 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o samo-
rządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej w województwie oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (579, 579A, 579Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
(584, 584A, 584Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewiden-
cji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (576, 576A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpadach (575, 575A,
575B, 575Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmier-
nym przywozem towarów na polski obszar celny (573, 573A,
573Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolniczych badaniach
rynkowych (577, 577A, 577Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kosmetykach (574, 574A,
574Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach (572, 572A, 572Z).

9. Drugie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do
Spraw Bioetyki (564, 564S).

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (563, 563S).

11. Zmiany w składzie komisji senackich (580).
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Porządek obrad
78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28, 29 i 30 marca 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej (593, 593A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, usta-
wy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt
rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o orga-
nizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy
o ochronie zwierząt (597, 597A, 597B, 597Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska (590, 590A, 590Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordy-
nacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (596,
596A, 596Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dora-
dztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (583, 583A,
583Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamó-
wieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejaw-
nych (588, 588A, 588B, 588Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rentach strukturalnych
w rolnictwie (587, 587A, 587Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (598, 598A, 598B, 598Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach przedsię-
biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (599, 599A, 599B,
599Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zawodzie psychologa i sa-
morządzie zawodowym psychologów (585, 585A, 585B, 585Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o opłacie skarbowej (586, 586A, 586B, 586C, 586Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (600, 600A, 600B,
600Z).
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13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży
Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (589, 589A,
589B, 589Z).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach uznawania
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifika-
cji do wykonywania zawodów regulowanych (595, 595A).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy – Prawo o notariacie (594, 594A, 594Z).

16. Trzecie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do
Spraw Bioetyki (564, 564S, 564X).
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Porządek obrad
79. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5 i 6 kwietnia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach i formach
uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orze-
czeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej (604, 604A, 604B).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (607,
607A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (592, 592A, 592B, 592Z).

4. Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (601).
5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze

fizycznej (581, 581S).
6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu (582, 582S).
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Porządek obrad
80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25 i 26 kwietnia 2001 r.

1. Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (620).
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju

miasta stołecznego Warszawy (609, 609A, 609B, 609Z).
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopła-

tach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (602,
602A).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restru-
kturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyj-
nych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych (608, 608A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za
Zasługi dla Policji (603, 603A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo o miarach (605,
605A, 605Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach zdrowotnych
żywności i żywienia (606, 606A, 606Z).

8. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu (582, 582S, 582X).

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej (581, 581S, 581X).

10. Zmiana w składzie komisji senackiej (612).
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Porządek obrad
81. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9 i 10 maja 2001 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały Senatu w 80. rocznicę wybuchu
zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego (623, 623S, 623X).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (621, 621A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o skutkach wprowadzenia
w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspól-
nej waluty euro oraz o zmianie niektórych ustaw (622, 622A).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności (630, 630A, 630B, 630Z).*

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeznaczaniu gruntów
rolnych do zalesienia (614, 614A, 614B, 614Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (618, 618A, 618B,
618Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
społecznej (613, 613A, 613Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpo-
wiedzialności materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone jedno-
stce wojskowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługują-
cych w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze
służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu
żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa,
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbo-
wej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy
o Inspekcji Celnej (616, 616A, 616Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocento-
wania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych
(617, 617A). 
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10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (615, 615A, 615Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku cukru (619,
do druku 619, 619A, 619Z).

Porządek obrad
82. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 maja 2001 r.

1. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych pro-
blemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 2000 r. (611).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Konwencji
o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia
broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (625, 625A,
625Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspie-
raniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (626, 626A, 626Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o leśnym materiale rozmno-
żeniowym (627, 627A, 627Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocento-
wania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych
(628, 628A, 628Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocento-
wania kredytów udzielanych na własne mieszkanie (629, 629A,
629Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmier-
nym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów te-
kstylnych i odzieżowych (624, 624A, 624Z).

8. Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności
w 2000 r. (591).

9. Zmiany w składach komisji senackich (631). 

159



Porządek obrad
83. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6, 7 i 8 czerwca 2001 r.

1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozda-
nia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności
(610, 610A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego” (640, 640A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopła-
tach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (632,
632A, 632B).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porę-
czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz
niektóre osoby prawne (633, 633A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (634, 634A, 634B,
634Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamó-
wieniach publicznych (635, 635A, 635Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (636, 636A, 636B, 636Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(637, 637A, 637B, 637Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatkach mieszkanio-
wych (638, 638A, 638B, 638Z).
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Porządek obrad
84. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączno-
ści (648, 648A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu
wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele
związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (649,
649A).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł (658, 658A, 658B).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym (659, 659A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o usługach detektywistycz-
nych (641, 641A).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych
ustaw (647, 647A, 647Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o diagnostyce laboratoryj-
nej (645, 645A, 645Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo banko-
we, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (642,
642A, 642Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kredycie konsumenckim
(646, 646A, 646Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przebudowie i modern-
izacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w latach 2001–2006 (643, 643A, 643Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności mająt-
kowej żołnierzy (644, 644A).
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12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu
Rzeszowskiego (650, 650A, 650Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Zielonej Górze (651, 651A).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspie-
raniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(653, 653A, 653Z).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu dla cywil-
nych ofiar wojny (652, 652A).
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Porządek obrad
85. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 4 i 5 lipca 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkol-
nictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (678, 678A, 678Z).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dyscy-
plinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw (680, 680A, 680Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (667,
667A).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
działalności gospodarczej (679, 679A).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordy-
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (656, 656A, 656B, 656Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utwo-
rzeniu Agencji Techniki i Technologii (657, 657A, 657B, 657Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wprowadzeniu ustawy
– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (661, 661A, 661B, 661Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze (654, 654A, 654B, 654Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
bankowe oraz o zmianie innych ustaw (655, do druku 655, 655A,
655Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o naro-
dowym zasobie archiwalnym i archiwach (660, 660A).

11. Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem
Polonii i Polaków za Granicą (663, 663S).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pań-
stwowej Straży Pożarnej (674, 674A).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach
rolniczych oraz niektórych innych ustaw (672, 672A, 672Z).

14. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Mokrzyckiego (664).

15. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu senatora Zygmunta Ropelewskiego
(665).
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Porządek obrad
86. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18, 19 i 20 lipca 2001 r.

1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (707).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (682, 682A, 682B, 682Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa (683, 683A, 683B, 683Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kuratorach sądowych
(668, 668A, 668B, 668Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności ubezpiecze-
niowej (684, 684A, 684Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pośrednictwie ubezpie-
czeniowym (685, 685A, 685Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (686, 686A,
686Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego
realizacji (688, 688A).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracow-
nikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(687, 687A, 687Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy spo-
łecznej (677, 677A, 677Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o środkach żywienia zwie-
rząt (670, 670A, 670Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (681,
681A, 681Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych (671, 671A, 671Z).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywo-
zem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych
(675, 675A, 675Z).
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15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachun-
kowości oraz niektórych innych ustaw (669, 669A, 669Z).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza (676,
676A, 676Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopal-
niach węgla, kamieniołomach i zakładach rud uranu oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (666, 666A,
666B, 666Z).

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska (673, 673A).

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatku rodzinnym dla
rodzin wielodzietnych (692, 692A, 692Z).

20. Informacja rządu o sytuacji na rynku zbóż.
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Porządek obrad
87. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 1 i 2 sierpnia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżeto-
wej na rok 2001 (734, 734A).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (700, 700A, 700B, 700Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (701, 701A,
701B, 701Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nabywaniu byłych miesz-
kań zakładowych przez ich aktualnych najemców oraz o zmianie
niektórych ustaw (702, 702A, 702B, 702C, 702Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwo-
wych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa (703, 703A, 703B, 703C, 703Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o corocznym dodatku ro-
dzinnym (693, 693A, 693Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne (694, 694A, 694Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (706, 706A, 706A poprawiony, 706B, 706Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dia-
logu społecznego (696, 696A, 696B).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o cenach (695, 695A,
695Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ostateczności rozrachun-
ku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (697,
697A, 697Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasie pracy kierowców
(698, 698A).
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13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o prawie właściwym dla wypadków drogowych (690, 690A).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federal-
nej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federal-
nej Niemiec na terytorium drugiego państwa (689, 689A, 689Z).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Rzymskiego
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (691, 691A,
691B).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazach-
stanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r. (711,
711A).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestę-
pczości zorganizowanej (712, 712A, 712B).

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gromadzeniu, przetwa-
rzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (704, 704A,
704Z).

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (705, 705A, 705Z).

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zachowaniu narodowego
charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (699, 699A,
699B, 699C, 699Z).

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gotowości cywilnej i za-
rządzaniu kryzysowym (735, 735A, 735Z).

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (716, do druku 716,
716A, 716B, 716Z).

23. Zmiany w składzie komisji senackich (715).
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Porządek obrad
88. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8, 9, 10 i 11 sierpnia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe” (732, 732A).*

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie danych osobowych (730, 730A, 730Z).*

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach
losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (733,
733A, 733Z).*

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora (731, 731A, 731Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa
żelaza i stali (720, 720A, 720Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo wodne (717, 717A,
717Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo lotnicze (718,
718A, 718Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym (724, 724A, 724B).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o podatku
dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym (723, 723A, 723Z).

10.  Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (725, 725A, 725Z).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (729, 729A, 729Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych (719, 719A, 719B, 719Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
(709, 709A).
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14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji (708, 708Z).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym (714,
714A, 714Z).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw (722, 722A,
722Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o materiałach i wyrobach
przeznaczonych do kontaktu z żywnością (721, 721A).

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o chorobach zakaźnych
i zakażeniach (726, 726A, 726Z).

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rybołówstwie morskim
(727, 727A, 727Z).

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze
fizycznej oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (728,
728A, 728Z).

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (710, 710A).

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosun-
kach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie
dnia 15 maja 1999 r. (713, 713A, 713B).

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach
administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (758, 758A,
758B).

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (772, 772A, 772B, 772Z).

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezer-
wach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (737,
737A).

26. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za
2000 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw czło-
wieka i obywatela (639).

27. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (662, 662S).

28. Zmiana w składzie komisji senackiej (774).
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29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (775, 775A).

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z li-
pca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (776, 776A).
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Porządek obrad
89. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych
ustaw (760, 760A, 760B, 760Z ).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamó-
wieniach publicznych (753, 753A, 753Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dostępie do informacji
publicznej (742, 742A, 742B, 742Z).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybu-
nale Stanu (740, 740A,740B, 740Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nabywaniu przez użyt-
kowników wieczystych prawa własności nieruchomości (752,
752A, 752B, 752Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym (736, 736A, 736Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawo-
dzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (765, 765A, 765Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prawo farmaceutyczne
(768, 768A, 768Z).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
(767, 767A).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych (766, 766A).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach me-
dycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (769,
769A, 769Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uzdrowiskach, gminach
uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym (739, 739A).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwie-
rząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich (743, 743A, 743Z).

171



14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ewi-
dencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (745, 745A).

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rozwoju społeczno-go-
spodarczym regionów górskich (749, 749A, 749Z).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o regulacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (751, 751A, 751Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie i rozlewie wyro-
bów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (744, 744A).

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego
(746, 746A, 746Z).

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
łowieckie (750, 750A).

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
rtach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw
(756, 756A, 756Z).

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym (755, 755A, 755Z).

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o transporcie drogowym
(741, 741A, 741Z).

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podpisie elektronicznym
(764, 764A, 764Z).

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach (738,
738A, 738B, 738Z).

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzemio-
śle (757, 757A, 757Z).

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o terminach zapłaty w ob-
rocie gospodarczym (759, 759A).

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych
(754, 754A, 754Z).

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane (770, 770A).

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie baz danych
(761, 761A).

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Powszechnym Funduszu
Stypendialnym (771, 771A, 771Z).

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biblio-
tekach (762, 762A, 762Z).

32. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie zagranicznej (763,
763A, 763Z).
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33. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji
warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia
22 października 1996 r. (747, 747A).

34. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zakazu
i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych
form pracy dzieci, przyjętej w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.
(748, 748A).
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Porządek obrad
90. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 września 2001 r.

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (785, 785A,
785B, 785Z).

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw (782, 782A, 782B, 782Z).

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (784, 784A, 784B).

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Kodeks morski (778,
778A, 778Z).

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks morski (779, 779A, 779Z).

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji
rynku cukru (794, 794A, 794Z).

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (783, 783A,
783Z).

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizowaniu zadań na
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
(780, 780A, 780B).

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komor-
nikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (786, 786A, 786Z).

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocento-
wania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarza-
niu tych kredytów (787, 787A, 787B).

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspe-
kcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (791, 791A, 791Z).

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela (788, 788A, 788Z).

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o fundacji – Zakłady Kór-
nickie (790, 790A, 790Z).

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia
absolwentom szkół (789, 789A, 789Z).
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15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne (793, 793A).

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (792, 792A, 792Z).

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między
Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosun-
kach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowni-
czych i karnych podpisanej w Warszawie dnia 19 października
1998 r. (781, 781A).

18. Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ściga-
nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Insty-
tutu w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r. (773).
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Liczbowe zestawienie obecnos ´ci senatorów oraz udziału w głosowaniach na posiedzeniach Senatu *

Lp. Imię i nazwisko

Liczba dni posiedzeń, na których senator był: Niewzięcie udziału w danym dniu
w więcej niż 1/5 głosowań**

obecny nieobecny
usprawiedliwiony

nieobecny
nieusprawiedli-

wiony
usprawiedliwione nieusprawiedli-

wione

1 2 3 4 5 6 7

1 Paweł Abramski 176 14 0 20 0

2 Jerzy Adamski 156 34 0 34 0

3 Piotr Ł. J. Andrzejewski 170 20 0 27 0

4 Zbigniew Antoszewski 173 17 0 28 0

5 Franciszek Bachleda-Księdzularz 178 12 0 12 0

6 Jerzy Baranowski 174 16 0 26 0

7 Władysław Bartoszewski 72 118 0 85 0

8 Janusz Bielawski 164 26 0 21 0

9 Anna Bogucka-Skowrońska 187 3 0 6 0

10 Jerzy Borcz 150 40 0 32 0

11 August Chełkowski 108 5 0 11 0

12 Jan Chodkowski 190 0 0 4 0

179



1 2 3 4 5 6 7

13 Jan Chojnowski 170 20 0 18 0

14 Andrzej Chronowski 173 17 0 24 0

15 Jerzy Chróścikowski 185 5 0 13 0

16 Wiesław Chrzanowski 183 7 0 8 0

17 Marian Cichosz 136 3 0 3 0

18 Stanisław Cieśla 190 0 0 2 0

19 Jerzy Cieślak 171 19 0 21 0

20 Jan Cimanowski 182 8 0 8 0

21 Krystyna Czuba 185 5 0 10 0

22 Dorota Czudowska 184 6 0 8 0

23 Jolanta Danielak 174 16 0 15 0

24 Kazimierz Drożdż 183 7 0 10 0

25 Genowefa Ferenc 182 8 0 11 0

26 Lech Feszler 182 8 0 4 0

27 Józef Frączek 161 29 0 35 0

28 Ryszard Gibuła 118 72 0 55 0
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1 2 3 4 5 6 7

29 Adam Glapiński 160 30 0 36 0

30 Krzysztof Głuchowski 183 7 0 14 0

31 Stanisław Gogacz 188 2 0 5 0

32 Zbigniew Gołąbek 188 2 0 7 0

33 Adam Graczyński 72 5 0 9 0

34 Alicja Grześkowiak 172 18 0 24 0

35 Mieczysław Janowski 179 11 0 12 0

36 Zdzisław Jarmużek 186 4 0 10 0

37 Stanisław Jarosz 167 23 0 26 0

38 Ryszard Jarzembowski 184 6 0 25 0

39 Stefan Jurczak 179 11 0 16 0

40 Marian Jurczyk 74 39 0 39 0

41 Dorota Kempka 175 15 0 17 0

42 Leon Kieres 117 22 0 24 0

43 Kazimierz Kleina 170 20 0 15 0

44 Dariusz Kłeczek 182 8 0 11 0

181



1 2 3 4 5 6 7

45 Stefan Konarski 182 8 0 3 0

46 Tadeusz Kopacz 176 14 0 14 0

47 Jerzy Kopaczewski 167 23 0 34 0

48 Witold Kowalski 153 37 0 37 0

49 Krzysztof Kozłowski 175 15 0 22 0

50 Wojciech Kruk 138 52 0 52 0

51 Zbigniew Kruszewski 189 1 0 10 0

52 Andrzej Krzak 181 9 0 8 0

53 Józef Kuczyński 180 10 0 15 0

54 Zbigniew Kulak 183 7 0 12 0

55 Kazimierz Kutz 178 12 0 13 0

56 Tadeusz Lewandowski 185 5 0 10 0

57 Krzysztof Lipiec 185 5 0 14 0

58 Grzegorz Lipowski 180 10 0 9 0

59 Bogusław Litwiniec 50 1 0 1 0

60 Janusz Lorenz 181 9 0 11 0
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1 2 3 4 5 6 7

61 Stanisław Majdański 181 9 0 13 0

62 Krzysztof Majka 167 23 0 21 0

63 Stanisław Marczuk 178 12 0 10 0

64 Jerzy Markowski 150 40 0 38 0

65 Jerzy Masłowski 188 2 0 2 0

66 Zdzisław Maszkiewicz 184 6 0 14 0

67 Andrzej Mazurkiewicz 179 11 0 15 0

68 Tomasz Michałowski 185 5 0 5 0

69 Ireneusz Michaś 160 30 0 28 0

70 Jerzy Mokrzycki 165 25 0 22 0

71 Marian Noga 67 10 0 8 0

72 Janusz Okrzesik 164 26 0 27 0

73 Andrzej Ostoja-Owsiany 160 30 0 22 0

74 Jerzy Pieniążek 178 12 0 13 0

75 Krzysztof Piesiewicz 164 26 0 30 0

76 Wiesław Pietrzak 185 5 0 7 0
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1 2 3 4 5 6 7

77 Zbyszko Piwoński 185 5 0 7 0

78 Elżbieta Płonka 173 17 0 14 0

79 Zbigniew Romaszewski 161 29 0 37 0

80 Zygmunt Ropelewski 180 10 0 8 0

81 Adam Rychliczek 46 5 0 4 0

82 Tadeusz Rzemykowski 172 18 0 26 0

83 Janina Sagatowska 171 19 0 12 0

84 Jacek Sauk 168 22 0 19 0

85 Andrzej Sikora 168 22 0 18 0

86 Dorota Simonides 120 70 0 56 0

87 Roman Skrzypczak 161 29 0 21 0

88 Ryszard Sławiński 179 11 0 15 0

89 Jerzy Smorawiński 129 61 0 47 0

90 Jadwiga Stokarska 96 94 0 72 1

91 Henryk Stokłosa 141 49 0 44 0

92 Adam Struzik 167 23 0 38 0
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1 2 3 4 5 6 7

93 Jerzy Suchański 180 10 0 14 0

94 Maciej Świątkowski 187 3 0 5 0

95 Bogdan Tomaszek 188 2 0 2 0

96 Donald Tusk 164 26 0 56 0

97 Marcin Tyrna 186 4 0 10 0

98 Ligia Urniaż-Grabowska 124 66 0 53 0

99 Marek Waszkowiak 188 2 0 3 0

100 Sławomir Willenberg 182 8 0 8 0

101 Edmund Wittbrodt 138 52 0 40 0

102 Ireneusz Zarzycki 175 15 0 12 0

103 Bogdan Zdrojewski 101 12 0 24 0

104 Zbigniew Zychowicz 68 9 0 5 0

105 Marian Żenkiewicz 163 27 0 26 0

* Zgodnie z art. 21 ust. 1 Regulaminu Senatu senator potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Senatu podpisem na liście. Obecność
senatora potwierdzona jest także wydrukami udziału w głosowaniu.

** Zgodnie z art. 21 ust. 5 Regulaminu Senatu niewzięcie przez senatora w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań jest równoznaczne
z jednodniową nieobecnością na posiedzeniu Senatu.
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Liczbowe zestawienie wystąpień senatorów na posiedzeniach Senatu

Lp. Imię i nazwisko Wystąpienia
w debacie

Wystąpienia
sprawozdawców

komisji

Inne
wystąpienia*

Wystąpienia
w celu wygłosze-
nia oświadczeń

Razem

1 2 3 4 5 6 7

1 Paweł Abramski 29 30 36 1 96

2 Jerzy Adamski 13 3 101 3 120

3 Piotr Ł. J. Andrzejewski 114 67 163 4 348

4 Zbigniew Antoszewski 17 5 28 3 53

5 Franciszek Bachleda-Księdzularz 14 16 27 0 57

6 Jerzy Baranowski 8 10 4 1 23

7 Władysław Bartoszewski 9 6 10 0 25

8 Janusz Bielawski 26 0 21 10 57

9 Anna Bogucka-Skowrońska 74 39 178 6 297

10 Jerzy Borcz 3 2 7 0 12

11 August Chełkowski 3 0 12 0 15

12 Jan Chodkowski 31 17 39 0 87

13 Jan Chojnowski 47 10 56 15 128
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1 2 3 4 5 6 7

14 Andrzej Chronowski 7 3 70 0 80

15 Jerzy Chróścikowski 40 18 96 9 163

16 Wiesław Chrzanowski 37 33 14 1 85

17 Marian Cichosz 41 7 103 9 160

18 Stanisław Cieśla 46 0 15 15 76

19 Jerzy Cieślak 52 21 144 31 248

20 Jan Cimanowski 11 5 5 1 22

21 Krystyna Czuba 62 11 61 10 144

22 Dorota Czudowska 19 6 29 2 56

23 Jolanta Danielak 45 30 146 5 226

24 Kazimierz Drożdż 21 21 45 22 109

25 Genowefa Ferenc 60 54 331 4 449

26 Lech Feszler 40 21 69 23 153

27 Józef Frączek 51 11 95 1 158

28 Ryszard Gibuła 39 0 182 0 221

29 Adam Glapiński 10 14 5 1 30
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1 2 3 4 5 6 7

30 Krzysztof Głuchowski 15 3 2 14 34

31 Stanisław Gogacz 16 32 24 12 84

32 Zbigniew Gołąbek 5 5 8 11 29

33 Adam Graczyński 29 12 37 2 80

34 Alicja Grześkowiak 4 0 80 0 84

35 Mieczysław Janowski 67 38 70 2 177

36 Zdzisław Jarmużek 26 7 154 2 189

37 Stanisław Jarosz 21 17 42 0 80

38 Ryszard Jarzembowski 55 14 237 22 328

39 Stefan Jurczak 2 3 10 0 15

40 Marian Jurczyk 10 0 7 3 20

41 Dorota Kempka 28 18 168 14 228

42 Leon Kieres 40 17 78 0 135

43 Kazimierz Kleina 7 58 52 0 117

44 Dariusz Kłeczek 9 38 28 1 76

45 Stefan Konarski 7 22 44 0 73
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1 2 3 4 5 6 7

46 Tadeusz Kopacz 27 18 39 1 85

47 Jerzy Kopaczewski 22 2 42 6 72

48 Witold Kowalski 18 6 131 3 158

49 Krzysztof Kozłowski 19 4 152 1 176

50 Wojciech Kruk 22 14 39 1 76

51 Zbigniew Kruszewski 29 1 186 3 219

52 Andrzej Krzak 22 12 35 1 70

53 Józef Kuczyński 37 3 12 22 74

54 Zbigniew Kulak 77 9 276 42 404

55 Kazimierz Kutz 10 9 7 0 26

56 Tadeusz Lewandowski 2 18 10 1 31

57 Krzysztof Lipiec 14 7 19 10 50

58 Grzegorz Lipowski 47 17 95 24 183

59 Bogusław Litwiniec 8 1 16 2 27

60 Janusz Lorenz 11 6 25 3 45

61 Stanisław Majdański 0 2 0 2 4
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1 2 3 4 5 6 7

62 Krzysztof Majka 20 12 149 22 203

63 Stanisław Marczuk 10 5 14 2 31

64 Jerzy Markowski 35 7 71 1 114

65 Jerzy Masłowski 1 11 8 1 21

66 Zdzisław Maszkiewicz 3 15 7 0 25

67 Andrzej Mazurkiewicz 41 6 82 3 132

68 Tomasz Michałowski 34 8 97 4 143

69 Ireneusz Michaś 20 0 121 15 156

70 Jerzy Mokrzycki 8 7 12 0 27

71 Marian Noga 7 16 8 0 31

72 Janusz Okrzesik 28 13 38 1 80

73 Andrzej Ostoja-Owsiany 10 7 18 2 37

74 Jerzy Pieniążek 52 0 326 41 419

75 Krzysztof Piesiewicz 41 10 40 0 91

76 Wiesław Pietrzak 46 10 151 24 231

77 Zbyszko Piwoński 58 36 125 29 248
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1 2 3 4 5 6 7

78 Elżbieta Płonka 43 33 39 2 117

79 Zbigniew Romaszewski 78 30 127 4 239

80 Zygmunt Ropelewski 4 5 19 1 29

81 Adam Rychliczek 2 6 7 0 15

82 Tadeusz Rzemykowski 7 0 92 2 101

83 Janina Sagatowska 10 22 12 0 44

84 Jacek Sauk 1 9 10 0 20

85 Andrzej Sikora 5 19 5 0 29

86 Dorota Simonides 12 2 51 0 65

87 Roman Skrzypczak 2 7 15 0 24

88 Ryszard Sławiński 33 5 67 21 126

89 Jerzy Smorawiński 10 6 4 1 21

90 Jadwiga Stokarska 38 3 185 9 235

91 Henryk Stokłosa 61 0 18 30 109

92 Adam Struzik 70 10 310 4 394

93 Jerzy Suchański 95 36 414 71 616
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1 2 3 4 5 6 7

94 Maciej Świątkowski 26 19 32 1 78

95 Bogdan Tomaszek 17 19 21 1 58

96 Donald Tusk 3 0 84 2 89

97 Marcin Tyrna 21 2 60 0 83

98 Ligia Urniaż-Grabowska 7 1 3 0 11

99 Marek Waszkowiak 16 50 14 0 80

100 Sławomir Willenberg 7 0 3 2 12

101 Edmund Wittbrodt 23 18 56 0 97

102 Ireneusz Zarzycki 0 7 7 0 14

103 Bogdan Zdrojewski 7 3 10 0 20

104 Zbigniew Zychowicz 14 9 6 2 31

105 Marian Żenkiewicz 89 4 308 21 422

* Inne wystąpienia: prowadzenie posiedzenia przez Marszałka i Wicemarszałków, zapytania w trakcie debaty do sprawozdawców
lub przedstawicieli Rady Ministrów obecnych na posiedzeniu, wystąpienia ad vocem.195



Liczbowe zestawienie wygłoszonych lub złoz ˙onych do protokołu
oś wiadczeń  senatorów na posiedzeniach Senatu

Lp. Imię i nazwisko Liczba oświadczeń

1 2 3

1 Paweł Abramski 1

2 Jerzy Adamski 6

3 Piotr Andrzejewski 4

4 Zbigniew Antoszewski 15

5 Jerzy Baranowski 1

6 Władysław Bartoszewski 1

7 Janusz Bielawski 26

8 Anna Bogucka-Skowrońska 7

9 Jan Chodkowski 1

10 Jan Chojnowski 32

11 Jerzy Chróścikowski 13

12 Wiesław Chrzanowski 1

13 Marian Cichosz 18

14 Stanisław Cieśla 24

15 Jerzy Cieślak 45

16 Jan Cimanowski 1

17 Krystyna Czuba 12

18 Dorota Czudowska 4

19 Jolanta Danielak 16

20 Kazimierz Drożdż 34

21 Genowefa Ferenc 8
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1 2 3

22 Lech Feszler 50

23 Józef Frączek 1

24 Ryszard Gibuła 54

25 Adam Glapiński 7

26 Krzysztof Głuchowski 21

27 Stanisław Gogacz 16

28 Zbigniew Gołąbek 114

29 Adam Graczyński 11

30 Mieczysław Janowski 2

31 Zdzisław Jarmużek 8

32 Ryszard Jarzembowski 27

33 Marian Jurczyk 4

34 Dorota Kempka 44

35 Dariusz Kłeczek 1

36 Tadeusz Kopacz 2

37 Jerzy Kopaczewski 6

38 Witold Kowalski 7

39 Krzysztof Kozłowski 3

40 Wojciech Kruk 8

41 Zbigniew Kruszewski 34

42 Andrzej Krzak 2

43 Józef Kuczyński 35

44 Zbigniew Kulak 63

45 Tadeusz Lewandowski 6
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1 2 3

46 Krzysztof Lipiec 13

47 Grzegorz Lipowski 56

48 Bogusław Litwiniec 5

49 Janusz Lorenz 53

50 Stanisław Majdański 10

51 Krzysztof Majka 31

52 Stanisław Marczuk 2

53 Jerzy Markowski 53

54 Jerzy Masłowski 4

55 Andrzej Mazurkiewicz 6

56 Tomasz Michałowski 4

57 Ireneusz Michaś 40

58 Jerzy Mokrzycki 11

59 Marian Noga 3

60 Janusz Okrzesik 16

61 Andrzej Ostoja-Owsiany 6

62 Jerzy Pieniążek 50

63 Wiesław Pietrzak 136

64 Zbyszko Piwoński 37

65 Elżbieta Płonka 11

66 Zbigniew Romaszewski 6

67 Zygmunt Ropelewski 7

68 Tadeusz Rzemykowski 36

69 Andrzej Sikora 12
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1 2 3

70 Roman Skrzypczak 6

71 Ryszard Sławiński 31

72 Jerzy Smorawiński 1

73 Jadwiga Stokarska 14

74 Henryk Stokłosa 44

75 Adam Struzik 6

76 Jerzy Suchański 223

77 Maciej Świątkowski 10

78 Bogdan Tomaszek 5

79 Donald Tusk 1

80 Teresa Urniaż-Grabowska 1

81 Marek Waszkowiak 1

82 Sławomir Willenberg 7

83 Edmund Wittbrodt 1

84 Bogdan Zdrojewski 1

85 Zbigniew Zychowicz 8

86 Marian Żenkiewicz 64
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Liczbowe zestawienie uchwał Senatu

Lp. Wyszczególnienie
Liczba uchwał

1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. Razem

1
Uchwały w sprawie ustaw uchwalonych
przez Sejm 22 105 130 180 219 656

2
Uchwały w sprawie wniesienia
do Sejmu projektów ustaw 0 5 13 4 5 27

3
Uchwały w sprawie wyboru lub zmiany
w składzie organów Senatu 8 7 5 22 8 50

4
Uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu 2 0 0 1 0 3

5 Uchwały okolicznościowe i problemowe 2 3 2 3 2 12

6
Uchwały w sprawie wyborów członków
organów państwowych 2 2 0 5 3 12

7
Uchwały w sprawie sprawozdań
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 0 1 1 1 1 4

8
Uchwały w sprawie wyborów
uzupełniających 0 0 0 2 0 2

Ogółem 766203



Wykaz uchwał Senatu * 

Lp. Tytuł uchwały
Data podjęcia uchwały

nr posiedzenia
Ogłoszono

w Monitorze Polskim**

1 2 3 4

1 Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu 21.10.1997 r.
1

1997 r. nr 80
poz. 780

2 Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu 21.10.1997 r.
1

1997 r. nr 80
poz. 781

3 Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu 21.10.1997 r.
1

–

4 Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich

21.10.1997 r.
1 –

5 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich

21.10.1997 r.
1 –

6 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 6.11.1997 r.
2

1997 r. nr 82
poz. 794

7 Uchwała w sprawie powołania składów komisji senackich 7.11.1997 r.
2

–

8 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących
komisji senackich

7.11.1997 r.
2 –

9 Uchwała w sprawie wyboru senatorów członków Krajowej
Rady Sądownictwa

4.12.1997 r.
3

1997 r. nr 85
poz. 850
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10 Uchwała w sprawie obchodów 50-tej rocznicy uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10.12.1997 r.
4

1997 r. nr 85
poz. 851

11 Uchwała w sprawie trybu powoływania i odwoływania
członków Rady Polityki Pieniężnej

10.12.1997 r.
4 –

12 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 18.12.1997 r.
5 –

13 Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej

18.12.1997 r.
5 –

14 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 18.12.1997 r.
5

1997 r. nr 86
poz. 862

15 Uchwała w sprawie powołania członków Rady Polityki
Pieniężnej

22.01.1998 r.
6

1998 r. nr 5 
poz. 53

16 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 22.01.1998 r.
6 –

17 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 20.02.1998 r.
8 –

18 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 19.03.1998 r.
9 –

19 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

16.04.1998 r.
11 –205
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20 Uchwała o ciągłości prawnej między
II a III Rzecząpospolitą Polską

16.04.1998 r.
11

1998 r. nr 12
poz. 200

21 Uchwała w sprawie zadań stojących przed Polską w związku
z rozpoczynającymi się negocjacjami o członkostwo
w Unii Europejskiej

16.04.1998 r.

11

1998 r. nr 12

poz. 201

22 Uchwała w sprawie odrzucenia sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

22.05.1998 r.
12

1998 r. nr 16
poz. 230

23 Uchwała w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie

18.06.1998 r.
14

1998 r. nr 21
poz. 313

24 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 18.06.1998 r.
14 –

25 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 2.07.1998 r.
15 –

26 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 30.07.1998 r.
18 –

27 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 30.07.1998 r.
18 –

28 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 20.01.1999 r.
28 –

29 Uchwała w sprawie ratyfikacji przez Polskę
Traktatu Północnoatlantyckiego

17.02.1999 r.
30

1999 r. nr 6
poz. 65
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30 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 18.03.1999 r.
32 –

31 Uchwała w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji 

7.05.1999 r.
35 –

32 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 5.08.1999 r.
41 –

33 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 23.09.1999 r.
42 –

34 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

2.12.1999 r.
46

1999 r. nr 40
poz. 600

35 Uchwała w sprawie sytuacji w Czeczenii 30.12.1999 r.
48

2000 r. nr 1
poz. 2

36 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Nauki i Edukacji Narodowej

15.01.2000 r.
49

2000 r. nr 2
poz. 11

37 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 27.01.2000 r.
50

2000 r. nr 4
poz. 58

38 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

16.03.2000 r.
52

2000 r. nr 9
poz. 178

39 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 16.03.2000 r.
52 –207
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40 Uchwała w 60. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej 12.04.2000 r.
54

2000 r. nr 12
poz. 241

41 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

12.04.2000 r.
55

2000 r. nr 12
poz. 242

42 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 14.04.2000 r.
55 –

43 Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających

14.04.2000 r.
55

2000 r. nr 12
poz. 243

44 Uchwała z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego 26.04.2000 r.
56

2000 r. nr 13
poz. 257

45 Uchwała w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji

11.05.2000 r.
58 –

46 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 11.05.2000 r.
58 –

47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Rzecznika Praw Obywatelskich

28.06.2000 r.
61

2000 r. nr 20
poz. 410

48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Rzecznika Praw Dziecka

28.06.2000 r.
61

2000 r. nr 20
poz. 411

49 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

28.06.2000 r.

61
2000 r. nr 20

poz. 412
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50 Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej

2.08.2000 r.
63

2000 r. nr 24
poz. 492

51 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej

2.08.2000 r.
63

2000 r. nr 24
poz. 493

52 Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

2.08.2000 r.
63

2000 r. nr 24
poz. 494

53 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

2.08.2000 r.
63

2000 r. nr 24
poz. 495

54 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 2.08.2000 r.
63

–

55 Uchwała w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej
Legislacji Europejskiej

4.08.2000 r.
63 –

56 Uchwała z okazji 20-tej rocznicy powstania „Solidarności” 9.08.2000 r.
64

2000 r. nr 26
poz. 537

57 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego
Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

9.08.2000 r.
64

2000 r. nr 24
poz. 496

58 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 9.08.2000 r.
64

–

59 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 22.09.2000 r.
65

–

60 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora 3.10.2000 r.
66

2000 r. nr 32
poz. 655
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61 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora 3.10.2000 r.
66

2000 r. nr 32
poz. 656

62 Uchwała w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu 3.10.2000 r.
66

2000 r. nr 32
poz. 653

63 Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu 3.10.2000 r.
66

2000 r. nr 32
poz. 654

64 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 3.10.2000 r.
66 

–

65 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie
Rzecznika Praw Dziecka

26.10.2000 r.
67

2000 r. nr 35
poz. 712

66 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 26.10.2000 r.
67

–

67 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 9.11.2000 r.
68

–

68 Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających

9.11.2000 r.
68

2000 r. nr 37
poz. 731

69 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Rzecznika Praw Dziecka

14.12.2000 r.
71

2000 r. nr 42
poz. 805

70 Uchwała w sprawie oceny nowego zasadniczego
podziału terytorialnego kraju

11.01.2001 r.
73

2001 r. nr 2
poz. 24

71 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Rzecznika Praw Dziecka

14.02.2001 r.

75

2001 r. nr 7
poz. 111
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72 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 23.02.2001 r.
76

–

73 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 15.03.2001 r.
77

–

74 Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

25.04.2001 r.

80

2001 r. nr 14
poz. 221

75 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 26.04.2001 r.
80

–

76 Uchwała w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego
Trzeciego Powstania Śląskiego

10.05.2001 r.

81

2001 r. nr 16
poz. 250

77 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 24.05.2001 r.
82

–

78 Uchwała w sprawie odrzucenia sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

7.06.2001 r.

83

2001 r. nr 20
poz. 320

79 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu senatora

5.07.2001 r.
85

2001 r. nr 22
poz. 358

80 Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu senatora

5.07.2001 r.
85

2001 r. nr 22
poz. 359

81 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

18.07.2001 r.
86

2001 r. nr 23
poz. 397211
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82 Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich 2.08.2001 r.
87

–

83 Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej 10.08.2001 r.
88

–

* Wykaz nie obejmuje uchwał dotyczących ustaw uchwalonych przez Sejm i inicjatyw ustawodawczych. 
** Przepisy ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor

Polski” z dnia 30 grudnia 1950 r. nie wymagają publikowania uchwał Senatu w Monitorze Polskim. Poza uchwałami w sprawie zmian
w Regulaminie Senatu publikowane są uchwały skierowane do publikacji przez Senat lub Marszałka Senatu.
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Wykaz inicjatyw ustawodawczych Senatu*

Lp. Tytuł

Data
wniesienia
projektu

Data
pierwszego

czytania

Data
uchwalenia
przez Senat

Uwagi

Nr druku Nr posiedzenia Nr posiedzenia
1 2 3 4 5 6

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

19.12.1997 r.

Druk nr 42

22.01.1998 r.

6

20.02.1998 r.

8

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela:
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 50

2 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944–1990 osób
pełniących funkcje publiczne

8.01.1998 r.

Druk nr 46

22.01.1998 r.

6

20.02.1998 r.

8

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela:
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 54

3 Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym
dla nieletnich ofiar wojny 1939–1945

12.02.1998 r.

Druk nr 54

19.03.1998 r.

9

22.05.1998 r.

12

Sejm odrzucił projekt
na 45. posiedzeniu
4.03.1999 r.

4 Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

7.05.1998 r.

Druk nr 68

22.05.1998 r.

12

2.07.1998 r.

15

Sejm odrzucił projekt
na 65. posiedzeniu
3.12.1999 r.215



1 2 3 4 5 6

5 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o rewaloryzacji emerytur i rent,
o zasadach ustalania emerytur i rent
oraz o zmianie niektórych ustaw

29.05.1998 r.

Druk nr 82

18.06.1998 r.

14

Senat odrzucił projekt
na 38. posiedzeniu
1.07.1999 r.

6 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

26.05.1998 r.

Druk nr 83

19.06.1998 r.

14

24.07.1998 r.

17

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela:
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 66

7 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o publicznej służbie krwi

8.06.1998 r.

Druk nr 86

24.07.1998 r.

17

1.07.1999 r.

38

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela:
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 543

8 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej

5.06.1998 r.

Druk nr 87

24.07.1998 r.

17

20.01.1999 r.

28

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela:
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 230
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9 Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

30.07.1998 r.

Druk nr 123

9.10.1998 r.

20

20.01.1999 r.

28

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 278

10 Projekt ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

12.11.1998 r.

Druk nr 145

3.12.1998 r.

24

Skierowano do Komisji
Ustawodawczej
i Komisji Gospodarki
Narodowej

11 Projekt ustawy o obywatelstwie polskim 13.11.1998 r.

Druk nr 146

10.12.1998 r.
11.12.1998 r.
16.12.1998 r.

25

22.04.1999 r.

34

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 362

12 Projekt ustawy o Karcie Polaka i trybie
stwierdzenia przynależności do Narodu
Polskiego osób polskiego pochodzenia
lub narodowości polskiej

13.11.1998 r.

Druk nr 147

10.12.1998 r.
11.12.1998 r.
16.12.1998 r.

25

22.04.1999 r.

34

Dalsze prace nad
projektem – patrz s. 232
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13 Projekt ustawy o repatriacji 13.11.1998 r.

Druk nr 148

10.12.1998 r.
11.12.1998 r.
16.12.1998 r.

25

22.04.1999 r.

34

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 372

14 Projekt ustawy o mieniu zlikwidowanego
Funduszu Wczasów Pracowniczych

17.11.1998 r.

Druk nr 149
wraz z autopoprawką

3.12.1998 r.

24

20.01.1999 r.

28

Dalsze prace nad
projektem – patrz s. 233

15 Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane

17.11.1998 r.

Druk nr 150

3.12.1998 r.

24

Skierowano do Komisji
Ustawodawczej
i Komisji Gospodarki
Narodowej

16 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt

20.11.1998 r.

Druk nr 158

20.01.1999 r.

28

Skierowano do Komisji
Ustawodawczej,
Komisji Ochrony
Środowiska oraz
Komisji Praw Człowieka
i Praworządności
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17 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym,
ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych,
ustawy o  powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, ustawy o samorządzie
województwa i ustawy o samorządzie
powiatowym

5.03.1999 r.

Druk nr 197

18.03.1999 r.

32

31.03.1999 r.

33

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz.  293

18 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

8.03.1999 r.

Druk nr 205

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.

35

Sejm odrzucił projekt
na 71. posiedzeniu
17.02.2000 r.

19 Projekt ustawy o Funduszu Obrony
Niepodległości

12.03.1999 r.

Druk nr 206

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.

35

Dalsze prace nad
projektem – patrz s. 236

20 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

12.03.1999 r.

Druk nr 207

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.

35

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 319

21 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

1.04.1999 r.

Druk nr 219

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.

35

Dalsze prace nad
projektem – patrz s. 237
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22 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności

12.07.1999 r.

Druk nr 262

4.08.1999 r.

41

Skierowano do Komisji
Ustawodawczej oraz
Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

23 Projekt ustawy – Ordynacja wyborcza
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

21.07.1999 r.

Druk nr 263

23.09.1999 r.

42

7.10.1999 r.

43

Dalsze prace nad
projektem – patrz tabela: 
„Wykaz ustaw oraz
projektów ustaw rozpa-
trzonych przez Senat”
poz. 505
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Lp. Tytuł

Data
wniesienia
projektu

Data
skierowania**

Data
uchwalenia
przez Senat Uwagi

Nr druku Nazwa komisji
Nr

posiedzenia
1 2 3 4 5 6

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw,
ustawy o samorządzie gminnym
oraz innych ustaw

2.02.2000 r. 

Druk nr 351

13.03.2000 r.
Komisja Samorządu

Terytorialnego i Administracji
Państwowej,

Komisja Ustawodawcza

9.06.2000 r. 

60

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 240

2 Projekt ustawy o zmianie ustaw
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin
i o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin

19.05.2000 r. 

Druk nr 404

25.05.2000 r.
Komisja Obrony Narodowej,

Komisja Praw Człowieka
i Praworządności, Komisja

Rodziny i Polityki Społecznej,
Komisja Ustawodawcza

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 240

3 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz innych ustaw

5.06.2000 r. 

Druk nr 411

7.06.2000 r.
Komisja Kultury i Środków
Przekazu, Komisja Nauki

i Edukacji Narodowej, Komisja
Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej,

Komisja Ustawodawcza

4.08.2000 r. 

63

Dalsze prace
nad projektem
– patrz tabela: 
„Wykaz ustaw
oraz projektów
ustaw rozpa-
trzonych przez
Senat”
poz. 448
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1 2 3 4 5 6

4 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

7.06.2000 r. 

Druk nr 420

12.06.2000 r.
Komisja Kultury i Środków

Przekazu,
Komisja Ustawodawcza

9.08.2000 r. 

64

Dalsze prace
nad projektem
– patrz tabela: 
„Wykaz ustaw
oraz projektów
ustaw rozpa-
trzonych przez
Senat”
poz. 473

5 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz niektórych innych
ustaw

28.07.2000 r. 

Druk nr 459

31.07.2000 r.
Komisja Zdrowia, Kultury

i Sportu,
Komisja Ustawodawcza

22.12.2000 r. 

72

Dalsze prace
nad projektem
– patrz tabela: 
„Wykaz ustaw
oraz projektów
ustaw rozpa-
trzonych przez
Senat”
poz. 543

6 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym

30.01.2001 r.

Druk nr 563

30.01.2001 r.
Komisja Gospodarki Narodowej,
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Komisja Ustawodawcza

15.03.2001 r.

77

Dalsze prace
nad projektem
– patrz tabela: 
„Wykaz ustaw
oraz projektów
ustaw rozpa-
trzonych przez
Senat”
poz. 605
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1 2 3 4 5 6

7 Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej
Rady do Spraw Bioetyki

30.01.2001 r.

Druk nr 564

30.01.2001 r.
Komisja Nauki i Edukacji

Narodowej,
Komisja Ustawodawcza

30.03.2001 r.

78

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 244

8 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej

22.02.2001 r.

Druk nr 581

23.02.2001 r.
Komisja Nauki i Edukacji

Narodowej,
Komisja Ustawodawcza

26.04.2001 r.

80

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 245

9 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu

23.02.2001 r. 

Druk nr 582

23.02.2001 r.
Komisja Rodziny i Polityki

Społecznej,
Komisja Ustawodawcza

26.04.2001 r. 

80

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 245

10 Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym
od osób fizycznych

20.06.2001 r.

Druk nr 662

21.06.2001 r.
Komisja Gospodarki Narodowej,

Komisja Ustawodawcza

Senat odrzucił
projekt na
88. posiedzeniu
9.08.2001 r.

11 Projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja
Dniem Polonii i Polaków za Granicą

20.06.2001 r.

Druk nr 663

21.06.2001 r.
Komisja Spraw Emigracji
i Polaków za Granicą,

Komisja Ustawodawcza

5.07.2001 r.

85

Dalsze prace
nad projektem
– patrz s. 246

* W tabeli zawarto również informacje o projektach ustaw rozpatrywanych przez Senat, w stosunku do których Senat nie podjął jeszcze
uchwały o wniesieniu inicjatywy ustawodawczej.

** Zgodnie ze zmienionym w dniu 27 stycznia 2000 r. Regulaminem Senatu rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach.
Pierwsze czytanie przeprowadza się w komisjach.
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Inicjatywy ustawodawcze Senatu *

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za niewaz ˙ne
orzeczeń  wydanych wobec osób represjonowanych za dzia-
łalnoś ć na rzecz niepodległego bytu Pan ´stwa Polskiego (druk
nr 42) wniesiony przez grupe ˛ senatorów w dniu 19 grudnia
1997 r.

Znowelizowana ustawa przedłuża do dnia 31 grudnia 2000 roku
termin dochodzenia odszkodowań za represje ze strony radzieckich
organów ścigania. Nowelizacja ta jest związana z uchwałą Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1996 roku, w której stwierdza się,
że termin „terytorium polskie” użyty w ustawie oznacza terytorium
Państwa Polskiego także po wschodniej stronie linii Curzona. Posta-
nowienie to oraz wydłużenie ustawowego terminu do końca 2000 roku
umożliwi osobom uprawnionym korzystanie z dotychczas nieosiągal-
nych uprawnień.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworząd-
ności oraz Komisji Ustawodawczej na 8. posiedzeniu w dniu 20 lutego
1998 r. i podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o uz-
naniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Senat rozpatrzył ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 18 czerwca
1998 r. i zaproponował wprowadzenie 4 poprawek, które dotyczyły:
– ponownego określenia ustawowego terminu kończącego stosowa-

nie represji przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawied-
liwości,

– określenia w ustawie ram czasowych prowadzonej działalności
niepodległościowej,

– rezygnacji z ustalonego w ustawie terminu przedawnienia w spra-
wie składania przez osoby uprawnione wniosków o odszkodowa-
nie za represje.

Sejm na 24. posiedzeniu 16 lipca 1998 r. przyjął wszystkie poprawki
zgłoszone przez Senat.

* W tej części zawarto również informacje o projektach ustaw rozpatrywanych przez
Senat, w stosunku do których Senat nie podjął jeszcze uchwały o wniesieniu
inicjatywy ustawodawczej.
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2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne
(druk nr 46) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka i Pra-
worządności w dniu 8 stycznia 1998 r. 

Projektowana nowelizacja rezygnuje z procedury tworzenia Sądu
Lustracyjnego, wprowadzając tym samym zasadę rozpatrywania
spraw lustracyjnych przez sąd powszechny, tj. Sąd Apelacyjny w War-
szawie. Ponadto wprowadzenie tej nowelizacji pozwoli na usunięcie
innych błędów, np. powtórnej penalizacji czynów, które są już obecnie
przestępstwami przewidzianymi w kodeksie karnym. Skorygowano
również usterki legislacyjne, takie jak błędna terminologia lub zła
redakcja przepisu.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworząd-
ności oraz Komisji Ustawodawczej na 8. posiedzeniu w dniu 20 lutego
1998 r. i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990
osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 1998 r. rozpatrzył
przedstawiony projekt i uchwalił ustawę.

3. Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar
wojny 1939–1945 (druk nr 54) wniesiony przez grupę senato-
rów w dniu 12 lutego 1998 r.

Projektowana inicjatywa Senatu jest uzupełnieniem ustawy uchwa-
lonej 30 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym dla osób deporto-
wanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy
przez III Rzeszę lub Związek Radziecki. Ustawa nie objęła jednak
nieletnich ofiar wojny i represji wojennych. Obecny projekt ustawy
stanowi kolejną, z prawno-historycznego punktu widzenia, próbę
uzupełnienia tej luki (poprzedniej inicjatywy senackiej przyjętej przez
Senat 29 sierpnia 1997 r. Sejm nie zdążył rozpatrzyć przed końcem
kadencji). Projekt przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego
osobom, które: nie ukończyły 18 lat i w okresie wojny 1939–1945
podlegały represjom, były w tym czasie obywatelami polskimi i są
nimi obecnie oraz posiadają stałe miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za represje, w rozumieniu projektu, uważa się:
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– wykonywanie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy lub ZSRR
bez względu na rodzaj i miejsce jej wykonywania,

– osadzenie w obozie pracy.
Przepisy projektu ustawy mają również zastosowanie w stosunku do
osób nieletnich, które w okresie wojny 1939–1945:
– stały się sierotami zupełnymi lub osobami niepełnosprawnymi

na skutek doznania trwałego kalectwa,
– urodziły się podczas trwania represji stosowanych wobec ich ma-

tek lub przed upływem 300 dni od ustania represji,
– zostały pozbawione opieki obojga rodziców i przebywały w domach

dziecka lub rodzinach zastępczych wskutek: śmierci rodziców,
mającej bezpośredni związek z działaniami wojennymi, zastoso-
wania wobec rodziców represji (deportacja, praca przymusowa)
oraz podjęcia przez rodziców działalności kombatanckiej.

Świadczenie pieniężne miałoby wysokość dodatku kombatanckiego
określonego w przepisach ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojenne-
go. Świadczenie to miałoby być wypłacane przez właściwy organ
emerytalno-rentowy na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek ten
powinien zawierać decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych stwierdzającą uprawnienia do pobie-
rania tego świadczenia.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 9. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 marca 1998 r. Po debacie skierowano go do Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Na
12. posiedzeniu 22 maja 1998 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie
powyższych komisji i podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu proje-
ktu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny
1939–1945.
Sejm odrzucił projekt na 45. posiedzeniu w dniu 4 marca 1999 r.

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 68)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 7 maja 1998 r.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie 40-godzinnego
tygodnia pracy (zmiana art. 129) oraz zmiany spowodowane odstę-
pstwami od zasady 40-godzinnego tygodnia pracy i 8-godzinnego
dnia pracy. Istotnym odstępstwem od proponowanej zasady – pracy
w wymiarze dobowym – jest dopuszczenie przedłużenia czasu pracy
do 12 lub 10 godzin na dobę w przypadkach, gdy rozwiązanie takie
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może być uzasadnione rodzajem lub sposobem organizacji pracy.
Ponadto w projekcie zaproponowano wprowadzenie jednomiesięcz-
nego okresu rozliczeniowego w przypadku wydłużonego czasu pracy.
Wprowadzenie wydłużonego dnia pracy, jak i jednomiesięcznego
okresu rozliczeniowego wymagać będzie zgody zakładowej organi-
zacji związkowej, a w przypadku jej braku – powiadomienia inspektora
pracy. W myśl propozycji zawartych w projekcie, taka sama zgoda
jest konieczna przy wydłużeniu okresu rozliczeniowego do sześciu
miesięcy w odniesieniu do pracy zależnej od pory roku i warunków
atmosferycznych. 
Konsekwencją zmian zaproponowanych w projekcie będzie przyjęcie
powszechnego 5-dniowego tygodnia pracy. Ujednolici to tym samym
prawo do wypoczynku każdego pracownika, niezależnie od rodzaju
i warunków wykonywanej pracy. 
Projekt ten został przedstawiony na 12. posiedzeniu Senatu w dniu
22 maja 1998 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisji Zdrowia Kultury Fizycznej i Sportu na 15. posie-
dzeniu w dniu 2 lipca 1998 r. i podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu
projektu ustawy – Kodeks pracy.
Sejm odrzucił projekt ustawy na 65. posiedzeniu w dniu 3 grudnia
1999 r.

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie
niektórych ustaw (druk nr 82) wniesiony przez grupę senato-
rów w dniu 29 maja 1998 r.

Proponowana zmiana ma na celu zaliczenie do okresów nieskładko-
wych czasu praktycznej nauki zawodu pobieranej w ramach obowią-
zujących praktyk w warsztatach szkolnych, a tym samym dołączenie
tego okresu do okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do
wysokości świadczeń emerytalnych i rentowych. Jest to uzasadnione,
ponieważ uczniowie szkół zawodowych oprócz pobierania nauki pra-
cują także w warsztatach szkolnych na zasadach zbliżonych do
panujących w typowych zakładach produkcyjnych. 
W ocenie projektodawców, dotychczasowy stan prawny różnicuje
sytuację uczniów zatrudnianych w warsztatach szkolnych i tych,
którzy jako młodociani pracują w zakładach produkcyjnych. Obecnie
okres zatrudnienia uczniów w warsztatach szkolnych zaliczany jest
jedynie do praktyk szkolnych i w związku z tym nie ma podstaw do
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zaliczenia czasu ich pracy do okresów nieskładkowych, uwzględnia-
nych przy ustalaniu prawa do wysokości świadczeń.
Projekt został przedstawiony na 14. posiedzeniu Senatu w dniu
18 czerwca 1998 r. i został skierowany do Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Drugie czytanie projektu
odbyło się na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 1 lipca 1999 r. i Senat
projekt odrzucił.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
(druk nr 83) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
26 maja 1998 r.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
gwarantowany zasiłek okresowy może być wypłacany przez 3 lata
i nie przysługuje osobie, która podjęła zatrudnienie albo pozarolni-
czą działalność zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o za-
trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W praktyce osoby te
zmuszone są do rezygnacji z ofert zatrudnienia na czas określony,
w niepełnym wymiarze godzin i za niewielkim wynagrodzeniem.
Wnioskodawcy proponują, aby wypłata wcześniej gwarantowanego
zasiłku okresowego była zawieszana na czas wykonywania pracy,
zaś po tym okresie osoba uprawniona miałaby nadal prawo do jego
otrzymywania.
Projekt przewiduje, że przywrócenie zasiłku będzie następować na
wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli będą spełnione warunki
określone przez ustawę, a ustanie zatrudnienia nie nastąpi z przy-
czyn pracownika. Proponuje się też, aby gwarantowany zasiłek
okresowy nie był przywracany, jeżeli po ustaniu zatrudnienia oso-
bie uprawnionej będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.
Ponadto projektodawcy zaproponowali, aby okres wypłaty gwaran-
towanego zasiłku, łącznie z okresem lub okresami jego zawiesze-
nia, nie mógł być dłuższy niż 36 miesięcy. 
Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 14. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 czerwca 1998 r. i został skierowany do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Senat rozpa-
trzył sprawozdanie komisji na 17. posiedzeniu w dniu 24 lipca
1998 r. i podjął uchwałę o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej
na 43. posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1999 r.
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7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
(druk nr 86) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
8 czerwca 1998 r.

Projekt nowelizacji rozszerza obowiązek świadczenia usług medycz-
nych poza kolejnością na rzecz krwiodawców na wszystkie placówki
służby zdrowia. Ponadto wprowadza dodatkowe uprawnienia korzy-
stania z bezpłatnych leków dla tych krwiodawców, którzy będą odda-
wali krew przez wiele lat i jej ilość wyniesie co najmniej 20 litrów.
Proponowana nowelizacja podkreśla również rangę Polskiego Czer-
wonego Krzyża jako promotora i organizatora ruchu honorowych
krwiodawców w Polsce.
Projekt został przedstawiony na 17. posiedzeniu Senatu w dniu
24 lipca 1998 r. i skierowany do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Senat rozpatrzył sprawozdanie
wyżej wymienionych komisji na 38. posiedzeniu w dniu 1 lipca 1999 r.
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
ustawy o publicznej służbie krwi.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z innymi projektami
dotyczącymi tej problematyki i uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych
ustaw na 109. posiedzeniu w dniu 25 maja 2001 r. Senat wniósł
poprawki do ustawy na 84. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2001 r.,
z których część została przyjęta przez Sejm.

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk
nr 87) wniesiony przez Komisję Zdrowia, Kultury Fizycznej
i Sportu w dniu 5 czerwca 1998 r.

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej ma na celu uhonorowanie wybitnych sportowców – zdobyw-
ców medali olimpijskich. W uznaniu ich zasług proponuje się zagwa-
rantowanie im stałego dochodu w formie świadczenia pieniężnego.
Prawo do niego mieliby reprezentanci Polski na igrzyskach olimpij-
skich, którzy: zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski, są obywa-
telami Rzeczypospolitej Polskiej, mają stałe miejsce zamieszkania
w kraju oraz ukończyli 35 rok życia. Świadczenie byłoby przyznawane
przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z jego własnej
inicjatywy lub na wniosek osoby zainteresowanej. Wysokość świad-
czenia wypłacanego co miesiąc odpowiadałoby jednokrotności pro-
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gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej, zawartego w ustawie budżetowej.
Projekt został przedstawiony na 17. posiedzeniu Senatu w dniu
24 lipca 1998 r. i skierowany do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji na 28. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 1999 r. i podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy.
Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 3 września 1999 r.

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 123) wniesiony
przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję
Ustawodawczą w dniu 30 lipca 1998 r.

Celem nowelizacji jest przywrócenie zakazu produkcji, przesyłania
i rozpowszechniania wszelkich treści pornograficznych wyrażo-
nych w każdej formie, w szczególności zaś w piśmie, druku i obra-
zie. Nowelizacja kodeksu karnego z 1997 r. jest pilna i niezbędna
szczególnie w rozdziale XXV ze względu na przyjętą w nim zasadę
ustalenia rodzajowego przedmiotu ochrony prawnej dla wszystkich
czynów ujętych w tym rozdziale. Celem proponowanego projektu jest
w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed niszczącym wpły-
wem pornografii. Przyjęcie rozwiązań proponowanych w projekcie
spowoduje ograniczenie dostępu do pornografii. Zakaz produkcji,
sprowadzania i rozpowszechniania pornografii przyczyni się do
prawnej ochrony rodziny, a tym samym do zachowania ładu
społecznego.
Projekt został przedstawiony na 20. posiedzeniu Senatu w dniu
9 października 1998 r. i skierowany do Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawoz-
danie komisji na 28. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 1999 r. i podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z poselskim proje-
ktem nowelizacji kodeksu karnego i uchwalił ustawę o zmianie
ustawy – Kodeks karny na 66. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1999
r. Senat wniósł do ustawy poprawki na 49. posiedzeniu w dniu
15 stycznia 2000 r., z których część została przyjęta przez Sejm.
Prezydent złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy i Sejm na
78. posiedzeniu w dniu 11 maja 2000 r. nie uchwalił ponownie ustawy.
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10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (druk nr 145) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 12 listopada 1998 r.

Projekt przywraca możliwość korzystania przez podatników z ulgi na
zakup przyrządów i pomocy naukowych odliczanej od dochodu a nie,
jak obecnie, od podatku.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 24. posiedzeniu
Senatu w dniu 3 grudnia 1998 r. i projekt został skierowany do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

11. Projekt ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 146) wnie-
siony przez Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
w dniu 13 listopada 1998 r.

W projekcie utrzymano tradycyjną zasadę nabywania obywatelstwa
przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Wpro-
wadzono nową zasadę, że obywatelstwa polskiego nie można utracić,
można jedynie zrzec się. Zostało uznane zjawisko podwójnego oby-
watelstwa. W szerszym zakresie przewidziano przywracanie obywa-
telstwa polskiego.
Projekt ustawy uwzględnia, zdaniem autorów, postanowienia konsty-
tucji i społeczną potrzebę wyrównania krzywd, jakich doznały różne
grupy obywateli w okresie PRL. Jest także próbą uwzględnienia
najnowszych tendencji europejskiego ustawodawstwa konwencyjne-
go, a w szczególności projektowanej Konwencji Europejskiej w spra-
wie obywatelstwa.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 25. posiedzeniu
Senatu w dniach 10 i 11 grudnia 1998 r. Senat na tym samym
posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1998 r. skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 34. posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 1999 r. i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
Sejm rozpatrzył projekt ustawy i uchwalił ustawę o obywatelstwie
polskim na 58. posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2000 r. Senat wniósł
do ustawy poprawki na 62. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2000 r., które
nie zostały rozpatrzone przez Sejm.
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12. Projekt ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia przyna-
leżności do Narodu Polskiego osób polskiego pochodzenia
lub narodowości polskiej (druk nr 147) wniesiony przez
Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą w dniu
13 listopada 1998 r.

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie rodakom z zagranicy
podstawowych praw dotyczących życia publicznego w kraju, m.in.
swobodny wjazd do Polski i nieograniczony czasem pobyt. Karta
Polaka będzie alternatywą dla rodaków, którzy pragną kontaktu z Pol-
ską, a nie będą mogli lub chcieli skorzystać z prawa do obywatelstwa
polskiego. 
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 25. posiedzeniu
Senatu w dniach 10 i 11 grudnia 1998 r. Senat na tym samym
posiedzeniu w dniu 16 grudnia 1998 r. skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 34. posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 1999 r. i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzania przynależno-
ści do Narodu Polskiego osób narodowości polskiej lub polskiego
pochodzenia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 58. posiedzeniu
Sejmu w dniu 22 września 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności
z Polakami za Granicą. Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na
111. posiedzeniu Sejmu w dniu 19 czerwca 2001 r. i został on
skierowany ponownie do komisji w celu przedstawienia dodatkowego
sprawozdania.

13. Projekt ustawy o repatriacji (druk nr 148) wniesiony przez
Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą w dniu
13 listopada 1998 r.

Projekt ustawy ujmuje szerzej niż dotychczas pojęcie repatrianta,
a przede wszystkim nie łączy go z pojęciem cudzoziemca. Zapro-
ponowano, aby prawo powrotu do kraju było uzależnione od przesłan-
ki narodowości, względnie pochodzenia polskiego oraz od woli osoby
zainteresowanej.
Zdaniem projektodawców, wszyscy repatrianci powinni mieć prawo
do powrotu oraz wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych na równi
z obywatelami polskimi zamieszkałymi w kraju. Szczególne prawa
należałoby przyznać repatriantom z Kazachstanu oraz obszarów
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azjatyckich. Są oni w większości ofiarami lub potomkami ofiar depo-
rtowanych w czasie terroru stalinowskiego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 25. posiedzeniu
Senatu w dniu 11 grudnia 1998 r. Senat na tym samym posiedzeniu
w dniu 16 grudnia 1998 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji na 34. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 1999 r.
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o repatriacji.
Sejm rozpatrzył projekt ustawy i uchwalił ustawę o repatriacji na
83. posiedzeniu Sejmu w dniu 20 sierpnia 2000 r. Senat wniósł do
ustawy poprawki na 63. posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2000 r.,
z których część została przyjęta przez Sejm.

14. Projekt ustawy o mieniu zlikwidowanego Funduszu Wczasów
Pracowniczych (druk nr 149 wraz z autopoprawką) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 listopada 1998 r.

W projektowanej ustawie proponuje się, by zgodnie z orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego udziałowcami spółki powstałej po likwida-
cji mienia FWP, należącego uprzednio do OPZZ, był Skarb Państwa
i organizacje związkowe: OPZZ i NSSZ „Solidarność”.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 24. posiedzeniu
Senatu w dniu 3 grudnia 1998 r. i projekt został skierowany do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Drugie czytanie
projektu odbyło się na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 20 stycznia
1999 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o mieniu Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Marszałek Sejmu w dniu 12 marca 1999 r. skierował projekt do
pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji
Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

15. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk
nr 150) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 17 listopada
1998 r.

Zgodnie z nowelizacją rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części
będzie mogła nastąpić, jeżeli budynek: 
– znajduje się na terenie nie przeznaczonym pod zabudowę lub
przeznaczonym pod innego rodzaju zabudowę, 
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– powoduje bądź w razie wybudowania spowoduje niebezpieczeń-
stwo dla ludzi lub pogorszenie warunków użytkowych i zdrowotnych
dla otoczenia.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 24. posiedzeniu
Senatu w dniu 3 grudnia 1998 r. i projekt został skierowany do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk
nr 158) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 20 listopada
1998 r.

W projektowanej nowelizacji autorzy proponują utworzenie państwo-
wej instytucji nadzoru nad ochroną zwierząt w postaci krajowego
inspektora ochrony zwierząt powoływanego przez ministra spraw
wewnętrznych i administracji oraz powoływanych przez tego inspe-
ktora wojewódzkich inspektorów ochrony zwierząt. Zdaniem projekto-
dawców, roczne doświadczenie obowiązywania ustawy wykazały
brak odczuwalnej poprawy losu zwierząt, dlatego wydaje się koniecz-
ne ustanowienie instytucji kontrolnej.
Problem bezdomności zwierząt, w zamierzeniu autorów projektu,
gmina powinna ograniczać poprzez oznakowanie i rejestrację zwie-
rząt, a nie jedynie dzięki wyłapywaniu zwierząt nie będących na
uwięzi. Proponuje się także wprowadzenie szczególnego statusu
schronisk, których prowadzenie nie byłoby nastawione na osiąganie
zysków, a więc nie byłoby przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów
o działalności gospodarczej. Projekt ogranicza także możliwość
uśmiercania zwierząt przez funkcjonariuszy Policji i straży miejskiej.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 28. posiedzeniu
Senatu w dniu 20 stycznia 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji
Praw Człowieka i Praworządności.

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samo-
rządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym
(druk nr 197) wniesiony przez grupę senatorów w dniu
5 marca 1999 r.

Projektowana ustawa ma na celu uregulowanie kwestii związanych
z wynagrodzeniem pracowników samorządowych. Wysokość wyna-
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grodzenia pracowników samorządów, zarządów kas chorych, czy
zarządów spółek Skarbu Państwa będzie uzależniona od średniej
płacy krajowej lub płacy w administracji rządowej. Proponowane
rozwiązanie jest rozwiązaniem przejściowym. Zdaniem projektodaw-
ców, wprowadzenie ustawy nie przyniesie żadnych dodatkowych
obciążeń dla budżetu państwa.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 32. posiedzeniu
Senatu w dniu 18 marca 1999 r. i projekt został skierowany do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji na 33. posiedzeniu w dniu 31 marca 1999 r. i podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych, ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie
województwa i ustawy o samorządzie powiatowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z 4 poselskimi proje-
ktami i uchwalił ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi na 70. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2000 r.
Senat wniósł poprawki do ustawy na 51. posiedzeniu w dniu 5 lutego
2000 r., z których część została przyjęta przez Sejm.

18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (druk nr 205) wniesiony przez grupę
senatorów w dniu 8 marca 1999 r.

Celem proponowanej nowelizacji ustawy jest przyznanie upraw-
nień kombatanckich żołnierzom wojsk inżynieryjnych biorących
udział w operacji rozminowania terytorium Polski w latach 1945–
1956.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 34. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 kwietnia 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji na 35. posiedzeniu w dniu 7 maja
1999 r. i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Sejm odrzucił projekt na 71. posiedzeniu w dniu 17 lutego 2000 r.
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19. Projekt ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości (druk
nr 206) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 12 marca
1999 r.

Ustawowe powołanie Funduszu Obrony Niepodległości FON-NATO
przyczyni się do mobilizacji środków pozabudżetowych na cele ob-
ronności Polski, odwołując się do ofiarności społecznej. Efektywność
Funduszu Obrony Niepodległości może pomóc urzeczywistnieniu
zasady równouprawnienia wszystkich członków Paktu Północnoat-
lantyckiego, a także w zwalczaniu inspirowanych przez jego przeciw-
ników szkodliwych opinii oraz działań podważających wiarygodność
partnerstwa Polski w NATO. 
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 34. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 kwietnia 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej. Senat roz-
patrzył sprawozdanie komisji na 35. posiedzeniu w dniu 7 maja 1999 r.
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o Funduszu Obrony Niepodległości.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 52. posiedzeniu
Sejmu w dniu 25 czerwca 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Finansów Publicznych.

20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 207) wniesiony przez
Komisję Ustawodawczą w dniu 12 marca 1999 r.

Projektowana zmiana dotyczy przepisów regulujących drugą turę
głosowania w wyborach prezydenckich i polega na wykreśleniu zapi-
su ograniczającego prawo obywateli polskich przebywających za
granicą do ponownego głosowania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 34. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 kwietnia 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności
oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji na 35. posiedzeniu w dniu 7 maja 1999 r. i podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z 3 innymi projektami
ustawy i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw na 73. posiedze-
niu w dniu 17 marca 2000 r. Senat wniósł poprawki na 55. posiedzeniu
w dniu 14 kwietnia 2000 r., z których część została przyjęta przez Sejm.
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21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk
nr 219) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu
1 kwietnia 1999 r.

Projektowana zmiana polega na wykreśleniu uprawnienia Prezydenta
RP do potwierdzania wygaśnięcia mandatu wszystkich członków
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przypadku gdy Sejm i Senat
odrzucą sprawozdanie KRRiTV. Zaproponowano również zmianę
zapisu dotyczącego powoływania i odwoływania członków rad nad-
zorczych publicznej radiofonii i telewizji.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 34. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 kwietnia 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 35. posiedzeniu w dniu
7 maja 1999 r. i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o radiofonii i telewizji.
Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 74. posiedzeniu Sejmu
w dniu 29 marca 2000 r.

22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz-
nym w prawo własności (druk nr 262) wniesiony przez Komi-
sję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 lipca 1999 r.

Projektowana nowelizacja ma na celu nieodpłatne uwłaszczenie
z mocy samego prawa wskazanej grupy użytkowników wieczystych
i ich następców prawnych. Użytkownikami tymi byłyby osoby fizycz-
ne, które na mocy dotychczasowych regulacji mogą wnioskować
o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo
własności. Są to użytkownicy wieczyści: 
– którzy nabyli gospodarstwo rolne na podstawie aktu nadania, 
– którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste
w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939–1945 i którzy pozo-
stawili majątek na terytorium nie znajdującym się na obecnym obsza-
rze Państwa Polskiego, 
– którzy na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Polskę
mieli otrzymać ekwiwalent za mienie pozostawione za granicą, a war-
tość tego mienia jest wyższa od opłaty, za przekształcenie praw
użytkowania wieczystego w prawo własności, 
– którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w związku
z wywłaszczeniem dokonanym po 1949 r., a przed 1 sierpnia 1985 r.,
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– którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste nieod-
płatnie,
– którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowanie
wieczystego, 
– którzy wnieśli czynsz symboliczny lub opłatę symboliczną, o której
mowa w art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 41. posiedzeniu
Senatu w dniu 4 sierpnia 1999 r. i projekt został skierowany do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23. Projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (druk nr 263) wniesiony przez grupę senato-
rów w dniu 21 lipca 1999 r.

Kształt przedstawionego projektu Ordynacji wyborczej do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej jest wynikiem przyjętego założenia, iż na-
leży stworzyć, w miarę możliwości, autonomiczne prawo wyborcze do
Senatu, nie odwołujące się do postanowień ordynacji wyborczej do
Sejmu, jednak podstawowy trzon przepisów stanowią normy prze-
transponowane z ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
W projekcie wprowadzono zasadę, że terytorium Polski w wyborach
do Senatu podzielone jest na 49 okręgów wyborczych, w tym 48 okrę-
gów dwumandatowych oraz 1 okręg czteromandatowy obejmujący
powiat warszawski. Podział taki w największym stopniu nawiązuje do
istniejącego obecnie podziału na 47 okręgów dwumandatowych
i 2 okręgi trzymandatowe. Przy podziale samego województwa na
okręgi wyborcze przyjęto zasadę okręgów, których granice w miarę
możliwości obejmowałyby województwa istniejące przed reformą po-
działu administracyjnego kraju. Ponadto pozostawienie wielu dotych-
czasowych okręgów wyborczych daje możliwość artykulacji intere-
sów tych społeczności, które utraciły status województw.
Przy tworzeniu okręgów wyborczych, zgodnie z projektem, przestrze-
ga się zasady nienaruszania granic województw, powiatów i miast na
prawach powiatu oraz zasady zwartości terytorialnej okręgu wybor-
czego a granice okręgów wyborczych wytycza się przy uwzględnie-
niu, w miarę możliwości, istniejących więzi lokalnych.
Proponowany podział województw na okręgi wyborcze zawiera załą-
cznik do projektu. Ilość okręgów wyborczych w poszczególnych wo-
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jewództwach, a co się z tym wiąże ilość mandatów, zależna jest od
liczby mieszkańców województwa i wynosi od 14 mandatów w woje-
wództwie mazowieckim, do 2 mandatów w województwach: lubuskim
i opolskim. Utrzymano w projekcie zasadę wyborów większościo-
wych. Projekt został oparty na założeniu, że zgodnie z zasadą auto-
nomii obu izb parlamentu, to Senat powinien mieć decydujący wpływ
na kształt swojej ordynacji, w tym także na granice okręgów wybor-
czych. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza jest obowiązana syg-
nalizować Senatowi konieczność zmiany granic okręgów wyborczych
w związku ze zmianą liczby mieszkańców, a co się z tym wiąże,
konieczność zmiany podziału mandatów pomiędzy poszczególne
województwa.
W okręgu wyborczym nr 1 (okręg ten obejmuje powiat warszawski)
utworzono obwody głosowania dla obywateli polskich przebywają-
cych za granicą.
Pozostałe nowe rozwiązania wynikają z konieczności dostosowania
przepisów ordynacji do postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Projekt realizuje zasadę wyrażoną w art. 100 ust. 1 konsty-
tucji, iż kandydatów na senatorów mogą zgłaszać partie polityczne
oraz wyborcy, tworzący w tym celu komitety wyborcze. W projekcie
znalazła również wyraz konstytucyjna przesłanka biernego prawa
wyborczego w wyborach do Senatu – ukończenie przez kandydata
30 lat najpóźniej w dniu wyborów. Dostosowania do przepisów Kon-
stytucji wymagał też przepis dotyczący wygaśnięcia mandatu sena-
tora oraz zrzeczenia się przez senatora mandatu, przepis art. 103
konstytucji rozszerzył bowiem krąg stanowisk, których nie można
łączyć z mandatem senatora, zaś art. 104 ust. 3 ustawy zasadniczej
wprost stanowi, iż odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie
się mandatu.
W projekcie ustawy zaproponowany został przepis przejściowy, zgod-
nie z którym do zmian w składzie Senatu IV kadencji wybranego
w dniu 21 września 1997 r. stosowane byłyby przepisy aktualnie
obowiązującej ustawy – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej a okręgiem wyborczym byłby obszar województwa
istniejącego do końca 1998 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na 42. posiedzeniu
Senatu w dniu 23 września 1999 r. i projekt został skierowany do
Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na
43. posiedzeniu w dniu 7 października 1999 r. i podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy.
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Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z innymi projektami
dotyczącymi ordynacji wyborczej i uchwalił ustawę na 103. posiedze-
niu w dniu 7 marca 2001 r. Senat wniósł do ustawy poprawki na
79. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2001 r., z których część została
przyjęta przez Sejm.

24. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy
o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (druk senacki
nr 351) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 2 lutego
2000 r.

Projekt ustawy ma na celu zmianę ustroju samorządu gminnego
poprzez wprowadzenie wyborów bezpośrednich wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta oraz zmniejszenie liczby radnych gminnych.
Zdaniem wnioskodawców proponowane rozwiązania zmierzają do
stworzenia mechanizmu sprawniejszego zarządzania gminą, a także
personalizacji odpowiedzialności za podejmowane działania. 
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na 58. posie-
dzeniu w dniu 11 maja 2000 r. Trzecie czytanie projektu odbyło się na
60. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2000 r. i na tym samym posiedzeniu
Senat podjął uchwałę w sprawie skierowania projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw
do Sejmu.
Na 88. posiedzeniu w dniu 11 października 2000 r. Sejm odrzucił
wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu i skiero-
wał go do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

25. Projekt ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin (druk senacki nr 404) wniesiony przez
grupę senatorów w dniu 19 maja 2000 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła niespójność przepisów doty-
czących systemu ubezpieczeń społecznych. Dał temu wyraz Trybunał
Konstytucyjny w wydanym przez siebie wyroku.
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Nowelizacja przewiduje przyznanie równych uprawnień dla osób
pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Zmieniono przepisy
dotyczące zaliczania do wysługi emerytalnej czasu zatrudnienia
i ubezpieczenia mającego miejsce po zakończeniu służby. Zmiana
polegałaby na wprowadzeniu możliwości wzrostu świadczeń w przy-
padku kontynuacji opłacania składek ubezpieczenia po zakończeniu
zatrudnienia.
Proponuje się także przeniesienie do ustawy przepisów dotyczących
zmniejszenia wysokości świadczeń. Miałoby to na celu zmniejszenie
świadczeń osoby, która wypracowałaby wyższy przychód niż 130%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,
ogłaszanego przez prezesa GUS. Nowelizacja pociąga za sobą rów-
nież zmianę tytułu działu V. 
Marszałek Senatu w dniu 25 maja 2000 r. skierowała projekt ustawy
do Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka i Prawo-
rządności, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Usta-
wodawczej. W dniu 8 grudnia 2000 r. grupa senatorów wycofała
poparcie wniosku.

26. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
innych ustaw (druk senacki nr 411) wniesiony przez Komisję
Kultury i Środków Przekazu w dniu 5 czerwca 2000 r.

Projektowana nowelizacja ustawy ma na celu powierzenie ministrowi
właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
kompetencji do zakładania i prowadzenia szkół artystycznych. Obe-
cnie zakładanie i prowadzenie szkół artystycznych należy do zadań
własnych powiatu albo samorządu województwa.
Proponuje się także przyznanie ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kompetencji do udzielenia
zezwolenia na założenie szkoły artystycznej przez osobę fizyczną
lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, po uprzed-
nim uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Wnioskodawca
nie wyklucza natomiast przejścia kompetencji zakładania i prowa-
dzenia szkół artystycznych do zadań własnych odpowiedniej jedno-
stki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia między mini-
strem a tą jednostką na wspólny wniosek jednostki samorządu
terytorialnego i szkoły artystycznej.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Kultury i Środków Przekazu, Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
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na 62. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2000 r. Trzecie czytanie projektu
ustawy odbyło się na 63. posiedzeniu Senatu w dniu 4 sierpnia 2000 r.
i Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw do Sejmu.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z rządowym projektem
i uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzające reformę ustroju szkolnego na 93. posiedzeniu w dniu 8 grud-
nia 2000 r.

27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk
senacki nr 420) wniesiony przez Komisję Kultury i Środków
Przekazu w dniu 7 czerwca 2000 r.

Projektowana nowelizacja wprowadza nieznaną dotychczas instytucję
nadawcy społecznego. Jego rola polegałaby głównie na realizacji funkcji
ogólnospołecznych poprzez działalność radiową i telewizyjną. Projekt
przewiduje przyznanie nadawcy społecznemu, w zamian za realizację
ustawowych zadań, przywilejów o charakterze finansowym. Noweliza-
cja szczegółowo określa podmioty uprawnione do uzyskania statusu
nadawcy społecznego. Są to stowarzyszenia, kościoły lub inne związki
wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej oraz fundacje. 
Zgodnie z projektem operatorzy sieci kablowych zobowiązani są do
udostępniania programu nadawcy bezpośrednio po ogólnokrajowych
i regionalnych audycjach publicznego radia i telewizji. 
Celem ustawodawcy jest zapoczątkowanie funkcjonowania w polskich
mediach programów poruszających tematykę ogólnospołeczną.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz
Komisji Ustawodawczej na 63. posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2000 r.
Trzecie czytanie projektu ustawy odbyło się na 64. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 sierpnia 2000 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia
projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji do Sejmu.
Sejm rozpatrzył projekt ustawy i uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu
w dniu 1 lutego 2001 r.

28. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (druk se-
nacki nr 459) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 li-
pca 2000 r.

Projektowana nowelizacja ma na celu zwiększenie uprawnień do
uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, nie zapewniając jednak za-
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sady powszechności prawa do korzystania z niej. Poza systemem
pozostają nadal osoby nie pracujące, nie mające statusu bezrobotne-
go oraz dzieci osób nieubezpieczonych po ukończeniu 3 miesiąca
życia. Proponuje się rozszerzenie kręgu uprawnionych o cudzoziem-
ców. Ważnym postulatem jest możliwość realizowania przez ubezpie-
czonych obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w innych instytu-
cjach niż kasy chorych. Mogą one działać na podstawie odrębnych
przepisów o działalności ubezpieczeniowej począwszy od 1 stycz-
nia 2002 r. Nowelizacja zakłada również przyznanie osobie bezdo-
mnej prawa do świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryj-
nych lub szpitalnych z powodu nagłej choroby, zatrucia, urazu lub
porodu. Leczenie miałaby opłacać właściwa dla świadczeniodawcy
kasa chorych. Zaproponowano podniesienie składki zdrowotnej
w latach 2001–2003, a także wprowadzenie zasady opłacania
składki na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich przychodów
w przypadku zbiegu tytułów od objęcia obowiązkiem ubezpiecze-
nia przez ubezpieczonego przychodów z więcej niż jednego źródła
w ramach tego samego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpiecze-
nia zdrowotnego.
Marszałek Senatu w dniu 31 lipca 2000 r. skierowała projekt ustawy
do Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Usta-
wodawczej. Drugie czytanie projektu odbyło się na 68. posiedzeniu
Senatu w dniu 9 listopada 2000 r. i został powtórnie skierowany do
komisji. Trzecie czytanie projektu odbyło się na 72. posiedzeniu
Senatu w dniu 22 grudnia 2000 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie
wniesienia projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy razem z innymi projektami
dotyczącymi tej problematyki i uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych
ustaw na 109. posiedzeniu w dniu 25 maja 2001 r. Senat wniósł
poprawki do ustawy na 84. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2001 r.,
z których część została przyjęta przez Sejm.

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym (druk senacki nr 563)
wniesiony przez grupę senatorów w dniu 30 stycznia 2001 r.

Zdaniem wnioskodawcy obserwacja funkcjonowania ustawy wskazu-
je na konieczność jej nowelizacji. Po wprowadzeniu VAT w rolnictwie
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okres oczekiwania na pieniądze za sprzedane towary znacznie się
wydłużył. Aby pomóc rolnikom wnioskodawca zaproponował wprowa-
dzenie obowiązku przelania na konto rolnika należności w ciągu
14 dni od dnia zakupu towaru. 
Celem zaproponowanych zmian jest ułatwienie procedury i stworze-
nie podstaw do lepszego współdziałania rolników i kupujących produ-
kty rolne.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej na 77. po-
siedzeniu w dniu 15 marca 2001 r. Na tym samym posiedzeniu Senatu
odbyło się trzecie czytanie projektu i Senat w dniu 15 marca 2001 r.
podjął uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym.
Sejm rozpatrzył senacki projekt i uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym na 113. po-
siedzeniu w dniu 20 lipca 2001 r.

30. Projekt ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioe-
tyki (druk nr 564) wniesiony przez Komisję Nauki i Edukacji
Narodowej w dniu 30 stycznia 2001 r.

Szybki postęp nauk biologicznych i medycznych oraz rozwój biotech-
nologii prowadzi do powstawania coraz bardziej nowoczesnych bio-
technologii, ale i zarazem rodzą dylematy co do celowości wdrażania
konkretnych rozwiązań biomedycznych i kierunków w jakich mają iść
uregulowania prawne tej dziedziny. Zdaniem wnioskodawcy, wzorem
państw Europy Zachodniej, konieczne jest utworzenie organu o cha-
rakterze opiniodawczo-doradczym, którego zadaniem byłoby formu-
łowanie opinii w podstawowych kwestiach etycznych, prawnych i spo-
łecznych wyłaniających się w tej dziedzinie. Projekt przewiduje utwo-
rzenie Krajowej Rady do Spraw Bioetyki i usytuowanie jej przy urzę-
dzie Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Rady należałoby m.in. wy-
dawanie opinii, które nie miałyby wiążącego charakteru, analizowanie
postępu wiedzy biomedycznej, monitorowanie i przestrzeganie w Pol-
sce obowiązujących standardów biomedycznych. Skład Rady miałby
być wyłaniany poprzez desygnację przez szerokie spektrum podmio-
tów, określonych w ustawie.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji Narodowej oraz
Komisji Ustawodawczej na 77. posiedzeniu w dniu 15 marca 2001 r.
Trzecie czytanie projektu odbyło się na 78. posiedzeniu Senatu w dniu
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30 marca 2001 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie skierowania do Sejmu
projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki.
Marszałek Sejmu w dniu 11 maja 2001 r. skierował projekt do pier-
wszego czytania do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (druk
nr 581) wniesiony przez Komisję Nauki i Edukacji Narodowej
w dniu 22 lutego 2001 r.

Ustawa ma na celu rezygnację z ustawowego określania liczby godzin
lekcyjnych zajęć wychowanie fizycznego. Na podstawie rozporządze-
nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określono
m.in. obowiązkowy wymiar zajęć dla poszczególnych etapów eduka-
cyjnych. Próba zapisania w ustawie o kulturze fizycznej liczby godzin
zajęć wychowania fizycznego wydaje się być zbędna i nie uwzględ-
niać realiów finansowych i zaplecza w szkołach. 
Liczbę godzin wychowania fizycznego należałoby regulować w takim
samym trybie jak innych przedmiotów.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
oraz Komisji Ustawodawczej na 79. posiedzeniu w dniu. Trzecie
czytanie projektu odbyło się na 80. posiedzeniu Senatu w dniu
26 kwietnia 2001 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie skierowania do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Marszałek Sejmu w dniu 25 maja 2001 r. skierował projekt do pier-
wszego czytania do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji
Kultury Fizycznej i Turystyki.

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
działaniu bezrobociu (druk nr 582) wniesiony przez Komisję
Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 lutego 2001 r.

W projekcie proponuje się przywrócenie zasiłków dla bezrobotnych
zamieszkałych w powiatach zagrożonych recesją i dla bezrobotnych
niezamieszkałych w powiatach, jeżeli stosunek pracy z tymi osobami
został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Proponuje się przywrócić zasadę, że do zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego zaliczany jest okres pobierania
zasiłku dla bezrobotnych i zasadę, że prawo do zasiłku przedemery-
talnego i świadczenia przedemerytalnego nie będzie zawieszane,
jeżeli zainteresowana osoba podejmie zatrudnienie w ograniczonym,
określonym w ustawie zakresie.
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Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
oraz Komisji Ustawodawczej na 79. posiedzeniu w dniu 6 kwietnia
2001 r. Trzecie czytanie projektu odbyło się na 80. posiedzeniu Senatu
w dniu 26 kwietnia 2001 r. i Senat podjął uchwałę w sprawie skiero-
wania do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Marszałek Sejmu w dniu 25 maja 2001 r. skierował projekt do pier-
wszego czytania do Komisji Polityki Społecznej.

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (druk nr 662) wniesiony przez grupę se-
natorów w dniu 20 czerwca 2001 r.

Inicjatywa ustawodawcza zmierza do zwolnienia od podatku od osób
fizycznych stypendiów dla uczniów i studentów, których zasady udzie-
lania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego, oraz stypendiów dla uczniów i studentów
udzielanych przez fundacje.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Ustawodawczej na 88. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia
2001 r. i w tym samym dniu przystąpił do trzeciego czytania projektu.
Senat odrzucił projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych.

34. Projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Pola-
ków za Granicą (druk nr 663) wniesiony przez Komisję Emi-
gracji i Polaków za Granicą

Celem niniejszej ustawy jest ustanowienie Dnia Polonii i Polaków za
Granicą, którym ma być 2 maja. Nawiązuje się w ten sposób do
przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia, a nawet Tygodnia Opieki
nad Rodakami na Obczyźnie, których organizacją zajmowały się
krajowe organizacje sprawujące opiekę nad emigracją polską. Usta-
wa spełni także oczekiwania polskiej diaspory w tym względzie.
Senat rozpatrzył sprawozdanie Komisji Emigracji i Polaków za Gra-
nicą oraz Komisji Ustawodawczej na 85. posiedzeniu Senatu w dniu
5 lipca 2001 r. Trzecie czytanie projektu odbyło się na tym samym
posiedzeniu w dniu 5 lipca i Senat podjął uchwałę w sprawie wniesie-
nia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii
i Polaków za Granicą.
Marszałek Sejmu w dniu 17 lipca 2001 r. skierował projekt do pier-
wszego czytania do Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
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Wykaz ustaw oraz projektów ustaw rozpatrzonych przez Senat 

Lp. Tytuł ustawy

Data
uchwalenia
przez Sejm

Data
podjęcia 

uchwały Senatu

Data
rozpatrzenia

poprawek
Senatu przez

Sejm 

Ogłoszono
w DzU

Nr posiedzenia Nr posiedzenia Nr posiedzenia

1 2 3 4 5 6

1 O ochronie przed nadmiernym przywozem
towarów na polski obszar celny*

20.11.1997 r.

3

4.12.1997 r.

3

11.12.1997 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

5

1997 r.
nr 157

poz. 1027

2 O ochronie przed przywozem na polski obszar
celny towarów po cenach dumpingowych*

20.11.1997 r.

3

4.12.1997 r.

3

11.12.1997 r.
przyjęto część

poprawek
5

1997 r.
nr 157

poz. 1028

3 O administrowaniu obrotem z zagranicą
towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym*

20.11.1997 r.

3

4.12.1997 r.

3

11.12.1997 r.
przyjęto część

poprawek
5

1997 r.
nr 157

poz. 1026

4 O ochronie przed nadmiernym przywozem
na polski obszar celny niektórych towarów
tekstylnych i odzieżowych*

20.11.1997.

3

4.12.1997 r.

3

11.12.1997 r.
przyjęto część

poprawek
5

1997 r.
nr 157

poz. 1029249



1 2 3 4 5 6

5 O zmianie ustawy – Prawo budżetowe
i ustawy – Prawo energetyczne*

4.12.1997 r.

4

10.12.1997 r.

4
–

1997 r.
nr 158

poz. 1042

6 O zmianie ustawy o dopłatach
do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych*

4.12.1997 r.

4

10.12.1997 r.

4
–

1997 r.
nr 158

poz. 1044

7 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw*

4.12.1997 r.

4

10.12.1997 r.

4
–

1997 r.
nr 158

poz. 1041

8 O zmianie ustawy o usługach turystycznych* 4.12.1997 r.

4

10.12.1997 r.

4
–

1997 r.
nr 158

poz. 1043

9 O zmianie ustawy o warunkach wykonywania
krajowego drogowego przewozu osób*

4.12.1997 r.

4

10.12.1997 r.

4

12.12.1997 r.
przyjęto

poprawkę
5

1997 r.
nr 158

poz. 1045

10 O waloryzacji niektórych emerytur i rent
oraz o zmianie niektórych ustaw*

11.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
7

a)

11 Zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych*

2.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.
odrzucono
poprawkę

6

1997 r.
nr 160

poz. 1082
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1 2 3 4 5 6

12 O zmianie ustawy o cenach* 11.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.
przyjęto 
poprawkę

6

1997 r.
nr 160

poz. 1085

13 O zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych
rozwiązań w związku z likwidacją skutków
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.*

11.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

6

1997 r.
nr 160

poz. 1087

14 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

11.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5
–

1997 r.
nr 162

poz. 1104

15 O zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej
jednostek górnictwa węgla kamiennego
oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej*

12.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5

–
1997 r.
nr 160

poz. 1081

16 O zmianie ustawy – Kodeks celny 12.12.1997 r.

5

17.12.1997 r.

5
–

1997 r.
nr 160

poz. 1084

17 O zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym* 12.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.
przyjęto
część

poprawek
6

1997 r.
nr 160

poz. 1086251



1 2 3 4 5 6

18 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach
oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę
o ochronie gruntów rolnych i leśnych

11.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5
–

1997 r.
nr 160

poz. 1079

19 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej* 11.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5
–

1997 r.
nr 160

poz. 1078

20 O zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży*

11.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5
– b)

21 O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery budżetowej

12.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5
–

1997 r.
nr 160

poz. 1080

22 O zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
Kodeks karny, ustawy Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks
karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

12.12.1997 r.

5

18.12.1997 r.

5

–
1997 r.
nr 160

poz. 1083

23 O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw

17.12.1997 r.

6

22.01.1998 r.

6
–

1998 r.
nr 98

poz. 607

24 O ratyfikacji Konkordatu między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

8.01.1998 r.

8

22.01.1998 r.

6
–

1998 r.
nr 12

poz. 42
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1 2 3 4 5 6

25 Budżetowa na rok 1998 23.01.1998 r.

10

13.02.1998 r.

7

19.02.1998 r.
przyjęto część

poprawek
12

1998 r.
nr 28

poz. 156

26 O zmianie ustawy o utworzeniu Głównego
Urzędu Miar

22.01.1998 r.

9

20.02.1998 r.

8

–
1998 r.
nr 37

poz. 202

27 O zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego
– inicjatywa ustawodawcza Senatu

–

20.02.1998 r.

8

– –

28 O zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób
pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw – inicjatywa
ustawodawcza Senatu

–

20.02.1998 r.

8

– –

29 O uznaniu stopni naukowych, dyplomów
i tytułów zawodowych nadanych przez Polski
Uniwersytet Na Obczyźnie

6.02.1998 r.

11

20.02.1998 r.

8

–
1998 r.
nr 37

poz. 203253



1 2 3 4 5 6

30 O zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

6.02.1998 r.

11

20.02.1998 r.

8
–

1998 r.
nr 37

poz. 204

31 O zasadach użycia Sił Zbrojnych poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.

19.02.1998 r.

12

20.02.1998 r.

8
–

1998 r.
nr 23

poz. 119

32 O zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 19.02.1998 r.

12

19.03.1998 r.

9
–

1998 r.
nr 50

poz. 310

33 O zmianie ustawy o rachunkowości 19.02.1998 r.

12

19.03.1998 r.

9

23.04.1998 r.
odrzucono
poprawkę

16

1998 r.
nr 60

poz. 382

34 O zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin

20.03.1998 r.

14

27.03.1998 r.

10
–

1998 r.
nr 50

poz. 311

35 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

2.04.1998 r.

15

16.04.1998 r.

11
–

1998 r.
nr 60

poz. 383

36 O zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz
o zmianie niektórych ustaw

20.03.1998 r.

14

16.04.1998 r.

11
–

1998 r.
nr 55

poz. 351
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1 2 3 4 5 6

37 O zmianie ustawy o służbie cywilnej 19.03.1998 r.

14

16.04.1998 r.

11
–

1998 r.
nr 58

poz. 366

38 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

19.03.1998 r.

14

16.04.1998 r.

11

8.05.1998 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

17

1998 r.
nr 66

poz. 430

39 O zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 3.04.1998 r.

15

16.04.1998 r.

11

8.05.1998 r.
przyjęto część

poprawek
17

1998 r.
nr 148

poz. 966

40 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy
zmieniającej ustawę o podatku dochodowym
od osób fizycznych

8.05.1998 r.

17

22.05.1998 r.

12

–
1998 r.
nr 74

poz. 471

41 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych ustaw a także
o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników kolejowych i ich rodzin oraz
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

8.05.1998 r.

17

22.05.1998 r.

12

–
1998 r.
nr 66

poz. 431

42 O zmianie ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych

7.05.1998 r.

17

22.05.1998 r.

12
–

1998 r.
nr 75

poz. 486
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1 2 3 4 5 6

43 O administracji rządowej w województwie 7.05.1998 r.

17

23.05.1998 r.

12

5.06.1998 r.
przyjęto część

poprawek
20

1998 r.
nr 91

poz. 577

44 O samorządzie powiatowym 7.05.1998 r.

17

23.05.1998 r.

12

5.06.1998 r.
przyjęto część

poprawek
20

1998 r.
nr 91

poz. 578

45 O samorządzie województwa 7.05.1998 r.

17

23.05.1998 r.

12

5.06.1998 r.
przyjęto część

poprawek
20

1998 r.
nr 91

poz. 576

46 O świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar
wojny 1939–1945 – inicjatywa ustawodawcza
Senatu

–
22.05.1998 r.

12
– –

47 O zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
górników i ich rodzin

22.05.1998 r.

18

29.05.1998 r.

13
–

1998 r.
nr 74

poz. 473

48 O ratyfikacji IV Protokołu do Układu ogólnego
w sprawie handlu usługami, sporządzonego
w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.*

22.05.1998 r.

18

29.05.1998 r.

13
–

1998 r.
nr 74

poz. 472

49 O zmianie ustawy – Prawo energetyczne 22.05.1998 r.

18

18.06.1998 r.

14

2.07.1998 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

23

1998 r.
nr 94

poz. 594
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1 2 3 4 5 6

50 O zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego 

21.05.1998 r.

18

18.06.1998 r.

14

16.07.1998 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

24

1998 r.
nr 97

poz. 604

51 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

22.05.1998 r.

18

18.06.1998 r.
wniosek

o odrzucenie
ustawy

14

16.07.1998 r.
przyjęto
wniosek 

24

–

52 O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa

5.06.1998 r.

20

19.06.1998 r.

14

1.07.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
23

c)

53 O zmianie ustawy – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi, ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych

5.06.1998 r.

20

2.07.1998 r.

15

23.07.1998 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

25

1998 r.
nr 107

poz. 669

54 O zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób
pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw 

18.06.1998 r.

21

2.07.1998 r.

15

–
1998 r.
nr 131

poz. 860257



1 2 3 4 5 6

55 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

18.06.1998 r.

21

2.07.1998 r.

15

23.07.1998 r.
odrzucono
poprawkę

25

1998 r.
nr 99

poz. 628

56 O zmianie ustawy o zawodzie felczera
4.06.1998 r.

20

2.07.1998 r.

15

22.10.1998 r.
odrzucono

wszystkie poprawki
32

1998 r.
nr 143

poz. 916

57 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

19.06.1998 r.

21

2.07.1998 r.

15

16.07.1998 r.
przyjęto część

poprawek
24

1998 r.
nr 95

poz. 602

58 O zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych
rozwiązań podatkowych w związku z likwidacją
skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu
1997 r.

18.06.1998 r.

21

2.07.1998 r.

15

–
1998 r.
nr 94

poz. 593

59 O zmianie ustawy Kodeks pracy – inicjatywa
ustawodawcza Senatu

–
2.07.1998 r.

15
– –

60 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy
państwowej, stosunkach prawnych na niej
obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej
pomocy w sprawach granicznych

26.06.1998 r.

22

15.07.1998 r.

16

–
1998 r.
nr 98

poz. 608
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1 2 3 4 5 6

61 O ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay
dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem
w sprawie implementacji Części XI Konwencji,
sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca
1994 r.*

2.07.1998 r.

23

15.07.1998 r.

16

–
1998 r.
nr 98

poz. 609

62 O zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.07.1998 r.

23

16.07.1998 r.
wniosek

o odrzucenie
ustawy

16

10.09.1998 r.
przyjęto
wniosek

27

–

63 O zmianie niektórych ustaw dotyczących
gmin warszawskich

1.07.1998 r.

23

16.07.1998 r.

16

18.07.1998 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

24

d)

64 O wejściu w życie ustawy o samorządzie
powiatowym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o administracji
rządowej w województwie

26.06.1998 r.

22

16.07.1998 r.

16

24.07.1998 r.
przyjęto część

poprawek
25

1998 r.
nr 99

poz. 631

65 O zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej
– w związku z reformą ustrojową państwa

1.07.1998 r.

23

16.07.1998 r.

16

24.07.1998 r.
przyjęto 

część
poprawek

25

1998 r.
nr 106

poz. 668259



1 2 3 4 5 6

66 O zmianie ustawy o pomocy społecznej
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

24.07.1998 r.

17
– –

67 O zmianie ustawy karnej skarbowej 3.07.1998 r.

23

24.07.1998 r.

17

–
1998 r.
nr 108

poz. 682

68 O zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń,
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów
do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy
i niektórych innych ustaw

2.07.1998 r.

23

24.07.1998 r.

17

28.08.1998 r.
przyjęto 

część
poprawek

26

1998 r.
nr 113

poz. 717

69 O zmianie ustawy o podatku rolnym 3.07.1998 r.

23

24.07.1998 r.

17
–

1998 r.
nr 108

poz. 681

70 O zmianie ustawy o statystyce publicznej* 16.07.1998 r.

24

24.07.1998 r.

17

25.07.1998 r.
przyjęto

poprawkę
25

1998 r.
nr 99

poz. 632

71 O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa

18.07.1998 r.

24

24.07.1998 r.

17

24.07.1998 r.
przyjęto część

poprawek
25

1998 r.
nr 96

poz. 603
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72 O ratyfikacji Statutu Funduszu Rozwoju
Społecznego Rady Europy, przyjętego rezolucją
nr 247 (1993) Organu Zarządzającego
Funduszu*

23.07.1998 r.

25

29.07.1998 r.

18

–
1998 r.
nr 99

poz. 630

73 O ratyfikacji Umowy w sprawie
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry
przed Zanieczyszczeniem

16.07.1998 r.

24

29.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 99

poz. 629

74 O zmianie ustawy o finansowaniu gmin 25.07.1998 r.

25

29.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 98

poz. 611

75 O zmianie ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych oraz o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

24.07.1998 r.

25

29.07.1998 r.

18

–
1998 r.
nr 98

poz. 610

76 O pożyczkach i kredytach studenckich 17.07.1998 r.

24

30.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 108

poz. 685

77 O zmianie ustawy o waloryzacji udziałów
członkowskich w spółdzielniach i zmianie
niektórych ustaw

16.07.1998 r.

24

30.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 108

poz. 683

78 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie
niektórych ustaw

18.07.1998 r.

24

30.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 117

poz. 756
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79 O zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz ustawy o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeń społecznych

16.07.1998 r.

24

30.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 108

poz. 684

80 O zmianie ustawy o usługach turystycznych 23.07.1998 r.

25

30.07.1998 r.

18
–

1998 r.
nr 113

poz. 714

81 O zmianie ustawy o systemie oświaty 25.07.1998 r.

25

6.08.1998 r.

19
–

1998 r.
nr 117

poz. 759

82 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz ustawy o działalności gospodarczej

24.07.1998 r.

25

6.08.1998 r.

19
–

1998 r.
nr 113

poz. 716

83 O zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy
– Prawo przewozowe

24.07.1998 r.

25

6.08.1998 r.

19
–

1998 r.
nr 117

poz. 758

84 Zmieniająca ustawę – Przepisy wprowadzające
Kodeks karny

24.07.1998 r.

25

6.08.1998 r.

19
–

1998 r.
nr 113

poz. 715

85 O zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Kodeks postępowania cywilnego, Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

24.07.1998 r.

25

6.08.1998 r.

19

–
1998 r.
nr 117

poz. 757
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86 O systemie ubezpieczeń społecznych 22.09.1998 r.

29

9.10.1998 r.

20

13.10.1998 r.
przyjęto część

poprawek
31

1998 r.
nr 137

poz. 887

87 O Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

22.09.1998 r.

29

9.10.1998 r.

20

9.11.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
34

1998 r.
nr 155

poz. 1016

88 O zmianie ustawy o Inspekcji Celnej 23.09.1998 r.

29

9.10.1998 r.

20
–

1998 r.
nr 137

poz. 886

89 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną

30.09.1998 r.

30

9.10.1998 r.

20

13.10.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
31

1998 r.
nr 133

poz. 872

90 O Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej

30.09.1998 r. 

30

28.10.1998 r.

21

8.01.1999 r.
przyjęto część

poprawek
41

e)

91 O przedłużeniu kadencji ławników ludowych
i członków kolegiów do spraw wykroczeń

30.09.1998 r.

30

28.10.1998 r.

21
–

1998 r.
nr 145

poz. 937
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92 O zmianie ustawy o ustanowieniu Warszawskiego
Krzyża Powstańczego

30.09.1998 r.

30

28.10.1998 r.
wniosek

o odrzucenie
ustawy

21

19.11.1998 r.
odrzucono
wniosek

35

1998 r.
nr 156

poz. 1017

93 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym

22.10.1998 r.

32

5.11.1998 r.

22

–
1998 r.
nr 145

poz. 938

94 O zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

22.10.1998 r.

32

5.11.1998 r.

22

3.12.1998 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

37

1998 r.
nr 156

poz. 1020

95 O zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest

23.10.1998 r.

32

5.11.1998 r.

22

26.11.1998 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

36

1998 r.
nr 156

poz. 1018

96 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

22.10.1998 r.

32

18.11.1998 r.

23

26.11.1998 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

36

1998 r.
nr 156

poz. 1019
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97 O finansach publicznych 5.11.1998 r.

33

18.11.1998 r.

23

26.11.1998 r.
przyjęto część

poprawek
36

1998 r.
nr 155

poz. 1014

98 O zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych

9.11.1998 r.

33

18.11.1998 r.

23

20.11.1998 r.
przyjęto część

poprawek
35

1998 r.
nr 144

poz. 931

99 O zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

9.11.1998 r.

33

18.11.1998 r.

23

20.11.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
35

1998 r.
nr 144

poz. 930

100 O zmianie ustawy o łączności* 9.11.1998 r.

34

18.11.1998 r.

23

26.11.1998 r.
przyjęto

poprawkę
36

1998 r.
nr 150

poz. 984

101 O dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 i 2000

9.11.1998 r.

34

18.11.1998 r.

23

26.11.1998 r.
przyjęto część

poprawek
36

1998 r.
nr 150

poz. 983

102 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym*

9.11.1998 r.

34

18.11.1998 r.

23
–

1998 r.
nr 144

poz. 929
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103 O zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej,
o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki
i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

9.11.1998 r.

34

2.12.1998 r.

24

10.12.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
38

1998 r.
nr 162

poz. 1115

104 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz
ustawy o zamówieniach publicznych

5.11.1998 r.

33

3.12.1998 r.

24

4.03.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
45

f)

105 O zmianie ustawy o samorządzie województwa
oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw

10.11.1998 r.

34

3.12.1998 r.

24

17.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
39

1998 r.
nr 160

poz. 1060

106 O zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej*

18.11.1998 r.

35

3.12.1998 r.

24

10.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
38

1998 r.
nr 155

poz. 1015

107 Prawo dewizowe 19.11.1998 r.

35

10.12.1998 r.

25

18.12.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
39

1998 r.
nr 160

poz. 1063
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108 O sejmowej komisji śledczej 19.11.1998 r.

35

10.12.1998 r.

25

21.01.1999 r.
przyjęto część

poprawek
43

1999 r.
nr 35

poz. 321

109 O wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych

20.11.1998 r.

35

10.12.1998 r.

25

18.12.1998 r.
przyjęto część

poprawek
39

1998 r.
nr 162

poz. 1121

110 O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

26.11.1998 r.

36

10.12.1998 r.

25

17.12.1998 r.
przyjęto część

poprawek
39

1998 r.
nr 162

poz. 1118

111 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

26.11.1998 r.

36

10.12.1998 r.

25
–

1998 r.
nr 161

poz. 1076

112 O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych

26.11.1998 r.

36

10.12.1998 r.

25

–
1998 r.
nr 162

poz. 1112

113 O zmianie ustawy o grach losowych i zakładach
wzajemnych*

3.12.1998 r.

37

16.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
39

1998 r.
nr 160

poz. 1061267
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114 O zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego
przez związki zawodowe i organizacje
społeczne w wyniku wprowadzenia
stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy
o zwrocie majątku utraconego przez związki
zawodowe i organizacje społeczne w wyniku
wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie
ustawy o związkach zawodowych

3.12.1998 r.

37

16.12.1998 r.

26

–
1998 r.
nr 162

poz. 1113

115 O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

3.12.1998 r.

37

16.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
39

1998 r.
nr 160

poz. 1064

116 O zmianie ustawy o prokuraturze 3.12.1998 r.

37

16.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
39

1998 r.
nr 162

poz. 1123

117 O służbie cywilnej 3.12.1998 r.

37

16.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto część

poprawek
39

1999 r.
nr 49

poz. 483

118 O zmianie ustawy o kształtowaniu środków
na wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

10.12.1998 r.

38

16.12.1998 r.

26

–
1998 r.
nr 160

poz. 1059
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119 O zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
oraz o zmianie ustawy o uposażeniu
byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

10.12.1998 r.

38

16.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto

poprawkę
39

1998 r.
nr 160

poz. 1065

120 O zmianie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych

3.12.1998 r.

37

17.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
39

1998 r.
nr 160

poz. 1062

121 O zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych

3.12.1998 r.

37

17.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
odrzucono
poprawkę

39

1998 r.
nr 160

poz. 1058

122 O zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej

3.12.1998 r.

37

17.12.1998 r.

26
–

1998 r.
nr 162

poz. 1114

123 O odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów,
którzy w latach 1944–1989 sprzeniewierzyli się
niezawisłości sędziowskiej

3.12.1998 r.

37

17.12.1998 r.

26
–

1999 r.
nr 1

poz. 1

124 O zmianie ustawy o samorządowych kolegiach
odwoławczych

3.12.1998 r.

37

17.12.1998 r.

26

18.12.1998 r.
przyjęto
część

poprawek
39

1998 r.
nr 162

poz. 1124269
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125 O zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa

16.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27

29.12.1998 r.
przyjęto część

poprawek
40

1998 r.
nr 162

poz. 1126

126 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw* 

16.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27
–

1998 r.
nr 162

poz. 1116

127 O zmianie ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży

16.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27
–

1999 r.
nr 5

poz. 32

128 O zmianie ustawy o przedsiębiorstwie
państwowym „Polskie Koleje Państwowe”*

17.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27
–

1998 r.
nr 162

poz. 1120

129 O zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 i 2000*

17.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27

–
1998 r.
nr 162

poz. 1119

130 O zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa

17.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27
–

1998 r.
nr 162

poz. 1117

131 O pracownikach sądów i prokuratury 18.12.1998 r.

39

22.12.1998 r.

27
–

1998 r.
nr 162

poz. 1125
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132 O zmianie ustawy o działach administracji
rządowej 

18.12.1998 r.
39

22.12.1998 r.
27

–
1998 r.
nr 162

poz. 1122

133 O ochronie informacji niejawnych 8.01.1999 r.

41

20.01.1999 r.

28

22.01.1999 r.
przyjęto część

poprawek
43

1999 r.
nr 11

poz. 95

134 O zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
przysługującym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich 

8.01.1999 r.

41

20.01.1999 r.

28

18.03.1999 r.
przyjęto

poprawkę

46

1999 r.
nr 28

poz. 257

135 Przepisy wprowadzające reformę ustroju
szkolnego

8.01.1999 r.
41

20.01.1999 r.
28

–
1999 r.
nr 12

poz. 96

136 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

20.01.1999 r.

28
– –

137 O zmianie ustawy – Kodeks karny – inicjatywa
ustawodawcza Senatu –

20.01.1999 r.

28
– –

138 O mieniu Funduszu Wczasów Pracowniczych
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

20.01.1999 r.

28
– –271
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139 O zmianie ustawy o rachunkowości 8.01.1999 r.

41

20.01.1999 r.

28
–

1999 r.
nr 9

poz. 75

140 Budżetowa na rok 1999 9.01.1999 r.

42

29.01.1999 r.

29

17.02.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
44

1999 r.
nr 17

poz. 154

141 O zmianie ustawy o pomocy społecznej 21.01.1999 r.

43

29.01.1999 r.

29
–

1999 r.
nr 20

poz. 170

142 O zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego

21.01.1999 r.

43

29.01.1999 r.

29

4.03.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

45

1999 r.
nr 77

poz. 862

143 O zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych
rozwiązań w związku z likwidacją skutków
powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

21.01.1999 r.

43

29.01.1999 r.

29
–

1999 r.
nr 15

poz. 135

144 O ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie
prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 10 września 1996 r.

22.01.1999 r.

43

29.01.1999 r.

29

–
1999 r.
nr 15

poz. 136
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145 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania
drogowych granicznych obiektów mostowych
i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej
granicy państwowej 

22.01.1999 r.

43

29.01.1999 r.

29

–
1999 r.
nr 15

poz. 137

146 O ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
sporządzonego w Waszyngtonie
dnia 4 kwietnia 1949 r.

17.02.1999 r.

44

17.02.1999 r.

30

–
1999 r.
nr 13

poz. 111

147 O zmianie ustawy o warunkach wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego

19.02.1999 r.

44

4.03.1999 r.

31

19.03.1999 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
46

1999 r.
nr 32

poz. 310

148 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych

19.02.1999 r.

44

4.03.1999 r.

31
–

1999 r.
nr 26

poz. 228

149 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Australią o ekstradycji

19.02.1999 r.

44

4.03.1999 r.

31
–

1999 r.
nr 26

poz. 229

150 O zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 19.02.1999 r.

44

4.03.1999 r.

31

18.03.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

46

1999 r.
nr 28

poz. 256273
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151 O zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

19.02.1999 r.

44

4.03.1999 r.

31

9.04.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

47

1999 r.
nr 40

poz. 399

152 O zmianie ustawy – Kodeks celny 3.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32

10.04.1999 r.
przyjęto część

poprawek
47

1999 r.
nr 40

poz. 402

153 O zmianie ustawy o usługach turystycznych 3.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32

10.04.1999 r.
przyjęto część

poprawek
47

1999 r.
nr 40

poz. 401

154 O zmianie ustawy o dopłatach
do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych*

4.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32

–
1999 r.
nr 27

poz. 243

155 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

4.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32

10.04.1999 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
47

1999 r.
nr 40

poz. 400

156 O zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 4.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32
–

1999 r.
nr 28

poz. 255
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157 O zmianie ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

5.03.1999 r.

45

18.03.1999 r.

32

9.04.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
47

1999 r.
nr 38

poz. 360

158 O ratyfikacji Umowy Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego o przekazywaniu
informacji technicznych dla celów obronnych,
sporządzonej w Brukseli
dnia 19 października 1970 r.*

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 307

159 O ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie
tajemnicy wynalazków dotyczących obronności,
w przypadku których zostały złożone wnioski
o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu
dnia 21 września 1960 r.*

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 306

160 O ratyfikacji Umowy między Stronami
Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie
informacji, sporządzonej w Brukseli
dnia 6 marca 1997 r.*

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 309275
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161 O ratyfikacji Umowy między Państwami-Stronami
Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej
statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej
w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 303

162 O ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
przedstawicieli narodowych i personelu
międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie
dnia 20 września 1951 r.

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 304

163 O ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu
międzynarodowych dowództw wojskowych,
ustanowionych na podstawie Traktatu
Północnoatlantyckiego, sporządzonego
w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 305

164 O ratyfikacji Umowy w sprawie statusu
przedstawicielstw i przedstawicieli państw
trzecich przy Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli
dnia 14 września 1994 r.

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33

–
1999 r.
nr 32

poz. 308

165 O zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy

18.03.1999 r.

46

30.03.1999 r.

33
–

1999 r.
nr 93

poz. 1044
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166 O zmianie ustawy o zasadach, warunkach
i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych
na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy

18.03.1999 r.

46

31.03.1999 r.

33

23.04.1999 r.
odrzucono
poprawkę

48

1999 r.
nr 45

poz. 435

167 O zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw

18.03.1999 r.

46

31.03.1999 r.

33

6.05.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
49

1999 r.
nr 49

poz. 484

168 O zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
ustawy o uposażeniu żołnierzy

19.03.1999 r.

46

31.03.1999 r.

33

7.05.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
49

1999 r.
nr 50

poz. 500

169 O zmianie ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych, ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, ustawy o gospodarce
komunalnej, ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy
o samorządzie województwa i ustawy
o samorządzie powiatowym – inicjatywa
ustawodawcza Senatu

–

31.03.1999 r.

33

– –
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170 O zmianie ustawy o Państwowej Straży
Pożarnej

8.04.1999 r.
47

22.04.1999 r.
34

–
1999 r.
nr 45

poz. 436

171 O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 9.04.1999 r.
47

22.04.1999 r.
34

–
1999 r.
nr 45

poz. 437

172 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

9.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
49

1999 r.
nr 49

poz. 486

173 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

9.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.
przyjęto część

poprawek
49

1999 r.
nr 50

poz. 499

174 O ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady 

10.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.
przyjęto część

poprawek
49

1999 r.
nr 41

poz. 412

175 O zmianie ustawy o finansach publicznych 10.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34

7.05.1999 r.
przyjęto część

poprawek
49

1999 r.
nr 49

poz. 485

176 O przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo-
Pedagogicznej w Siedlcach

10.04.1999 r.
47

22.04.1999 r.
34

–
1999 r.
nr 45

poz. 438
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177 O ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach
cywilnych i handlowych

10.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34
–

1999 r.
nr 45

poz. 440

178 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym

10.04.1999 r.

47

22.04.1999 r.

34
–

1999 r.
nr 45

poz. 439

179 O obywatelstwie polskim
– inicjatywa ustawodawcza Senatu

–
22.04.1999 r.

34
– –

180 O Karcie Polaka i trybie stwierdzania
przynależności do Narodu Polskiego osób
narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia
– inicjatywa ustawodawcza Senatu

–

22.04.1999 r.

34

– –

181 O repatriacji – inicjatywa ustawodawcza Senatu –
22.04.1999 r.

34 – –

182 O zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora

22.04.1999 r.

48

7.05.1999 r.

35

21.05.1999 r.
odrzucono
poprawkę

50

1999 r.
nr 52

poz. 527

183 O broni i amunicji 22.04.1999 r.

48

7.05.1999 r.

35

21.05.1999 r.
przyjęto część

poprawek
50

1999 r.
nr 53

poz. 549
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184 O zmianie ustawy o łączności* 23.04.1999 r.
48

7.05.1999 r.
35

–
1999 r.
nr 47

poz. 461

185 O zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw

23.04.1999 r.

48

7.05.1999 r.

35

21.05.1999 r.
przyjęto

poprawkę
50

1999 r.
nr 52

poz. 532

186 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

7.05.1999 r.

35
– –

187 O zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
– inicjatywa ustawodawcza Senatu 

–

7.05.1999 r.

35

– –

188 O Funduszu Obrony Niepodległości – inicjatywa
ustawodawcza Senatu –

7.05.1999 r.

35
– –

189 O zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej – inicjatywa
ustawodawcza Senatu

–
7.05.1999 r.

35
– –

190 O odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony
Państwa

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

–
1999 r.
nr 53

poz. 548
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191 O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

24.06.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
52

1999 r.
nr 62

poz. 688

192 O Polskiej Organizacji Turystycznej 7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

25.06.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
52

1999 r.
nr 62

poz. 689

193 O zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

–
1999 r.
nr 52

poz. 528

194 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie
dnia 27 listopada 1998 r.

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

–
1999 r.
nr 52

poz. 529

195 O ratyfikacji Protokołu dodatkowego
do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

–
1999 r.
nr 52

poz. 530281
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196 O ratyfikacji Konwencji między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa
Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec
dotyczącej Wielonarodowego Korpusu
Północno-Wschodniego, podpisanej
w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

7.05.1999 r.

49

21.05.1999 r.

36

–
1999 r.
nr 52

poz. 531

197 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

20.05.1999 r.

50

17.06.1999 r.

37
–

1999 r.
nr 57

poz. 596

198 O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa

21.05.1999 r.

50

18.06.1999 r.

37

25.06.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
52

1999 r.
nr 60

poz. 636

199 O zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
o zawodzie lekarza

20.05.1999 r.

50

18.06.1999 r.

37

8.07.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

54

1999 r.
nr 64

poz. 729

200 O zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w latach 1944–1990
osób pełniących funkcje publiczne

20.05.1999 r.

50

18.06.1999 r.

37

8.07.1999 r.
przyjęto

poprawkę
54

1999 r.
nr 63

poz. 701
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201 O zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje
publiczne

20.05.1999 r.

50

18.06.1999 r.

37

–
1999 r.
nr 62

poz. 681

202 O dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielonych na usuwanie skutków
powodzi

20.05.1999 r.

50

18.06.1999 r.

37

8.07.1999 r.
przyjęto część

poprawek
54

1999 r.
nr 62

poz. 690

203 O zmianie ustawy o portach i przystaniach
morskich

18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38
–

1999 r.
nr 62

poz. 685

204 O zmianie ustawy o kształtowaniu środków
na wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej

18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38

–
1999 r.
nr 62

poz. 684

205 O zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi 18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38
–

1999 r.
nr 62

poz. 683

206 O ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej
Konferencji Biologii Molekularnej

18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38
–

1999 r.
nr 62

poz. 686

283



1 2 3 4 5 6

207 O zmianie ustawy – Prawo budowlane 18.06.1999 r.
51

1.07.1999 r.
38

–
1999 r.
nr 62

poz. 682

208 O ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego 18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38

3.09.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

56

1999 r.
nr 84

poz. 936

209 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym

18.06.1999 r.

51

1.07.1999 r.

38

8.07.1999 r.
przyjęto poprawkę

54

1999 r.
nr 63

poz. 700

210 O ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

24.06.1999 r.

52

1.07.1999 r.

38
–

1999 r.
nr 62

poz. 687

211 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz ustawy o publicznej służbie
krwi – inicjatywa ustawodawcza Senatu

–
1.07.1999 r.

38
– –

212 O zmianie ustawy o dopłatach do
oprocentowania niektórych kredytów
bankowych*

9.07.1999 r.

54

22.07.1999 r.

40

23.07.1999 r.
przyjęto poprawkę

55

1999 r.
nr 63

poz. 702

213 O zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

8.07.1999 r.

54

23.07.1999 r.

40
–

1999 r.
nr 70

poz. 774
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214 O dodatku rodzinnym w 1999 r. 8.07.1999 r.

54

23.07.1999 r.

40
–

1999 r.
nr 70

poz. 773

215 O nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie nazwy „Akademia Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

8.07.1999 r.

54

23.07.1999 r.

40
–

1999 r.
nr 64

poz. 728

216 O zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw

9.07.1999 r.

54

23.07.1999 r.

40

24.07.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
55

1999 r.
nr 70

poz. 778

217 O utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

9.07.1999 r.

54

23.07.1999 r.

40

–
1999 r.
nr 69

poz. 762

218 O zmianie ustawy o transporcie kolejowym
22.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

23.09.1999 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

58

1999 r.
nr 84

poz. 934

219 O zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji 22.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 70

poz. 776285
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220 O języku polskim 22.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

7.10.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
59

1999 r.
nr 90

poz. 999

221 O zmianie ustawy o zasadach szczególnej
kontroli obrotu z zagranicą towarami
i technologiami w związku z porozumieniami
i zobowiązaniami międzynarodowymi

22.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 70

poz. 775

222 O zmianie ustawy o zrekompensowaniu
okresowego niepodwyższania płac w sferze
budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów
lub dodatków do emerytur i rent

23.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 72

poz. 801

223 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym*

23.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 70

poz. 777

224 O szczególnych zasadach, warunkach i trybie
mianowania na wyższe stopnie wojskowe
żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność
i niepodległość Polski podczas II wojny światowej
i w okresie powojennym

24.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 72

poz. 804
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225 O ratyfikacji Umowy Ramowej między
Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym dotyczącej działalności EBI
w Polsce, podpisanej w Warszawie
dnia 1 grudnia 1997 r.

24.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 72

poz. 803

226 O zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym
w kopalniach węgla, kamieniołomach
i zakładach wydobywania rud uranu

24.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

10.09.1999 r.
przyjęto

poprawkę
57

1999 r.
nr 80

poz. 902

227 O Służbie Celnej 24.07.1999 r.

55

5.08.1999 r.

41

–
1999 r.
nr 72

poz. 802

228 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza 3.09.1999 r.

56

23.09.1999 r.
wniosek

o odrzucenie
ustawy

42

– **

229 O zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 3.09.1999 r.

56

23.09.1999 r.

42

–
1999 r.
nr 84

poz. 935287
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230 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej 3.09.1999 r.

56

23.09.1999 r.

42

4.11.1999 r.
przyjęto 

część
poprawek

62

1999 r.
nr 96

poz. 1106

231 O utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie

3.09.1999 r.

56

23.09.1999 r.

42
–

1999 r.
nr 79

poz. 884

232 O zmianie ustawy o pomocy społecznej* 10.09.1999 r.

57

23.09.1999 r.

42
–

1999 r.
nr 79

poz. 885

233 O niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa
państwa*

10.09.1999 r.

57

23.09.1999 r.

42

–
1999 r.
nr 80

poz. 903

234 O wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*

10.09.1999 r.

57

23.09.1999 r.

42

7.10.1999 r.
przyjęto 

część
poprawek

59

1999 r.
nr 83

poz. 932

235 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych*

23.09.1999 r.

58

23.09.1999 r.

42
–

1999 r.
nr 78

poz. 875
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236 O zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych

10.09.1999 r.

57

7.10.1999 r.

43

5.11.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
62

1999 r.
nr 96

poz. 1107

237 Kodeks karny skarbowy 10.09.1999 r.
57

7.10.1999 r.
43

–
1999 r.
nr 83

poz. 930

238 Przepisy wprowadzające Kodeks karny
skarbowy

10.09.1999 r.
57

7.10.1999 r.
43

–
1999 r.
nr 83

poz. 931

239 O zmianie ustawy – Prawo energetyczne 10.09.1999 r.
57

7.10.1999 r.
43

–
1999 r.
nr 88

poz. 980

240 O ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji
przeciwko Braniu Zakładników

10.09.1999 r.
57

7.10.1999 r.
43

–
1999 r.
nr 90

poz. 998

241 Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej – inicjatywa ustawodawcza Senatu

–
7.10.1999 r.

43
– –

242 O zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym* 7.10.1999 r.
59

21.10.1999 r.
44

–
1999 r.
nr 90 

poz. 1000

243 O zmianie ustawy o pomocy społecznej
i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*

8.10.1999 r.

59 

21.10.1999 r.

44
–

1999 r.
nr 90

poz. 1001
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244 Prawo działalności gospodarczej 23.09.1999 r.

58

22.10.1999 r.

44

19.11.1999 r.
przyjęto część

poprawek
64

1999 r.
nr 101

poz. 1178

245 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 23.09.1999 r.

58

22.10.1999 r.

44

19.11.1999 r.
przyjęto część

poprawek
64

1999 r.
nr 99

poz. 1152

246 O narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2001 r.

23.09.1999 r.

58

22.10.1999 r.

44

2.12.1999 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
65

2000 r.
nr 1

poz. 1

247 O zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz
ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym

23.09.1999 r.

58

22.10.1999 r.

44

15.12.1999 r.
przyjęto

poprawkę
66

2000 r.
nr 2

poz. 5

248 O zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania się przez to terytorium

23.09.1999 r.

58

22.10.1999 r.

44
–

1999 r.
nr 93

poz. 1063

249 O ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa
w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym
i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami
promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu
dnia 5 września 1997 r.

7.10.1999 r.

59

22.10.1999 r.

44

–
1999 r.
nr 93

poz. 1064
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250 O ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie
personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych
i personelu współdziałającego

7.10.1999 r.

59

22.10.1999 r.

44
–

1999 r.
nr 93

poz. 1065

251 O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji

21.10.1999 r.

61

19.11.1999 r.

45

16.03.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

73

2000 r.
nr 29

poz. 356

252 O zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze 21.10.1999 r.
61

19.11.1999 r.
45

–
1999 r.
nr 99

poz. 1151

253 O zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach 21.10.1999 r.

61

19.11.1999 r.

45
–

1999 r.
nr 101

poz. 1177

254 O Rzeczniku Praw Dziecka 21.10.1999 r.

61

19.11.1999 r.

45

6.01.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
69

2000 r.
nr 6

poz. 69

255 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

16.11.1999 r.

63

19.11.1999 r.

45

20.11.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
64

1999 r.
nr 95

poz. 1100291
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256 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

18.11.1999 r.

64

20.11.1999 r.

45

20.11.1999 r.
przyjęto część

poprawek
64

g)

257 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

18.11.1999 r.

64

20.11.1999 r.

45

20.11.1999 r.
przyjęto część

poprawek
64

1999 r.
nr 95

poz. 1101

258 O zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych ustaw 

4.11.1999 r.

62

2.12.1999 r.

46
–

1999 r.
nr 108

poz. 1226

259 O wypowiedzeniu, w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Czechosłowacką Republiką
Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień
dotyczących podwójnego obywatelstwa,
sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.

18.11.1999 r.

64

2.12.1999 r.

46

–
1999 r.
nr 109

poz. 1234

260 O wypowiedzeniu Konwencji między Rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem
Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie
uregulowania zagadnień dotyczących
podwójnego obywatelstwa i zapobiegania
przypadkom jego powstawania, podpisanej
w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.

18.11.1999 r. 

64

2.12.1999 r. 

46

–
1999 r.
nr 109

poz. 1233
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261 O wypowiedzeniu, w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania
powstawaniu przypadków podwójnego
obywatelstwa, podpisanej w Warszawie
dnia 31 marca 1965 r.

18.11.1999 r.

64

2.12.1999 r.

46

–
1999 r.
nr 109

poz. 1235

262 O wypowiedzeniu, w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską,
Konwencji między Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Czechosłowacką Republiką
Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień
dotyczących podwójnego obywatelstwa,
sporządzonej w Warszawie
dnia 17 maja 1965 r.

18.11.1999 r.

64

2.12.1999 r.

46

–
1999 r.
nr 109

poz. 1232

263 O wypowiedzeniu, w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi,
Konwencji między Rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich
w sprawie zapobiegania powstawaniu
przypadków podwójnego obywatelstwa,
podpisanej w Warszawie
dnia 31 marca 1965 r.

18.11.1999 r.

64

2.12.1999 r.

46

–
1999 r.
nr 109

poz. 1231
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264 O zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 19.11.1999 r.

64

2.12.1999 r.

46

22.12.1999 r.
przyjęto 

część
poprawek

67

2000 r.
nr 3

poz. 28

265 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw*

2.12.1999 r.

65

15.12.1999 r.

47

23.12.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

67

1999 r.
nr 110

poz. 1256

266 O kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw*

3.12.1999 r.

65

15.12.1999 r.

47

23.12.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
67

1999 r.
nr 110 

poz. 1255

267 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym*

3.12.1999 r.

65

15.12.1999 r.

47

–
1999 r.
nr 109

 poz. 1236

268 O zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz innych ustaw

2.12.1999 r.

65

16.12.1999 r.

47

7.01.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
69

2000 r.
nr 6

poz. 70 
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269 O zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych

2.12.1999 r.

65

16.12.1999 r.

47

23.12.1999 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

67

1999 r.
nr 111

 poz. 1281

270 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

3.12.1999 r.

65

16.12.1999 r.

47

23.12.1999 r.
przyjęto
część

poprawek
67

1999 r.
nr 111

 poz. 1280

271 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz ustawy o działalności gospodarczej

3.12.1999 r.

65

16.12.1999 r.

47

–
1999 r.
nr 108

poz. 1227

272 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

16.12.1999 r.

66

29.12.1999 r.

48

21.01.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

70

2000 r.
nr 9

poz. 118

273 O zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji
bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
oraz zmianie niektórych ustaw

16.12.1999 r.

66

29.12.1999 r.

48

–
2000 r.

nr 3
poz. 27
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274 O zmianie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym

22.12.1999 r.

67

29.12.1999 r.

48

–
1999 r.
nr 111

poz. 1279

275 O czasowym podporządkowaniu niektórych
jednostek wojskowych

22.12.1999 r.

67

29.12.1999 r.

48

–
2000 r.

nr 2
poz. 6

276 O zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej

22.12.1999 r.

67

13.01.2000 r.

49

21.01.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
70

2000 r.
nr 12 

poz. 136

277 Budżetowa na rok 2000 23.12.1999 r.

68

15.01.2000 r.

49

21.01.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
70

2000 r.
nr 7 

poz. 85

278 O zmianie ustawy – Kodeks karny 16.12.1999 r.

66

15.01.2000 r.

49

3.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
72

h)
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279 O zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw

16.12.1999 r.

66

15.01.2000 r.

49

3.03.2000 r.
przyjęto część

poprawek
72

2000 r.
nr 22

poz. 272

280 O ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

22.12.1999 r.

67

15.01.2000 r.

49

2.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
72

2000 r.
nr 22

poz. 271

281 O zmianie ustawy – Kodeks celny oraz ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego

6.01.2000 r.

69

27.01.2000 r.

50

2.03.2000 r.
przyjęto
 część

poprawek
72

2000 r.
nr 22

poz. 269

282 O zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

7.01.2000 r.

69

27.01.2000 r.

50

18.02.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
71

2000 r.
nr 19

poz. 238

283 O zmianie ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej

6.01.2000 r.

69

27.01.2000 r.

50

3.03.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

72

2000 r.
nr 22

poz. 273

297



1 2 3 4 5 6

284 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy o administracji
rządowej w województwie

7.01.2000 r.

69

27.01.2000 r.

50

2.03.2000 r.
przyjęto

poprawkę
72

2000 r.
nr 22

poz. 268

285 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych*

21.01.2000 r.

70

27.01.2000 r. 

50

18.02.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

71

2000 r.
nr 15

poz. 180

286 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej
oraz ustawy o grach losowych i zakładach
wzajemnych

20.01.2000 r.

70

27.01.2000 r.

50
–

2000 r.
nr 9

poz. 117

287 O zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki

20.01.2000 r.

70

27.01.2000 r.

50
–

2000 r.
nr 9

poz. 116

288 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym

19.01.2000 r.

70

4.02.2000 r.

51

2.03.2000 r.
odrzucono
poprawkę

72

2000 r.
nr 18

poz. 230

289 O zmianie ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

20.01.2000 r.

70

4.02.2000 r.

51

2.03.2000 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
72

2000 r.
nr 22

poz. 270
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290 O zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu

21.01.2000 r.

70

4.02.2000 r.

51

31.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
74

2000 r.
nr 31

poz. 384

291 O zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

22.01.2000 r.

70

4.02.2000 r.

51

18.02.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
71

2000 r.
nr 19

poz. 239

292 O zmianie ustawy o własności lokali
oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o własności lokali

20.01.2000 r.

70

4.02.2000 r.

51

16.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
73

2000 r.
nr 29

poz. 355

293 O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi

22.01.2000 r.

70

5.02.2000 r.

51

3.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
72

2000 r.
nr 26

poz. 306

294 O ogólnym bezpieczeństwie produktów 22.01.2000 r.

70

5.02.2000 r.

51

–
2000 r.
nr 15

poz. 179299
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295 O ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu
przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy
publicznych w międzynarodowych transakcjach
handlowych

22.01.2000 r.

70

5.02.2000 r.

51

–
2000 r.
nr 15

poz. 178

296 O ratyfikacji Protokołu między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji
Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między
Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską
Konwencji między Rządem Polskiej Rzecz
pospolitej Ludowej a Rządem Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich
w sprawie zapobiegania powstawaniu
przypadków podwójnego obywatelstwa,
podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

20.01.2000 r.

70

5.02.2000 r.

51

–
2000 r.
nr 15

poz. 177

297 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy
o języku polskim*

3.03.2000 r.

72

16.03.2000 r.

52

31.03.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
74

2000 r.
nr 29

poz. 358

298 O zmianie ustawy o zasadach przekazywania
zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe

17.02.2000 r.

71

16.03.2000 r.

52

14.04.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
75

2000 r.
nr 39

poz. 442
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299 O zmianie ustawy – Prawo budowlane 17.02.2000 r.
71

16.03.2000 r.
52

–
2000 r.
nr 29

poz. 354

300 O zmianie ustawy o usługach turystycznych 18.02.2000 r.

71

16.03.2000 r.

52

28.04.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

76

2000 r.
nr 43

poz. 486

301 O umowach międzynarodowych 17.02.2000 r.

71

16.03.2000 r.

52

14.04.2000 r.
przyjęto

poprawkę
75

2000 r.
nr 39

poz. 443

302 O zmianie ustawy o ochronie osób i mienia 16.03.2000 r.

73

29.03.2000 r.

53

31.03.2000 r.
przyjęto

poprawkę
74

2000 r.
nr 29

poz. 357

303 O Krajowym Rejestrze Karnym 2.03.2000 r.

72

29.03.2000 r.

53

24.05.2000 r.
przyjętoczęść

poprawek
79

2000 r.
nr 50

poz. 580

304 O zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2.03.2000 r.

72

29.03.2000 r.

53

12.05.2000 r.
przyjętoczęść

poprawek
78

2000 r.
nr 48

poz. 553301
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305 O zmianie ustawy o rezerwach państwowych
oraz zapasach obowiązkowych paliw

2.03.2000 r.

72

29.03.2000 r.

53

28.04.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

76

2000 r.
nr 43

poz. 487

306 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów

2.03.2000 r.

72

29.03.2000 r.

53

–
2000 r.
nr 31

poz. 381

307 O zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa

16.03.2000 r.

73

29.03.2000 r.

53

–
2000 r.
nr 31

poz. 382

308 O zmianie ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

16.03.2000 r.

73

29.03.2000 r.

53

24.05.2000 r.
odrzucono
poprawki

79

2000 r.
nr 48

poz. 546

309 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa
na cele związane z reformą systemu
ubezpieczeń społecznych*

29.03.2000 r.

74

12.04.2000 r.

55

–
2000 r.
nr 31

poz. 383
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310 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

24.05.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
79

2000 r.
nr 48

poz. 554

311 O zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze 16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

–
2000 r.
nr 39

poz. 439

312 O zmianie ustawy – Prawo o notariacie i ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

12.05.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
78

2000 r.
nr 48

poz. 551

313 O zmianie ustawy o radcach prawnych 16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

12.05.2000 r.
odrzucono
poprawki

78

2000 r.
nr 48

poz. 545

314 O zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

12.05.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

78

2000 r.
nr 48

poz. 552303
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315 O systemie oceny zgodności, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

28.04.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

76

2000 r.
nr 43

poz. 489

316 O Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

–
2000 r.
nr 39

poz. 440

317 O zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

24.05.2000 r.
odrzucono
poprawkę

79

2000 r.
nr 48

poz. 547

318 O ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu
Północnoatlantyckiego o współpracy
w dziedzinie informacji atomowych,
sporządzonej w Paryżu
dnia 18 czerwca 1964 r.

16.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

–
2000 r.
nr 39

poz. 441

319 O zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

17.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

28.04.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
76

2000 r.
nr 43

poz. 488
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320 Prawo własności przemysłowej
17.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

30.06.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
81

2001 r.
nr 49

poz. 508

321 O zasadach wspierania rozwoju regionalnego 17.03.2000 r.

73

14.04.2000 r.

55

12.05.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
78

2000 r.
nr 48

poz. 550

322 O zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach
działkowych

30.03.2000 r.

74

26.04.2000 r.

57

26.05.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

79

2000 r.
nr 50

poz. 581

323 O ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską
porozumienia między Republiką Estonii,
Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji
w sprawie promu M/S „Estonia”, podpisanego
w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

30.03.2000 r.

74

26.04.2000 r.

57

–
2000 r.
nr 43

poz. 482

324 O zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

31.03.2000 r.

74

26.04.2000 r.

57

–
2000 r.
nr 43

poz. 483305
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325 O ratyfikacji Porozumienia dotyczącego przyjęcia
jednolitych badań technicznych dla pojazdów
kołowych, wyposażenia i części, które mogą być
stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego
uznawania homologacji udzielonych na podstawie
tych wymagań, sporządzonego w Genewie
dnia 20 marca 1958 r.

14.04.2000 r.

75

26.04.2000 r.

57

–
2000 r.
nr 43

poz. 484

326 O ratyfikacji załączników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6,
B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej
odprawy czasowej

14.04.2000 r.

75

26.04.2000 r.

57

–
2000 r.
nr 43

poz. 485

327 O zmianie ustawy – Prawo energetyczne* 27.04.2000 r.

76

11.05.2000 r.

58

26.05.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
79

2000 r.
nr 48

poz. 555

328 O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

14.04.2000 r.

75

11.05.2000 r.

58

9.06.2000 r.
przyjęto

część poprawek
80

2000 r.
nr 53

poz. 637

329 O uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych
i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu
ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie
niektórych ustaw

14.04.2000 r.

75

11.05.2000 r.

58

29.06.2000 r.
przyjęto

poprawkę
81

2000 r.
nr 60

poz. 703
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330 O zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw

14.04.2000 r.

75

11.05.2000 r.

58

9.06.2000 r.
przyjęto

poprawkę
80

2000 r.
nr 53

poz. 638

331 O zmianie ustawy – Kodeks karny 14.04.2000 r.

75

11.05.2000 r.

58
–

2000 r.
nr 48

poz. 548

332 O ratyfikacji Protokołu nr 6 do Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci

14.04.2000 r.

75

11.05.2000 r.

58
–

2000 r.
nr 48

poz. 549

333 O zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych
innych ustaw

27.04.2000 r.

76

25.05.2000 r.

59

29.06.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

81

2000 r.
nr 60

poz. 702

334 O warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiębiorców

27.04.2000 r.

76

25.05.2000 r.

59

30.06.2000 r.
przyjęto

 wszystkie
poprawki

81

2000 r.
nr 60

poz. 704

335 O ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie
mniejszości narodowych

28.04.2000 r.

76

25.05.2000 r.

59
–

2000 r.
nr 50

poz. 579307
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336 O zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 10.05.2000 r.

78

25.05.2000 r.

59

29.06.2000 r.
przyjęto

poprawkę
81

2000 r.
nr 60

poz. 701

337 O zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa

11.05.2000 r.

78

9.06.2000 r.

60
–

2000 r.
nr 53

poz. 633

338 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie
skarbowej

12.05.2000 r.

78

9.06.2000 r.

60

20.07.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
83

2000 r.
nr 68

poz. 805

339 Prawo telekomunikacyjne 12.05.2000 r.

78

9.06.2000 r.

60

21.07.2000 r.
przyjęto część

poprawek
83

2000 r.
nr 73

poz. 852

340 O ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu,
zajmowaniu i konfiskacie dochodów
pochodzących z przestępstwa

24.05.2000 r.

79

9.06.2000 r.

60
–

2000 r.
nr 53

poz. 634

341 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu
społecznym, podpisanej w Warszawie
dnia 7 września 1998 r.

24.05.2000 r.

79

9.06.2000 r.

60

–
2000 r.
nr 53

poz. 635
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342 O ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej
oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego
efektywności energetycznej i odnośnych
aspektów ochrony środowiska

26.05.2000 r.

79

9.06.2000 r.

60

–
2000 r.
nr 53

poz. 636

343 O zmianie ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

26.05.2000 r.

79

9.06.2000 r.

60

14.07.2000 r.
odrzucono
poprawki

82

2000 r.
nr 70

poz. 816

344 O zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

26.05.2000 r.

79

9.06.2000 r.

60

21.07.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

83

2000 r.
nr 70

poz. 819

345 O zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, ustawy o samorządzie gminnym
oraz innych ustaw – inicjatywa ustawodawcza
Senatu

–

9.06.2000 r.

60

– –

346 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

9.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61
–

2000 r.
nr 60

poz. 700

347 O zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61
–

2000 r.
nr 60

poz. 693
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348 O opłacie skarbowej 7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

9.09.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
85

2000 r.
nr 86

poz. 960

349 O podatku od czynności cywilnoprawnych 7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

9.09.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
85

2000 r.
nr 86

poz. 959

350 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
– Kodeks karny skarbowy

9.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

20.07.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
83

2000 r.
nr 62

poz. 717

351 O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

20.07.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
83

2000 r.
nr 62

poz. 718

352 O zmianie ustawy o pracownikach urzędów
państwowych

9.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

26.07.2000 r.
przyjęto

poprawkę
84

2000 r.
nr 66

poz. 787
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353 O zasadach przystępowania jednostek
samorządu terytorialnego do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

9.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

15.09.2000 r.
przyjęto część

poprawek
86

2000 r.
nr 91

poz. 1009

354 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza 8.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61 
–

2000 r.
nr 60

poz. 698

355 O ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczącej
bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach,
przyjętej przez Konferencję Ogólną
Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie
dnia 22 czerwca 1995 r.

8.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

–
2000 r.
nr 60

poz. 699

356 O nawozach i nawożeniu 9.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

26.07.2000 r.
przyjęto część

poprawek
84

2000 r.
nr 89

poz. 991

357 O nadaniu Wyższej Szkole Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie nazwy „Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

–
2000 r.
nr 60

poz. 694

358 O nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Bydgoszczy nazwy „Akademia Bydgoska
im. Kazimierza Wielkiego”

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61
–

2000 r.
nr 60

poz. 695311
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359 O nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy
„Akademia Świętokrzyska im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach”

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61

–
2000 r.
nr 60

poz. 696

360 O nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Słupsku nazwy „Pomorska Akademia
Pedagogiczna w Słupsku”

7.06.2000 r.

80

29.06.2000 r.

61
–

2000 r.
nr 60

poz. 697

361 O ratyfikacji Protokołu poprawek do Europejskiej
konwencji o telewizji ponadgranicznej

29.06.2000 r.

81

20.07.2000 r.

62
–

2000 r.
nr 70

poz. 817

362 O obywatelstwie polskim 29.06.2000 r.

81

20.07.2000 r.

62
– **

363 O referendum lokalnym 29.06.2000 r.

81

20.07.2000 r.

62

15.09.2000 r.
przyjęto 

część
poprawek

86

2000 r.
nr 88

poz. 985

364 O grupach producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw

29.06.2000 r.

81

20.07.2000 r.

62

15.09.2000 r.
przyjęto 

część
poprawek

86

2000 r.
nr 88

poz. 983
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365 O ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą
Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga
w sprawie zabezpieczenia społecznego

30.06.2000 r.

81

20.07.2000 r.

62
–

2000 r.
nr 70

poz. 818

366 O jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r.* 26.07.2000 r.

84

3.08.2000 r.

63

8.09.2000 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
85

2000 r.
nr 76

poz. 867

367 O zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu*

26.07.2000 r.
84

3.08.2000 r.
63

–
2000 r.
nr 70

poz. 820

368 O zmianie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym

13.07.2000 r.
82

4.08.2000 r.
63

–
2001 r.
nr 14

poz. 124

369 O ochronie nabywców prawa korzystania
z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego
w oznaczonym czasie w każdym roku oraz
o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń
i ustawy o księgach wieczystych i hipotece

13.07.2000 r.

82

4.08.2000 r.

63

–
2000 r.
nr 74

poz. 855

370 O restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki 14.07.2000 r.
82

4.08.2000 r.
63

–
2000 r.
nr 74

poz. 856

371 O zmianie ustawy o biegłych rewidentach
i ich samorządzie

20.07.2000 r.

83

4.08.2000 r.

63

21.09.2000 r.
przyjęto część

 poprawek
87

2000 r.
nr 89

poz. 992313
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372 O repatriacji 20.07.2000 r.

83

4.08.2000 r.

63

9.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
90

2000 r.
nr 106

poz. 1118

373 O zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań
Naukowych

19.07.2000 r.

83

4.08.2000 r.

63

15.09.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

86

2000 r.
nr 91

poz. 1008

374 O zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich

21.07.2000 r.

83

4.08.2000 r.

63

15.09.2000 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki 

86

2000 r.
nr 91

poz. 1010

375 O zmianie ustawy o nasiennictwie 21.07.2000 r.

83

4.08.2000 r.

63

15.09.2000 r.
 przyjęto

część
poprawek

86

2000 r.
nr 88

poz. 984

376 O zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz innych ustaw – inicjatywa ustawodawcza
Senatu

–

4.08.2000 r.

63

– –
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377 O zasadach realizacji programu powszechnego
uwłaszczenia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej

14.07.2000 r.

82

8.08.2000 r.

63

8.09.2000 r.
przyjęto część

poprawek
85

i)

378 O komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”

25.07.2000 r.

84

9.08.2000 r.

64

8.09.2000 r.
przyjęto część

poprawek
85

2000 r.
nr 84

poz. 984

379 O zmianie ustawy o autostradach płatnych
oraz o zmianie innych ustaw

25.07.2000 r.

84

9.08.2000 r.

64

8.09.2000 r.
przyjęto

poprawkę
85

2000 r.
nr 86

poz. 958

380 Kodeks spółek handlowych 26.07.2000 r.

84

9.08.2000 r.

64

15.09.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
86

2000 r.
nr 94

poz. 1037

381 O zmianie ustawy – Kodeks cywilny 26.07.2000 r.
84

9.08.2000 r.
64

–
2000 r.
nr 74

poz. 857

382 O zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest

26.07.2000 r.

84

9.08.2000 r.

64

15.09.2000 r.
przyjęto

poprawkę
86

2000 r.
nr 88

poz. 986315
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383 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej 26.07.2000 r.

84

9.08.2000 r.

64
–

2000 r.
nr 72

poz. 839

384 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

9.08.2000 r.

64
– –

385 O zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postępowania karnego,
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawy o zamówieniach publicznych oraz
ustawy – Prawo bankowe

9.09.2000 r.

85

21.09.2000 r.

65

–
2000 r.
nr 93

poz. 1027

386 O powszechnym spisie rolnym w 2002 r. 9.09.2000 r.

85

21.09.2000 r.

65
–

2000 r.
nr 99

poz. 1072

387 O zmianie ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.

9.09.2000 r.

85

21.09.2000 r.

65
–

2000 r.
nr 93

poz. 1026

388 O Polskim Rejestrze Statków 7.09.2000 r.

85

22.09.2000 r.

65

26.10.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
89

2000 r.
nr 103

poz. 1098
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389 O giełdach towarowych 8.09.2000 r.

85

22.09.2000 r.

65

26.10.2000 r.
przyjęto część

poprawek
89

2000 r.
nr 103

poz. 1099

390 O zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

9.09.2000 r.

85

22.09.2000 r.

65

16.11.2000 r.
przyjęto część

poprawek
91

2000 r.
nr 117

poz. 1228

391 O dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko

15.09.2000 r.

86

5.10.2000 r.

66

9.11.2000 r.
przyjęto część

poprawek
90

2000 r.
nr 109

poz. 1157

392 O rzecznikach patentowych 15.09.2000 r.

86

5.10.2000 r.

66

11.04.2001 r.
przyjęto część

poprawek
106

2001 r.
nr 49

poz. 509

393 O bezpieczeństwie morskim 15.09.2000 r.

86

5.10.2000 r.

66

9.11.2000 r.
przyjęto część

poprawek
90

2000 r.
nr 109

poz. 1159

394 O zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań
przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat
oraz o niezaliczaniu ich do dochodów

21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66
–

2000 r.
nr 93

poz. 1028317
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395 O domach składowych oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego
i innych ustaw

21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

16.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
91

2000 r.
nr 114

poz. 1191

396 O ratyfikacji Protokołu o wprowadzeniu zmian
do Porozumienia o utworzeniu
międzynarodowego systemu i organizacji
łączności kosmicznej „INTERSPUTNIK”,
przyjętego podczas XXV Jubileuszowej Sesji
Rady INTERSPUTNIK w Moskwie
dnia 30 listopada 1996 r.

21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

–
2000 r.
nr 95

poz. 1040

397 O zmianie ustawy o jednostkach badawczo-
-rozwojowych

22.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

26.10.2000 r.
przyjęto część

poprawek
89

2000 r.
nr 103

poz. 1100

398 O zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw

21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

9.11.2000 r.
przyjęto część

poprawek
90

2000 r.
nr 107

poz. 1127

399 O zmianie ustawy o rachunkowości 21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

9.11.2000 r.
przyjęto część

poprawek
90

2000 r.
nr 113

poz. 1186
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400 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 21.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

26.10.2000 r.
przyjęto część

poprawek
89

2000 r.
nr 103

poz. 1097

401 O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

22.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66

9.11.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

90

2000 r.
nr 109

poz. 1158

402 O zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000
oraz niektórych innych ustaw

22.09.2000 r.

87

5.10.2000 r.

66 

13.10.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
88

2000 r.
nr 95

poz. 1041

403 O zmianie ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
kontraktów eksportowych

12.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

16.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
91

2000 r.
nr 114

poz. 1190

404 O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł

12.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

16.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
91

2000 r.
nr 116

poz. 1216
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405 O zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy
o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem
do prawa Unii Europejskiej

12.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

–
2000 r.
nr 104

poz. 1103

406 O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych 12.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

16.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
91

2000 r.
nr 114

poz. 1192

407 O zmianie ustawy o ochronie przyrody 12.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

7.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
93

2001 r.
nr 3

poz. 21

408 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

13.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

9.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
90

2000 r.
nr 104

poz. 1104

409 O zmianie ustawy o normalizacji 13.10.2000 r.

88

26.10.2000 r.

67

16.11.2000 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

91

2000 r.
nr 110

poz. 1166
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410 O organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego

13.10.2000 r.

88

9.11.2000 r.

68

29.11.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
92

2001 r.
nr 3

poz. 19

411 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

26.10.2000 r.

89

9.11.2000 r.

68

–
2000 r.
nr 114

poz. 1189

412 O obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych
ustaw

13.10.2000 r.

88

9.11.2000 r.

68

29.11.2000 r
przyjęto

poprawkę
92

2000 r.
nr 119

poz. 1250

413 Prawo atomowe 12.10.2000 r.

88

9.11.2000 r.

68

29.11.2000 r.
przyjęto

poprawkę
92

2001 r.
nr 3

poz. 18

414 O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 26.10.2000 r.

89

9.11.2000 r.

68

17.11.2000 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

91

2000 r.
nr 110

poz. 1167
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415 O sposobie obliczania wartości rocznego
produktu krajowego brutto

26.10.2000 r.

89

9.11.2000 r.

68
–

2000 r.
nr 114

poz. 1188

416 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

17.11.2000 r.

91

23.11.2000 r.

69
–

2000 r.
nr 105

poz. 1107

417 O zasadach zbywania mieszkań będących
własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych
oraz niektórych mieszkań będących własnością
Skarbu Państwa

26.10.2000 r.

89

24.11.2000 r.

69

15.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
94

2001 r.
nr 4

poz. 24

418 O spółdzielniach mieszkaniowych 26.10.2000 r.

89

24.11.2000 r.

69

15.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
94

2001 r.
nr 4

poz. 27

419 O zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa
węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych

26.10.2000 r. 

89

24.11.2000 r.

69

15.12.2000 r.
przyjęto 

część
poprawek

94

2001 r.
nr 5

poz. 41
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420 O zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawy o dopłatach do oprocentowania
niektórych kredytów bankowych,
ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa,
ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych – w związku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

26.10.2000 r.

89

24.11.2000 r.

69

8.12.2000 r.
przyjęto 

część
poprawek

93

2000 r.
nr 122

poz. 1315

421 O zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym,
ustawy o wyższych szkołach zawodowych,
ustawy o transporcie kolejowym i ustawy
o usługach turystycznych oraz ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego,
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
i ustawy o działach administracji rządowej
– w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej

26.10.2000 r.

89

24.11.2000 r. 

69

8.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
93

2000 r.
nr 122

poz. 1314

422 O funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

9.11.2000 r.

90

24.11.2000 r.

69

7.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek 
93

2000 r.
nr 119

poz. 1252323
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423 O zmianie ustawy o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

9.11.2000 r.

90

24.11.2000 r.

69

15.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
94

2001 r.
nr 4

poz. 26

424 O samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów

26.10.2000 r.

89

24.11.2000 r.

69

15.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
94

2001 r.
nr 5

poz. 42

425 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

9.11.2000 r.

90

24.11.2000 r.

69
–

2000 r.
nr 119

poz. 1249

426 O zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin

9.11.2000 r.

90

24.11.2000 r.

69

8.12.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki 

93

2000 r.
nr 122

poz. 1313

427 O urzędzie Prezesa Głównego Urzędu
Administracji Publicznej

9.11.2000 r.

90

7.12.2000 r.

70

21.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

j)
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428 O zmianie ustawy o finansach publicznych* 30.11.2000 r.

92

7.12.2000 r.

70

–
2001 r.
nr 119 

poz. 1251

429 O zmianie ustawy – Kodeks celny i ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym

16.11.2000 r.

91

7.12.2000 r.

70

22.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

2001 r.
nr 12 

poz. 92

430 O żegludze śródlądowej 9.11.2000 r.

90

7.12.2000 r.

70

21.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

2001 r.
nr 5

poz. 43

431 O substancjach i preparatach chemicznych 9.11.2000 r. 

90

7.12.2000 r.

70

11.01.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
97

2001 r.
nr 11

poz. 84

432 O zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego

15.11.2000 r.

91

7.12.2000 r.

70

21.12.2000 r.
przyjęto 
poprawkę

95

2000 r.
nr 122

poz. 1322
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433 O zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo bankowe

17.11.2000 r.

91

7.12.2000 r.

70

15.12.2000 r.
przyjęto 

część
poprawek

94

2001 r.
nr 122 

poz. 1316

434 O Inspekcji Handlowej 15.11.2000 r.

91

7.12.2000 r.

70

15.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
94

2001 r.
nr 4

poz. 25

435 O ochronie konkurencji i konsumentów 17.11.2000 r.

91

7.12.2000 r. 

70

15.12.2000 r.
przyjęto część

poprawek
94

2000 r.
nr 122

poz. 1319

436 O jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych

17.11.2000 r. 

91

7.12.2000 r.

70

21.12.2000 r.
przyjęto część 

poprawek
95

2001 r.
nr 5

poz. 44

437 O zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego oraz ustawy – Prawo
działalności gospodarczej

30.11.2000 r.

92

7.12.2000 r.

70

–
2000 r.
nr 114

poz. 1193
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438 O zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

30.11.2000 r.

92

7.12.2000 r.

70
–

2000 r.
nr 114

poz. 1194

439 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym

30.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

21.12.2000 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki 

95

2000 r.
nr 122 

poz. 1311

440 O zmianie niektórych upoważnień ustawowych
do wydawania aktów normatywnych oraz
o zmianie niektórych ustaw

30.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

22.12.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

95

2000 r.
nr 120

poz. 1268

441 O zmianie ustawy o systemie oświaty 29.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

21.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

2000 r.
nr 122

poz. 1320

442 O objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty
niektórych kredytów mieszkaniowych

29.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

–
2000 r.
nr 122

poz. 1310327
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443 O dozorze technicznym 29.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

21.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

2000 r.
nr 122

poz. 1321

444 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 30.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

1.03.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki 

102

2001 r.
nr 28

poz. 301

445 O zmianie ustawy o ochronie osób i mienia 29.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

–
2001 r.

nr 4
poz. 23

446 O zbieraniu i wykorzystywaniu danych
rachunkowych z gospodarstw rolnych

29.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

–
2001 r.

nr 3
poz. 20

447 O regulacji rynku skrobi ziemniaczanej 30.11.2000 r.

92

14.12.2000 r.

71

11.01.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

97

2001 r.
nr 11

poz. 83
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448 O zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego

8.12.2000 r.

93

14.12.2000 r.

71

–
2000 r.
nr 122

poz. 1312

449 O zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej*

15.12.2000 r.

94

21.12.2000 r.

72

22.12.2000 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

95

2000 r.
nr 122

poz. 1323

450 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

15.12.2000 r.

94

21.12.2000 r.

72

22.12.2000 r.
przyjęto
część

poprawek
95

2000 r.
nr 122

poz. 1324

451 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw

8.12.2000 r.

93

21.12.2000 r.

72

11.01.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
97

2001 r.
nr 8

poz. 64
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452 O zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych*

15.12.2000 r.

94

21.12.2000 r.

72
–

2000 r.
nr 122

poz. 1317

453 Zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy

15.12.2000 r.

94

21.12.2000 r.

72
–

2000 r.
nr 122

poz. 1318

454 O zmianie ustawy o świadku koronnym 6.12.2000 r.

93

22.12.2000 r.

72

–
2001 r.

nr 5
poz. 40

455 O ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina 7.12.2000 r.

93

22.12.2000 r.

72

3.02.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
100

2001 r.
nr 16

poz. 168

456 O wyścigach konnych 7.12.2000 r.

93

22.12.2000 r.

72

18.01.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

98

2001 r.
nr 11

poz. 86

457 O zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
– inicjatywa ustawodawcza Senatu

–
22.12.2000 r.

72
– –
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458 O zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów
winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

15.12.2000 r.

94

22.12.2000 r.

72

18.01.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
98

2001 r.
nr 11

poz. 85

459 O zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie
niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

22.12.2000 r.

95

23.12.2000 r.

72

23.12.2000 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

96

2001 r.
nr 5

poz. 45

460 O zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy 15.12.2000 r.

94

11.01.2001 r.

73
–

2001 r.
nr 11

poz. 82

461 O zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja
podatkowa – w związku z dostosowaniem
do prawa Unii Europejskiej

15.12.2000 r.

94

11.01.2001 r.

73

3.02.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

100

2001 r.
nr 16

poz. 166

462 O zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej

15.12.2000 r.

94

11.01.2001 r.

73

3.02.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

100

2001 r.
nr 16

poz. 169
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463 O zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych 21.12.2000 r.

95

11.01.2001 r.

73

16.02.2001 r.
przyjęto 

część
poprawek

101

2001 r.
nr 22

poz. 248

464 O zmianie ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej

22.12.2000 r.

95

11.01.2001 r.

73

16.02.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

101

2001 r.
nr 22

poz. 249

465 O zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
i ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne

22.12.2000 r.

95

11.01.2001 r.

73

3.02.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

100

2001 r.
nr 16

poz. 167

466 O reprywatyzacji 11.01.2001 r.

97

26.01.2001 r. 

74

2 i 7.03.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
102

k)
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467 O zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej,
ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego,
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji, ustawy – Kodeks cywilny,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy
o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami
i usługami oraz o obrocie specjalnym

11.01.2001 r.

97

26.01.2001 r.

74

16.02.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
101

2001 r.
nr 29

poz. 320

468 O wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów
spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych

11.01.2001 r.

97

26.01.2001 r.

74

2.03.2001 r.
przyjęto poprawkę

102

2001 r.
nr 31

poz. 353

469 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 11.01.2001 r.

97

26.01.2001 r.

74

25.04.2001 r.
przyjęto część

poprawek
107

2001 r.
nr 52

poz. 538

470 O zmianie ustawy o listach zastawnych
i bankach hipotecznych

18.01.2001 r.

98

26.01.2001 r.

74
–

2001 r.
nr 15

poz. 148

471 O zmianie ustawy o ochronie informacji
niejawnych*

3.02.2001 r.

100

14.02.2001 r.

75

2.03.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

102

2001 r.
nr 22

poz. 247
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472 O postępowaniu z substancjami zubożającymi
warstwę ozonową

3.02.2001 r.

100

14.02.2001 r.

75

2.03.2001 r.
przyjęto 

część
poprawek

102

2001 r.
nr 52

poz. 537

473 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1.02.2001 r.

99

14.02.2001 r.

75

30.03.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

105

2001 r.
nr 42

poz. 469

474 O rolnictwie ekologicznym 1.02.2001 r.

99

14.02.2001 r.

75

16.03.2001 r.
przyjęto 

część
poprawek

104

2001 r.
nr 38

poz. 452

475 Budżetowa na rok 2001 3.02.2001 r. 

100

23.02.2001 r.

76

1.03.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
102

2001 r.
nr 21

poz. 246

476 O wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001
oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999–2001

3.02.2001 r.

100

23.02.2001 r.

76

1–2.03.2001 r.
przyjęto część

poprawek
102

2001 r.
nr 55

poz. 574
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477 O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych i ustawy o Policji

1.02.2001 r.

99

23.02.2001 r.

76

30.03.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
105

2001 r.
nr 41

poz. 465

478 O zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

16.02.2001 r. 

101

15.03.2001 r.

77

11.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
106

2001 r.
nr 45

poz. 497

479 O Biurze Ochrony Rządu 1.03.2001 r.

102

15.03.2001 r.

77

16.03.2001 r.
przyjęto część

poprawek
104

2001 r.
nr 27

poz. 298

480 O zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

16.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77

11.04.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

106

2001 r.
nr 43

poz. 476

481 O odpadach 15.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77

27.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
107

2001 r.
nr 62

poz. 628
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482 O ochronie przed nadmiernym przywozem
towarów na polski obszar celny

15.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77

11.04.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

106

2001 r.
nr 43

poz. 477

483 O rolniczych badaniach rynkowych 16.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77

30.03.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

105

2001 r.
nr 42

poz. 471

484 O kosmetykach 15.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77

30.03.2001 r.
przyjęto część

poprawek 
105

2001 r.
nr 42

poz. 473

485 O utworzeniu Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach

15.02.2001 r.

101

15.03.2001 r.

77
–

2001 r.
nr 37

poz. 423

486 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym – inicjatywa
ustawodawcza Senatu

–
15.03.2001 r.

77
– –

487 O zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej* 15.03.2001 r.

104

28.03.2001 r.

78
–

2001 r.
nr 37

poz. 424
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488 O utworzeniu Krajowej Rady do Spraw
Bioetyki – inicjatywa ustawodawcza Senatu –

30.03.2001 r.

78
– –

489 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich oraz ustawy o ochronie zwierząt

16.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

26.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
107

l)

490 Prawo ochrony środowiska 1.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

27.04.2001 r.
przyjęto część

poprawek
107

2001 r.
nr 62

poz. 627

491 O zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz zmianie niektórych innych ustaw

16.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

11.04.2001 r.
przyjęto część

poprawek
106

2001 r.
nr 39

poz. 459

492 O zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
oraz niektórych innych ustaw

1.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

11.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
106

2001 r.
nr 42

poz. 474
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493 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy
o zamówieniach publicznych oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych

2.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

27.04.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

107

2001 r.
nr 56

poz. 580

494 O rentach strukturalnych w rolnictwie 2.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

26.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
107

2001 r.
nr 52

poz. 539

495 O opakowaniach i odpadach opakowaniowych 16.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

11.05.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
108

2001 r.
nr 63

poz. 638

496 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

16.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

11.05.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
108

2001 r.
nr 63

poz. 639

497 O zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów

1.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

8.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
110

2001 r.
nr 73

poz. 763
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498 O zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o opłacie skarbowej

1.03.2001 r.

102

30.03.2001 r. 

78

27.04.2001 r.
przyjęto część

poprawek
107

2001 r.
nr 60

poz. 610

499 O zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz o zmianie niektórych ustaw

16.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

11.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
106

2001 r.
nr 42

poz. 475

500 O zmianie ustawy o Straży Granicznej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2.03.2001 r.

102

30.03.2001 r.

78

11.04.2001 r.
przyjęto

wszystkie 
poprawki

106

2001 r.
nr 45

poz. 498

501 O zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych

15.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

26.04.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

107

2001 r.
nr 87

poz. 954

502 O zmianie ustawy o księgach wieczystych
i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych oraz ustawy
– Prawo o notariacie

15.03.2001 r.

104

30.03.2001 r.

78

11.05.2001 r.
przyjęto

wszystkie 
poprawki

108

2001 r.
nr 63

poz. 635
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503 O zasadach i formach uregulowania
zobowiązań Skarbu Państwa wynikających
 z orzeczeń Społecznej Komisji
Rewindykacyjnej*

29.03.2001 r.

105

6.04.2001 r.

79

–
2001 r.
nr 42

poz. 470

504 O zmianie ustawy o administrowaniu obrotem
z zagranicą towarami i usługami*

30.03.2001 r.

105

6.04.2001 r.

79

–
2001 r.
nr 42

poz. 472

505 Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

7.03.2001 r.

103

6.04.2001 r.

79

11.04.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
106

2001 r.
nr 46

poz. 499

506 O zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy

30.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

8.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
110

m)

507 O zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania
niektórych kredytów bankowych

28.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

7.06.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

110

2001 r.
nr 72

poz. 746
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508 O zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw, ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych

30.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

11.05.2001 r.
przyjęto

poprawkę
108

2001 r.
nr 63

poz. 637

509 O ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji 28.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

7.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
110

2001 r.
nr 70

poz. 726

510 Prawo o miarach 29.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

11.05.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
108

2001 r.
nr 63

poz. 636

511 O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 29.03.2001 r.

105

26.04.2001 r.

80

11.05.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
108

2001 r.
nr 63

poz. 634

512 O zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu – inicjatywa ustawodawcza Senatu –

26.04.2001 r.

80
– –
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513 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej
– inicjatywa ustawodawcza Senatu –

26.04.2001 r.

80
– –

514 O zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym*

25.04.2001 r.

107

10.05.2001 r.

81
–

2001 r.
nr 56

poz. 579

515 O skutkach wprowadzenia w niektórych
państwach członkowskich Unii Europejskiej
wspólnej waluty euro oraz o zmianie niektórych
ustaw*

25.04.2001 r.

107

10.05.2001 r.

81

25.05.2001 r.
przyjęto część

poprawek
109

2001 r.
nr 63

poz. 640

516 O zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności*

27.04.2001 r.

107

10.05.2001 r.

81

21.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
111

2001 r.
nr 72

poz. 749

517 O przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia 10.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

8.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
110

2001 r.
nr 73

poz. 764

518 O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków

11.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

7.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
110

2001 r.
nr 72

poz. 747
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519 O zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz niektórych ustaw

10.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

8.06.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
110

2001 r.
nr 72

poz. 748

520 O zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o odszkodowaniach przysługujących w razie
wypadków i chorób pozostających w związku
ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy,
ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony
Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu
Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy
o Inspekcji Celnej

10.04.2001 r. 

106

10.05.2001 r.

81

6.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
112

2001 r.
nr 81

poz. 877

521 O dopłatach do oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych stopach procentowych

11.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

8.06.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
110

2001 r.
nr 73

poz. 762
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522 O zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

10.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

21.06.2001 r.
przyjęto 

część
poprawek

111

2001 r.
nr 76

poz. 809

523 O regulacji rynku cukru 11.04.2001 r.

106

10.05.2001 r.

81

21.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
111

2001 r.
nr 76

poz. 810

524 O wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia
badań, produkcji, składowania i użycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów

26.04.2001 r.

107

24.05.2001 r.

82

22.06.2001 r.
przyjęto

poprawkę
111

2001 r.
nr 76

poz. 812

525 O zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych

26.04.2001 r.

107

24.05.2001 r.

82

21.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
111

2001 r.
nr 76

poz. 808

526 O leśnym materiale rozmnożeniowym 26.04.2001 r.

107

24.05.2001 r.

82

7.06.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

110

2001 r.
nr 73

poz. 761
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527 O dopłatach do oprocentowania kredytów
udzielanych na remonty budynków mieszkalnych

26.04.2001 r.

 107

24.05.2001 r.

82

21.06.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

111

2001 r.
nr 76

poz. 803

528 O dopłatach do oprocentowania kredytów
udzielanych na własne mieszkanie

26.04.2001 r.

107

24.05.2001 r.

82

21.06.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

111

2001 r.
nr 74

poz. 784

529 O ochronie przed nadmiernym przywozem
na polski obszar celny niektórych towarów
tekstylnych i odzieżowych

26.04.2001 r.

107

24.05.2001 r.

82

21.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
111

2001 r.
nr 110

poz. 1188

530 O ustanowieniu programu wieloletniego
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego”*

23.05.2001 r.

109

7.06.2001 r.

83

–
2001 r.
nr 67

poz. 677

531 O zmianie ustawy o dopłatach
do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

9.05.2001 r.

108

7.06.2001 r.

83

–
2001 r.
nr 72

poz. 744345
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532 O zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne

9.05.2001 r.

108

7.06.2001 r.

83

6.07.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

112

2001 r.
nr 81

poz. 876

533 O dodatkach mieszkaniowych 11.05.2001 r.

108

7.06.2001 r.

83

21.06.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

111

2001 r.
nr 71

poz. 734

534 O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 11.05.2001 r. 

108

7.06.2001 r.

83

22.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
111

2001 r.
nr 76

poz. 813

535 O organizmach genetycznie zmodyfikowanych 11.05.2001 r.

108

7.06.2001 r.

83

22.06.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
111

2001 r.
nr 76

poz. 811

536 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

9.05.2001 r.

108

8.06.2001 r.

83

5.07.2001 r.
przyjęto

poprawkę 
112

2001 r.
nr 80

poz. 858
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537 O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

11.05.2001 r. 

 108

8.06.2001 r.

83

21.06.2001 r.
przyjęto część

poprawek
111

2001 r.
nr 71

poz. 733

538 O zmianie ustawy o łączności* 7.06.2001 r.

110

20.06.2001 r.

84
–

2001 r.
nr 67

poz. 678

539 Zmieniająca ustawę o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa
na cele związane z reformą systemu
ubezpieczeń społecznych*

7.06.2001 r.

110

20.06.2001 r.

84

–
2001 r.
nr 72

poz. 745

540 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł

8.06.2001 r.

110

20.06.2001 r.

84

–
2001 r.
nr 63

poz. 641

541 O wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

8.06.2001 r.

110

20.06.2001 r.

84

22.06.2001 r.
przyjęto 
wszystkie
poprawki

111

2001 r.
nr 67

poz. 679
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542 O usługach detektywistycznych 24.05.2001 r.

109

20.06.2001 r.

84

6.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
112

543 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych
innych ustaw

25.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

20.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
113

2001 r.
nr 88

poz. 961

544 O diagnostyce laboratoryjnej 25.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

27.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
114

2001 r.
nr 100

poz. 1083

545 O zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe,
ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną

24.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

27.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
114

2001 r.
nr 100

poz. 1084

546 O kredycie konsumenckim 25.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

20.07.2001 r.
przyjęto część

poprawek
113

2001 r.
nr 100

poz. 1081
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547 O przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2001–2006

25.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

–
2001 r.
nr 76

poz. 804

548 O odpowiedzialności majątkowej żołnierzy 25.05.2001 r.

109

22.06.2001 r.

84

20.07.2001 r.
odrzucono
poprawkę

113

2001 r.
nr 89

poz. 967

549 O utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego 7.06.2001 r.

110

22.06.2001 r.

84
–

2001 r.
nr 73

poz. 760

550 O utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego
w Zielonej Górze

7.06.2001 r.

110

22.06.2001 r.

84
–

2001 r.
nr 74

poz. 785

551 O zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

7.06.2001 r.

110

22.06.2001 r.

84

–
2001 r.
nr 76

poz. 805

552 O świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny 7.06.2001 r.

110

22.06.2001 r.

84

20.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
113

2001 r.
nr 89

poz. 974
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553 O zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym,
ustawy o wyższych szkołach zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw*

22.06.2001 r.

111

4.07.2001 r.

85

20.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
113

2001 r.
nr 85

poz. 924

554 O zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz
niektórych innych ustaw*

22.06.2001 r.

111

4.07.2001 r.

85

20.07.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
113

2001 r.
nr 85

poz. 925

555 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych*

20.06.2001 r.

111

4.07.2001 r.

85
–

2001 r.
nr 76

poz. 807

556 O zmianie ustawy – Prawo działalności
gospodarczej

22.06.2001 r.

111

4.07.2001 r.

85
–

557 O zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

8.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85

–
2001 r.
nr 74

poz. 786

558 O zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki
i Technologii

8.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85
–

2001 r.
nr 81

poz. 873
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559 O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw

7.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85

27.07.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

114

2001 r.
nr 100

poz. 1085

560 O zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze

7.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85

27.07.2001 r.
przyjęto część

poprawek
114

2001 r.
nr 110

poz. 1190

561 O zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz
o zmianie innych ustaw

7.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85

23.08.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
117

2001 r.
nr 111

poz. 1195

562 O zmianie ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

8.06.2001 r.

110

5.07.2001 r.

85
–

2001 r.
nr 76

poz. 806

563 O zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 21.06.2001 r.

111

5.07.2001 r.

85
–

2001 r.
nr 81

poz. 874

564 O zmianie ustawy o izbach rolniczych
oraz niektórych innych ustaw

21.06.2001 r.

111

5.07.2001 r.

85
–

2001 r.
nr 81

poz. 875351
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565 O ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków
za Granicą – inicjatywa ustawodawcza Senatu

–

5.07.2001 r.

85

– –

566 O działalności ubezpieczeniowej 21.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
117

***

567 O pośrednictwie ubezpieczeniowym 21.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

***

568 O ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych

21.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

***

569 O ustanowieniu programu wieloletniego
„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w samoloty wielozadaniowe”
i zapewnieniu warunków jego realizacji

22.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

–
2001 r.
nr 89

poz. 972
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570 O zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

22.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86
–

2001 r.
nr 89

poz. 971

571 O zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy
o pomocy społecznej

22.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86
–

2001 r.
nr 89

poz. 973

572 O ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji,
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach
dotyczących środowiska

21.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

–
2001 r.
nr 89

poz. 970

573 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

22.06.2001 r.

111

19.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

2001 r.
nr 101

poz. 1089

574 Prawo o ustroju sądów powszechnych 20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

27.07.2001 r.
przyjęto część

poprawek
114

2001 r.
nr 98

poz. 1070

575 O Krajowej Radzie Sądownictwa 20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

27.07.2001 r.
przyjęto część

poprawek
114

2001 r.
nr 100

poz. 1082353
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576 O kuratorach sądowych 20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

27.07.2001 r.
przyjęto część

poprawek
114

2001 r.
nr 98

poz. 1071

577 O środkach żywienia zwierząt 20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 123

poz. 1350

578 O Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych

21.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

24.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 123

poz. 1353

579 O ochronie przed przywozem na polski obszar
celny towarów po cenach dumpingowych

21.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

24.08.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
117

2001 r.
nr 123

poz. 1352

580 O zmianie ustawy o rachunkowości
oraz niektórych innych ustaw

20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

23.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 102

poz. 1117

581 O zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza

21.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86
–

2001 r.
nr 89

poz. 969
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582 O zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach i zakładach rud uranu oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

20.06.2001 r.

111

20.07.2001 r.

86

–
2001 r.
nr 89

poz. 968

583 O dodatku rodzinnym dla rodzin wielodzietnych 5.07.2001 r.

112

20.07.2001 r.

86

27.07.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

114

***

584 O zmianie ustawy budżetowej na rok 2001 28.07.2001 r.

115

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 85

poz. 926

585 Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

24.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 106

poz. 1148

586 Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

24.08.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
117

2001 r.
nr 106

poz. 1149355
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587 O nabywaniu byłych mieszkań zakładowych
przez ich aktualnych najemców oraz o zmianie
niektórych ustaw

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
– **

588 O zmianie ustawy o zasadach zbywania
mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
państwowych, niektórych spółek handlowych
z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

23.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

2001 r.
nr 102

poz. 1118

589 O corocznym dodatku rodzinnym 5.07.2001 r

112

2.08.2001 r.

87

– ***

590 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

5.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

– ***

591 O zmianie ustawy o systemie oświaty,
ustawy – Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

23.08.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
117

2001 r.
nr 111

poz. 1194
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592 O Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 100

poz. 1080

593 O cenach 5.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 97

poz. 1050

594 O ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

24.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 123

poz. 1351

595 O czasie pracy kierowców 6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

24.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

2001 r.
nr 123

poz. 1354

596 O ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym
dla wypadków drogowych

5.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 90

poz. 993

597 O ratyfikacji Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Federalnej Niemiec o czasowym pobycie
członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej
Niemiec na terytorium drugiego państwa

5.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87

–
2001 r.
nr 98

poz. 1066
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598 O ratyfikacji Rzymskiego Statutu
Międzynarodowego Trybunału Karnego

5.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 98

poz. 1065

599 O ratyfikacji Konwencji konsularnej między
Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Kazachstanu, podpisanej w Warszawie
dnia 27 listopada 1997 r.

19.07.2001 r. 

113

2.08.2001 r.

87

–
2001 r.
nr 99

poz. 1074

600 O ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych
przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej

19.07.2001 r. 

113

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 90

poz. 994

601 O gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 110

poz. 1189

602 O ustanowieniu programu wieloletniego
„Program dla Odry – 2006”

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 98

poz. 1067

603 O zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju

6.07.2001 r.

112

2.08.2001 r.

87
–

2001 r.
nr 97

poz. 1051

604 O gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym 26.07.2001 r.

114

2.08.2001 r.

87
– ***
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605 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym

20.07.2001 r.

113

2.08.2001 r.

87

–
2001 r.
nr 90

poz. 995

606 O zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”*

27.07.2001 r.

114

9.08.2001 r.

88

24.08.2001 r.
odrzucono
poprawkę

117

2001 r.
nr 100

poz. 1086

607 O zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych*

26.07.2001 r.

114

9.08.2001 r.

88

25.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

2001 r.
nr 100

poz. 1087

608 O zmianie ustawy o grach losowych, zakładach
wzajemnych i grach na automatach*

27.07.2001 r.

114

9.08.2001 r.

88

11.08.2001 r.
przyjęto

poprawkę
116

2001 r.
nr 84

poz. 908

609 O zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora

26.07.2001 r.

114

9.08.2001 r.

88

24.08.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
117

2001 r.
nr 94

poz. 1032
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610 O restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali 20.07.2001 r.

113

9.08.2001 r. 

88

24.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

2001 r.
nr 111

poz. 1196

611 O zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne 

20.07.2001 r.

113

9.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
118

2001 r.
nr 125

poz. 1369

612 O zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa

20.07.2001 r.

113

9.08.2001 r.

88

24.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

2001 r.
nr 99

poz. 1075

613 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych oraz ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji

19.07.2001 r.

113

9.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 98

poz. 1069

614 O zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

18.07.2001 r.

113

9.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 98

poz. 1068
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615 Prawo wodne 18.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 115

poz. 1229

616 Prawo lotnicze 19.07.2001 r. 

113

10.08.2001 r.

88

25.08.2001 r.
przyjęto 

część
poprawek

117

***

617 O zmianie ustaw: o podatku dochodowym
od osób fizycznych, o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

2001 r.
nr 106

poz. 1150

618 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto

poprawkę
118

2001 r.
nr 125

poz. 1370

619 O zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych

19.07.2001 r. 

113

10.08.2001 r.

88

25.08.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

117

***
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620 O zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym

19.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
odrzucono
wszystkie
poprawki

118

2001 r.
nr 111

poz. 1193

621 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz o zmianie innych ustaw

20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

2001 r.
nr 125

poz. 1367

622 O materiałach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z żywnością

20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 128

poz. 1408

623 O chorobach zakaźnych i zakażeniach 20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

2001 r.
nr 126

poz. 1384

624 O rybołówstwie morskim 20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
118
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625 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz
ustawy – Prawo działalności gospodarczej

20.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88
–

2001 r.
nr 102

poz. 1115

626 O utworzeniu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

19.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88
–

2001 r.
nr 101

poz. 1088

627 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Rumunią o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r.

19.07.2001 r.

113

10.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 99

poz. 1073

628 O zmianie ustawy o finansach publicznych,
ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów,
ustawy o działach administracji rządowej oraz
ustawy o służbie cywilnej

27.07.2001 r.

114

10.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 102

poz. 1116

629 O dochodach jednostek samorządu
terytorialnego

28.07.2001 r.

115

11.08.2001 r.

88

25.08.2001 r.
przyjęto część

poprawek
117

***

630 O zmianie ustawy o rezerwach państwowych
oraz zapasach obowiązkowych paliw

25.07.2001 r.

114

10.08.2001 r.

88

6.09.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
118363
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631 O szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

11.08.2001 r.

116

11.08.2001 r.

88
–

2001 r.
nr 84

poz. 906

632 O szczególnych rozwiązaniach prawnych
związanych z usuwaniem skutków powodzi
z lipca i sierpnia 2001r. oraz o zmianie
niektórych ustaw

11.08.2001 r.

116

11.08.2001 r.

88

–
2001 r.
nr 84

poz. 907

633 O zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji oraz niektórych
innych ustaw

27.07.2001 r.

114

29.08.2001 r.

89

6.09.2001 r.
przyjęto wszystkie

poprawki
118

2001 r.
nr 125

poz. 1368

634 O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 26.07.2001 r.
114

29.08.2001 r.
89

–
2001 r.
nr 113

poz. 1208

635 O dostępie do informacji publicznej 25.07.2001 r.

114

29.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 112

poz. 1198

636 O nabywaniu przez użytkowników wieczystych
prawa własności nieruchomości

26.07.2001 r.

114

29.08.2001

89
–

2001 r.
nr 113

poz. 1209

637 O Państwowym Ratownictwie Medycznym 25.07.2001 r.
114

29.08.2001
89

–
2001 r.
nr 113

poz. 1207
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638 O zmianie ustawy o Trybunale Stanu 25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 125

poz. 1372

639 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
oraz o zmianie innych ustaw

27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 126

poz. 1383

640 Prawo farmaceutyczne 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 126

poz. 1381

641 O wyrobach medycznych 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

2001 r.
nr 126

poz. 1380

642 O Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

2001 r.
nr 126

poz. 1379

643 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
farmaceutyczne, ustawę o wyrobach
medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
118

2001 r.
nr 126

poz. 1382
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644 O uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych
i lecznictwie uzdrowiskowym

25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
– ***

645 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich

25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

–

646 O krajowym systemie ewidencji gospodarstw
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie
niektórych ustaw

25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

–
2001 r.
nr 125

poz. 1363

647 O rozwoju społeczno-gospodarczym regionów
górskich

26.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

***

648 O regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych 26.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
118
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649 O wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz
obrocie tymi wyrobami

25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

2001 r.
nr 128

poz. 1401

650 O organizacji rynku rybnego 26.07.2001 r.

114

30.08.2001
wniosek

o odrzucenie
ustawy

89

6.09.2001 r.
przyjęto
wniosek

118

651 O zmianie ustawy – Prawo łowieckie 26.07.2001 r. 

114

30.08.2001

89
–

2001 r.
nr 125

poz. 1366

652 O zmianie ustawy o portach i przystaniach
morskich oraz niektórych innych ustaw

27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto

poprawkę
118

2001 r.
nr 111

poz. 1197

653 O zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

654 O transporcie drogowym 25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto część

poprawek
118

2001 r.
nr 125

poz. 1371367
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655 O podpisie elektronicznym 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

18.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
119

656 O spółdzielniach 25.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
– ***

657 O zmianie ustawy o rzemiośle 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

658 O terminach zapłaty w obrocie gospodarczym 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

118

659 O towarach paczkowanych 26.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

6.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
118

2001 r.
nr 128

poz. 1409
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660 O zmianie ustawy – Prawo budowlane 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

661 O ochronie baz danych 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

2001 r.
nr 128

poz. 1402

662 O Powszechnym Funduszu Stypendialnym 27.07.2001 r.

114

30.08.2001
wniosek 

 odrzucenie
ustawy

89

– **

663 O zmianie ustawy o bibliotekach 27.07.2001 r.

114

30.08.2001

89
–

664 O służbie zagranicznej 27.07.2001 r.

114

30.08.2001
wniosek

o odrzucenie
ustawy

89

6.09.2001 r.
odrzucono
wniosek

118

2001 r.
nr 128

poz. 1403

665 O ratyfikacji Konwencji Nr 178 Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej inspekcji
warunków pracy i życia marynarzy, przyjętej
w Genewie dnia 22 października 1996 r.

26.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

–
2001 r.
nr 125

poz. 1365369
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666 O ratyfikacji Konwencji Nr 182 Międzynarodowej
Organizacji Pracy dotyczącej zakazu
i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania
najgorszych form pracy dzieci, przyjętej
w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

26.07.2001 r.

114

30.08.2001

89

–
2001 r.
nr 125

poz. 1364

667 O zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postępowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

– ***

668 O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw

23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

119

***

669 O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw 

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

–
2001 r.
nr 128

poz. 1405

670 Kodeks morski 23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
119
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671 Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks morski

23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki

119

672 O zmianie ustawy o regulacji rynku cukru 24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

poprawkę
119

2001 r.
nr 122

poz. 1322

673 O zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa

23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

poprawkę
119

2001 r.
nr 122

poz. 1323

674 O organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców

23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

–
2001 r.
nr 122

poz. 1320

675 O zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

wszystkie
poprawki
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676 O dopłatach do oprocentowania kredytów
udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom,
pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym
oraz o umarzaniu tych kredytów

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

–
2001 r.
nr 128

poz. 1406

677 O zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej
oraz niektórych ustaw

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90
–

2001 r.
nr 128

poz. 1407

678 O zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90
–

2001 r.
nr 128

poz. 1404

679 O fundacji – Zakłady Kórnickie 24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
119

680 O ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół 24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto
część

poprawek
119

2001 r.
nr 122

poz. 1325

681 O zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

2001 r.
nr 122

poz. 1321
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682 O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym 

24.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

18.09.2001 r.
przyjęto

poprawkę
119

2001 r.
nr 122

poz. 1324

683 O ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą
Polską a Mongolią o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
rodzinnych, pracowniczych i karnych podpisanej
w Warszawie dnia 19 października 1998 r.

23.08.2001 r.

117

13.09.2001 r.

90

–
2001 r.
nr 122

poz. 1319

*Ustawy, których projekty zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów określiła jako pilne.
W postępowaniu w sprawie wskazanych ustaw termin dla rozpatrzenia ich przez Senat wynosi 14 dni.

**Sejm nie rozpatrzył stanowiska Senatu.
***Prezydent RP przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia.
a) Prezydent RP w dniu 23 grudnia 1997 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 7. posiedzeniu w dniu 30 grudnia 1997 r. nie

uchwalił ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.
b) Prezydent RP w dniu 26 grudnia 1997 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 7. posiedzeniu w dniu 30 grudnia 1997 r. nie

uchwalił ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

c) Prezydent RP w dniu 2 lipca 1998 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 3 lipca 1998 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

d) Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta RP, uznał ustawę w całości za niezgodną z Konstytucją RP wyrokiem z dnia 23 lutego 1999 r.
e) Prezydent RP w dniu 27 stycznia 1999 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 4 marca 1999 r. nie uchwalił

ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.
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f) Prezydent RP w dniu 25 marca 1999 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 49. posiedzeniu w dniu 7 maja 1999 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

g) Prezydent RP w dniu 28 listopada 1999 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 65. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 1999 r. nie
uchwalił ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

h) Prezydent RP w dniu 27 marca 2000 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 78. posiedzeniu w dniu 11 maja 2000 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

i) Prezydent RP w dniu 11 września 2000 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 88. posiedzeniu w dniu 13 października 2000 r.
nie uchwalił ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

j) Prezydent RP w dniu 19 czerwca 2000 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 101. posiedzeniu w dniu 16 lutego 2001 r. nie
uchwalił ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

k) Prezydent RP w dniu 22 marca 2001 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 109. posiedzeniu w dniu 25 maja 2001 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

l) Prezydent RP w dniu 21 maja 2001 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 110. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2001 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.

m) Prezydent RP w dniu 3 lipca 2001 r. przekazał Sejmowi ustawę do ponownego rozpatrzenia. Sejm na 114. posiedzeniu w dniu 26 lipca 2001 r. nie uchwalił
ponownie ustawy wymaganą większością 3/5 głosów.
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Senat zgłosił poprawki do 372 spośród 656 ustaw uchwalonych przez
Sejm oraz przedłożył 7 wniosków o odrzucenie ustawy. Sejm nie
rozpatrzył 2 wniosków Senatu o odrzucenie ustawy oraz poprawek
Senatu zgłoszonych do 2 ustaw.
Spośród 656 ustaw Sejm odrzucił 16 na wniosek: Senatu (3), Prezy-
denta RP (12), Trybunału Konstytucyjnego (1).
W okresie od dnia 22 sierpnia 2001 r. do dnia 11 października 2001 r.
Prezydent RP złożył 15 wniosków o powtórne rozpatrzenie ustawy.
Sejm nie zajął stanowiska w stosunku do tych wniosków.

Lp. Wyszczególnienie Liczba ustaw

1 Sejm przyjął wszystkie poprawki 106

2 Sejm przyjął część poprawek 238

3 Sejm odrzucił wszystkie poprawki 26

4 Sejm nie rozpatrzył poprawek 2

5 Sejm przyjął wniosek o odrzucenie ustawy 3

6 Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy 2

7 Sejm nie rozpatrzył wniosku o odrzucenie ustawy 2

Ogółem Senat zgłosił 6612 poprawek do ustaw. Sejm przyjął
4795 poprawek, 1775 poprawek odrzucił, 42 poprawek nie roz-
patrzył.
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Liczbowe zestawienie poprawek i wniosków o odrzucenie ustawy*

Lp. Tytuł ustawy

Data
podjęcia
uchwały
Senatu

Liczba
zgłoszonych

poprawek

Liczba
przyjętych
poprawek

Senatu

Liczba
odrzuconych

poprawek
Senatu

Wnioski
o odrzucenie

ustawy
Nr posiedzenia

1 2 3 4 5 6 7
1 O ochronie przed nadmiernym przywozem

towarów na polski obszar celny
4.12.1997 r.

3
2 2 0 0

2 O ochronie przed przywozem na polski
obszar celny towarów po cenach
dumpingowych

4.12.1997 r.

3

10 8 2 0

3 O administrowaniu obrotem z zagranicą
towarami i usługami oraz o obrocie
specjalnym

4.12.1997 r.

3

29 24 5 0

4 O ochronie przed nadmiernym przywozem
na polski obszar celny niektórych towarów
tekstylnych i odzieżowych

4.12.1997 r.

3

9 7 2 0

5 O zmianie ustawy o warunkach
wykonywania krajowego drogowego
przewozu osób

10.12.1997 r.

4
1 1 0 0

6 O waloryzacji niektórych emerytur i rent
oraz o zmianie niektórych ustaw

17.12.1997 r.

5
5 5 0 0
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7 Zmieniająca ustawę o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

17.12.1997 r.

5
1 0 1 0

8 O zmianie ustawy o cenach 17.12.1997 r.

5
1 1 0 0

9 O zmianie ustawy o stosowaniu
szczególnych rozwiązań w związku
z likwidacją powodzi, która miała miejsce
w lipcu 1997 r.

17.12.1997 r.

5

2 2 0 0

10 O zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

18.12.1997 r.

5
2 1 1 0

11 Budżetowa na rok 1998 13.02.1998 r.

7
11 5 6 0

12 O zmianie ustawy o rachunkowości 19.03.1998 r.
9

1 0 1 0

13 O zmianie ustawy o Najwyższej Izbie
Kontroli

16.04.1998 r.

11
3 2 1 0

14 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

22.05.1998 r.

12
2 2 0 0

15 O administracji rządowej w województwie 23.05.1998 r.
12

29 9 20 0
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16 O samorządzie powiatowym 23.05.1998 r.

12
93 64 29 0

17 O samorządzie województwa 23.05.1998 r.

12
69 43 26 0

18 O wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa

19.06.1998 r.

14
7 6 1 0

19 O zmianie ustawy – Prawo energetyczne 18.06.1998 r.

14
2 2 0 0

20 O zmianie ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego 

18.06.1998 r.

14

4 4 0 0

21 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

18.06.1998 r.

14
0 0 0

przyjęto
wniosek

22 O zmianie ustawy o zawodzie felczera 2.07.1998 r.

15
3 0 0 0

23 O zmianie ustawy – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi, ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych

2.07.1998 r.

15

2 2 0 0
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24 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

2.07.1998 r.

15

1 0 1 0

25 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw

2.07.1998 r.

15

109 54 55 0

26 O zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

16.07.1998 r.

16

0 0 0
przyjęto
wniosek

27 O zmianie ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy

16.07.1998 r.

16

7 7 0 0

28 O wejściu w życie ustawy o samorządzie
powiatowym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o administracji
rządowej w województwie

16.07.1998 r.

16

6 4 2 0

29 O zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji
publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa

16.07.1998 r.

16

230 155 75 0
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30 O zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń,
ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia, ustawy
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń,
ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych
ustaw

24.07.1998 r.

17

53 25 28 0

31 O zmianie ustawy o statystyce publicznej 24.07.1998 r.

17
1 1 0 0

32 O wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa

24.07.1998 r.

17

15 5 10 0

33 O systemie ubezpieczeń społecznych 9.10.1998 r.

20
22 15 7 0

34 Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną

9.10.1998 r.

20
47 32 15 0

35 O Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

9.10.1998 r.

20

72 61 11 0

36 O Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej

28.10.1998 r.

21

24 10 14 0
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37 O zmianie ustawy o ustanowieniu

Warszawskiego Krzyża Powstańczego
28.10.1998 r.

21
0 0 0

odrzucono
wniosek

38 O zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

5.11.1998 r.

22

7 7 0 0

39 O zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest

5.11.1998 r.

22
8 8 0 0

40 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

18.11.1998 r.

23

3 3 0 0

41 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

18.11.1998 r.

23
9 4 5 0

42 O zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne

18.11.1998 r.

23

19 17 2 0

43 O zmianie ustawy o łączności 18.11.1998 r.

23
2 1 1 0

44 O finansach publicznych 18.11.1998 r.

23

12 5 7 0383
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45 O dochodach jednostek samorządu

terytorialnego w latach 1999 i 2000
18.11.1998 r.

23
35 17 18 0

46 O zmianie ustaw:
o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie
lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej,
o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

2.12.1998 r.

24

16 14 2 0

47 O zmianie ustawy o samorządzie województwa
oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw

3.12.1998 r.

24

3 1 2 0

48 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz ustawy o zamówieniach publicznych

3.12.1998 r.

24

29 22 7 0

49 O zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

3.12.1998 r.

24
1 1 0 0

50 Prawo dewizowe 10.12.1998 r.
25

15 12 3 0

51 O sejmowej komisji śledczej 10.12.1998 r.

25
18 3 15 0

52 O wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych

10.12.1998 r.

25
12 3 9 0
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53 O emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych
10.12.1998 r.

25
51 46 5 0

54 O zmianie ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych

16.12.1998 r.

26
1 1 0 0

55 O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

16.12.1998 r.

26
1 1 0 0

56 O zmianie ustawy o prokuraturze 16.12.1998 r.
26

1 1 0 0

57 O zmianie ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych

17.12.1998 r.

26
16 11 5 0

58 O zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych

17.12.1998 r.

26
1 0 1 0

59 O zmianie ustawy o samorządowych
kolegiach odwoławczych

17.12.1998 r.

26
17 8 9 0

60 O służbie cywilnej 16.12.1998 r.
26

36 16 20 0

61 O zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz o zmianie ustawy
o uposażeniu byłego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

16.12.1998 r.

26

1 1 0 0
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62 O zmianie niektórych ustaw w związku

z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa
22.12.1998 r.

27

29 14 15 0

63 O ochronie informacji niejawnych 20.01.1999 r.

28
24 19 5 0

64 O zmianie ustawy o świadczeniu
pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich

20.01.1999 r.

28

1 1 0 0

65 Budżetowa na rok 1999 29.01.1999 r.

29
42 30 12 0

66 O zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego

29.01.1999 r.

29

2 2 0 0

67 O zmianie ustawy o warunkach
wykonywania międzynarodowego
transportu drogowego

4.03.1999 r.

31

3 3 0 0

68 O zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

4.03.1999 r.

31
2 2 0 0
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69 O zmianie ustawy o Bankowym Funduszu

Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
4.03.1999 r.

31

11 11 0 0

70 O zmianie ustawy – Kodeks celny 18.03.1999 r.

32
5 4 1 0

71 O zmianie ustawy o usługach turystycznych 18.03.1999 r.

32
18 13 5 0

72 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

18.03.1999 r.

32
2 2 0 0

73 O zmianie ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu,
ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

18.03.1999 r.

32

17 11 6 0

74 O zmianie ustawy o zasadach, warunkach
i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych
na niektóre towary rolne przywożone
z zagranicy

31.03.1999 r.

33

1 0 1 0
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75 O zmianie ustawy o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw

31.03.1999 r.

33

23 5 18 0

76 O zmianie ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o zmianie ustawy o uposażeniu
żołnierzy

31.03.1999 r.

33

24 18 6 0

77 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

22.04.1999 r.

34

9 9 0 0

78 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

22.04.1999 r.

34
12 6 6 0

79 O ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady

22.04.1999 r.

34
15 10 5 0

80 O zmianie ustawy o finansach publicznych 22.04.1999 r.

34
4 2 2 0

81 O zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora

7.05.1999 r.

35
1 0 1 0

82 O broni i amunicji 7.05.1999 r.

35
26 14 12 0
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83 O zmianie ustaw Kodeks rodzinny

i opiekuńczy, Kodeks cywilny,
Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw

7.05.1999 r.

35

6 1 5 0

84 O wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli

21.05.1999 r.

36
33 16 17 0

85 O Polskiej Organizacji Turystycznej 21.05.1999 r.

36
27 19 8 0

86 O świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa

18.06.1999 r.

37

26 18 8 0

87 O zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz ustawy o zawodzie lekarza

18.06.1999 r.

37
3 3 0 0

88 O zmianie ustawy o ujawnieniu pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi w latach
1944–1990 osób pełniących funkcje
publiczne

18.06.1999 r.

37

1 1 0 0

89 O dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielonych na usuwanie
skutków powodzi

18.06.1999 r.

37

10 8 2 0389
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90 O zmianie ustawy o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym
1.07.1999 r.

38
1 1 0 0

91 O ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego 1.07.1999 r.

38
5 5 0 0

92 O zmianie ustawy o dopłatach
do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

22.07.1999 r.

40

1 1 0 0

93 O zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw

23.07.1999 r.

40
50 20 30 0

94 O zmianie ustawy o transporcie kolejowym 5.08.1999 r.

41
3 0 3 0

95 O języku polskim 5.08.1999 r.
41

31 28 3 0

96 O zmianie ustawy o dodatku
i uprawnieniach przysługujących żołnierzom
zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla,
kamieniołomach i zakładach wydobywania
rud uranu

5.08.1999 r.

41

7 1 6 0

97 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza 23.09.1999 r.

42
0 0 0

wniosek
o odrzucenie

ustawy
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98 O zmianie ustawy o kulturze fizycznej 23.09.1999 r.

42
10 7 3 0

99 O wspieraniu restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej

23.09.1999 r.

42

10 9 1 0

100 O zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych

7.10.1999 r.

43

13 8 5 0

101 Prawo działalności gospodarczej 22.10.1999 r. 

44
29 19 10 0

102 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 22.10.1999 r. 

44
4 3 1 0

103 O narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2001 r.

22.10.1999 r. 

44
8 8 0 0

104 O zmianie ustawy o Służbie Więziennej
oraz ustawy o Naczelnym Sądzie
Administracyjnym 

22.10.1999 r. 

44
1 1 0 0

105 O zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji oraz o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

19.11.1999 r. 

45
8 8 0 0391
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106 O Rzeczniku Praw Dziecka 19.11.1999 r. 

45
20 17 3 0

107 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

19.11.1999 r. 

45
8 6 2 0

108 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

20.11.1999 r. 

45

6 4 2 0

109 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych

20.11.1999 r. 

45
10 8 2 0

110 O zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej

2.12.1999 r. 

46
16 7 9 0

111 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw

15.12.1999 r. 

47
7 7 0 0

112 O kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw

15.12.1999 r. 

47
9 3 6 0

113 O zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz innych ustaw

16.12.1999 r. 

47
24 17 7 0

114 O zmianie ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

16.12.1999 r. 

47
3 3 0 0
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115 O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

16.12.1999 r.

47

7 5 2 0

116 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

29.12.1999 r.

48

2 2 0 0

117 O zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej

13.01.2000 r.

49
93 82 11 0

118 Budżetowa na rok 2000 15.01.2000 r.
49

41 30 11 0

119 O zmianie ustawy – Kodeks karny 15.01.2000 r.

49
4 3 1 0

120 O zmianie ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw

15.01.2000 r.

49
5 3 2 0

121 O ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

15.01.2000 r.

49

13 12 1 0

122 O zmianie ustawy – Kodeks celny
oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego

27.01.2000 r. 

50
3 2 1 0393
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123 O zmianie ustawy o pomocy społecznej

oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

27.01.2000 r.

50

34 23 11 0

124 O zmianie ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej

27.01.2000 r.

50
2 2 0 0

125 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy
o administracji rządowej w województwie

27.01.2000 r.

50

2 1 1 0

126 O zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

27.01.2000 r.

50
2 2 0 0

127 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym

4.02.2000 r.

51
1 0 1 0

128 O zmianie ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych oraz niektórych
innych ustaw

4.02.2000 r.

51

7 7 0 0

129 O zmianie ustawy o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu

4.02.2000 r.

51
21 13 8 0

130 O zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

4.02.2000 r.

51
44 27 17 0
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131 O zmianie ustawy o własności lokali

oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy
o własności lokali

4.02.2000 r.

51

10 7 3 0

132 O wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi

5.02.2000 r.

51

41 22 19 0

133 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
i ustawy o języku polskim

16.03.2000 r.

52
23 19 4 0

134 O zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa
państwowe

16.03.2000r.

52

9 5 4 0

135 O zmianie ustawy o usługach turystycznych 16.03.2000 r.

52
4 4 0 0

136 O umowach międzynarodowych 16.03.2000 r.

52
4 1 3 0

137 O zmianie ustawy o ochronie osób i mienia 29.03.2000 r.

53
1 1 0 0

138 O Krajowym Rejestrze Karnym 29.03.2000 r.

53
14 11 3 0395
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139 O zmianie ustawy o prokuraturze,

ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu

29.03.2000 r.

53

7 6 1 0

140 O zmianie ustawy o rezerwach
państwowych oraz zapasach
obowiązkowych paliw

29.03.2000 r.

53

5 5 0 0

141 O zmianie ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

29.03.2000 r.

53

2 0 2 0

142 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych oraz
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

14.04.2000 r.

55

13 11 2 0

143 O zmianie ustawy – Prawo o notariacie
i ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

14.04.2000 r.

55

4 3 1 0

144 O zmianie ustawy o radcach prawnych 14.04.2000 r.

55

3 0 3 0
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145 O zmianie ustawy o Rzeczniku Praw

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

14.04.2000 r.

55

7 7 0 0

146 O zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

14.04.2000 r.

55

50 33 17 0

147 O systemie oceny zgodności, akredytacji
oraz zmianie niektórych ustaw

14.04.2000 r.

55

32 32 0 0

148 Prawo własności przemysłowej 14.04.2000 r.

55
73 63 10 0

149 O zasadach wspierania rozwoju regionalnego 14.04.2000 r.

55
58 45 13 0

150 O zmianie ustawy o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14.04.2000 r.

55

1 0 1 0

151 O zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych

26.04.2000 r.

57

4 4 0 0
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152 O zmianie ustawy – Prawo energetyczne 11.05.2000 r.

58
5 2 3 0

153 O zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych

11.05.2000 r.

58
16 11 5 0

154 O uchyleniu ustawy o funduszach
przemysłowych i ich prywatyzacji w związku
z reformą systemu ubezpieczeń
społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

11.05.2000 r. 

58

1 1 0 0

155 O zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw

11.05.2000 r.

58

5 1 4 0

156 O zmianie ustawy o obligacjach oraz
niektórych innych ustaw

25.05.2000 r. 

59
8 8 0 0

157 O warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiębiorców

25.05.2000 r.

59
5 5 0 0

158 O zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy

25.05.2000 r.

59
1 1 0 0

159 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy
o opłacie skarbowej

9.06.2000 r.

60

10 7 3 0
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160 Prawo telekomunikacyjne 9.06.2000 r.

60
99 74 25 0

161 O zmianie ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

9.06.2000 r.

60

2 0 2 0

162 O zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

9.06.2000 r.

60
23 23 0 0

163 O opłacie skarbowej 29.06.2000 r.

61
22 21 1 0

164 O podatku od czynności cywilnoprawnych 29.06.2000 r.

61
23 22 1 0

165 O zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy
– Kodeks karny skarbowy

29.06.2000 r.

61

13 6 7 0

166 O ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych

29.06.2000 r.

61
4 3 1 0

167 O zmianie ustawy o pracownikach urzędów
państwowych

29.06.2000 r.

61

1 1 0 0399
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168 O zasadach przystępowania jednostek

samorządu terytorialnego do
międzynarodowych zrzeszeń społeczności
lokalnych i regionalnych

29.06.2000 r.

61

4 3 1 0

169 O nawozach i nawożeniu 29.06.2000 r.

61

18 15 3 0

170 O obywatelstwie polskim 20.07.2000 r.

62
33 0

171 O referendum lokalnym 20.07.2000 r.

62
21 12 9 0

172 O grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw

20.07.2000 r.

62

45 43 2 0

173 O jednorazowym dodatku rodzinnym
w 2000 r.

3.08.2000 r.

63

3 3 0 0

174 O zmianie ustawy o biegłych rewidentach
i ich samorządzie

4.08.2000 r.

63

30 22 8 0
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175 O repatriacji 4.08.2000 r.

63
39 26 13

176 O zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu
Badań Naukowych

4.08.2000 r

63
13 13 0

177 O zmianie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich

4.08.2000 r. 

63
22 22 0

178 O zmianie ustawy o nasiennictwie 4.08.2000 r.
63

15 12 3

179 O zasadach realizacji programu
powszechnego uwłaszczenia obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej

8.08.2000 r.

63

66 56 10

180 O komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
„Polskie Koleje Państwowe”

9.08.2000 r.

64

19 13 6

181 O zmianie ustawy o autostradach płatnych
oraz o zmianie innych ustaw

9.08.2000 r.

64
2 1 1

182 Kodeks spółek handlowych 9.08.2000 r.
64

25 23 2

183 O zmianie ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest

9.08.2000 r.

64
1 1 0401
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184 O Polskim Rejestrze Statków 22.09.2000 r.

65
8 4 4 0

185 O giełdach towarowych 22.09.2000 r. 

65
16 15 1 0

186 O zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych oraz o zmianie niektórych
ustaw

22.09.2000 r. 

65

12 10 2 0

187 O dostępie do informacji o środowisku
i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania
na środowisko

5.10.2000 r.

66

23 21 2 0

188 O rzecznikach patentowych 5.10.2000 r.

66
11 6 5 0

189 O bezpieczeństwie morskim 5.10.2000 r.

66
16 13 3 0

190 O domach składowych oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania
cywilnego i innych ustaw

5.10.2000 r.

66
27 26 1 0

191 O zmianie ustawy o jednostkach badawczo-
-rozwojowych

5.10.2000 r.

66

16 15 1 0
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192 O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz

niektórych innych ustaw
5.10.2000 r.

66
7 6 1 0

193 O zmianie ustawy o rachunkowości 5.10.2000 r.

66
59 51 8 0

194 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii

5.10.2000 r.

66
8 7 1 0

195 O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

5.10.2000 r.

66
6 6 0 0

196 O zmianie ustawy o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego w latach 1999
i 2000 oraz niektórych innych ustaw

5.10.2000 r. 

66

17 9 8 0

197 O zmianie ustawy o gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
kontraktów eksportowych

26.10.2000 r.

67
5 4 1 0

198 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

26.10.2000 r.

67
13 12 1 0

199 O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł

26.10.2000 r.

67

24 22 2 0403
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200 O zmianie ustawy o funduszach

inwestycyjnych
26.10.2000 r. 

67
13 11 2 0

201 O zmianie ustawy o normalizacji 26.10.2000 r. 

67
6 0 6 0

202 O zmianie ustawy o ochronie przyrody 26.10.2000 r. 

67
70 62 8 0

203 O organizacji rynków owoców i warzyw,
rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego

9.11.2000 r. 

68

9 3 6 0

204 O obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych
ustaw

9.11.2000 r.

68

2 1 1 0

205 Prawo atomowe 9.11.2000 r.

68

2 1 1 0

206 O zmianie ustawy o zamówieniach publicznych 9.11.2000 r.

68

2 0 2 0
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207 O zasadach zbywania mieszkań będących

własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem
Skarbu Państwa, państwowych osób
prawnych oraz niektórych mieszkań
będących własnością Skarbu Państwa

24.11.2000 r.

69

31 25 6 0

208 O spółdzielniach mieszkaniowych 24.11.2000 r. 

69
37 27 10 0

209 O zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa
węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych

24.11.2000 r.

69

7 6 1 0

210 O zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawy o dopłatach do oprocentowania
niektórych kredytów bankowych, ustawy
– Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, ustawy – Ordynacja podatkowa,
ustawy o finansach publicznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych – w związku
z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

24.11.2000 r. 

69

40 27 13 0
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211 O zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym,

ustawy o wyższych szkołach zawodowych,
ustawy o transporcie kolejowym i ustawy
o usługach turystycznych oraz ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych
i ustawy o działach administracji rządowej
– w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej

24.11.2000 r.

69

19 12 7 0

212 O funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

24.11.2000 r.

69
17 8 9 0

213 O zmianie ustawy o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa

24.11.2000 r. 

69

4 2 2 0

214 O samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów

24.11.2000 r. 

69
61 60 1 0

215 O zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin

24.11.2000 r.

69

3 3 0 0
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216 O urzędzie Prezesa Głównego Urzędu

Administracji Publicznej
7.12.2000 r.

70
26 15 11 0

217 O zmianie ustawy – Kodeks celny i ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym

7.12.2000 r.

70

7 2 5 0

218 O żegludze śródlądowej 7.12.2000 r.

70
17 10 7 0

219 O substancjach i preparatach chemicznych 7.12.2000 r.

70
28 25 3 0

220 O zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego

7.12.2000 r.

70

2 1 1 0

221 O zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz ustawy – Prawo
bankowe

7.12.2000 r.

70

6 5 1 0

222 O Inspekcji Handlowej 7.12.2000 r.

70
9 5 4 0

223 O ochronie konkurencji i konsumentów 7.12.2000 r.

70

34 31 3 0407
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224 O jakości handlowej artykułów

rolno-spożywczych
7.12.2000 r.

70
28 14 14 0

225 O zmianie ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym

14.12.2000 r.

71
2 0 2 0

226 O zmianie niektórych upoważnień
ustawowych do wydawania aktów
normatywnych oraz o zmianie
niektórych ustaw

14.12.2000 r.

71

19 19 0 0

227 O zmianie ustawy o systemie oświaty 14.12.2000 r.
71

3 2 1 0

228 O dozorze technicznym 14.12.2000 r.
71

18 14 4 0

229 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 14.12.2000 r.
71

5 5 0 0

230 O regulacji rynku skrobi ziemniaczanej 14.12.2000 r. 
71

5 5 0 0

231 O zmianie ustawy – Karta Nauczyciela,
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy,
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej

21.12.2000 r.

72

4 4 0 0
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232 O zmianie ustawy o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne

21.12.2000 r. 

72

9 8 1 0

233 O zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw

21.12.2000 r.

72
11 10 1 0

234 O ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina 22.12.2000 r.

72
8 2 6 0

235 O wyścigach konnych 22.12.2000 r.

72
21 21 0 0

236 O zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich oraz obrocie
tymi wyrobami

22.12.2000 r.

72

5 4 1 0

237 O zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz
o zmianie niektórych ustaw i ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej

23.12.2000 r.

72

5 0 5 0
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238 O zmianie ustawy o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców
oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa
– w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej

11.01.2001 r. 

73

3 3 0 0

239 O zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki
i położnej

11.01.2001 r. 

73

2 2 0 0

240 O zmianie ustawy o ochronie roślin
uprawnych

11.01.2001 r. 

73

26 19 7 0

241 O zmianie ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej

11.01.2001 r.

73

2 2 0 0

242 O zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego
i ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne

11.01.2001 r.

73

10 10 0 0

243 O reprywatyzacji 26.01.2001 r. 

4
44 36 8 0
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244 O zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej,

ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego,
ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji, ustawy – Kodeks cywilny,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy
o administrowaniu obrotem z zagranicą
towarami i usługami oraz o obrocie
specjalnym

26.01.2001 r. 

74

11 10 1 0

245 O wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie
wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych

26.01.2001 r.

74

9 1 8 0

246 O zmianie ustawy – Kodeks pracy 26.01.2001 r.

74
3 2 1 0

247 O zmianie ustawy o ochronie informacji
niejawnych

14.02.2001 r.

75

2 0 2 0

248 O postępowaniu z substancjami
zubożającymi warstwę ozonową

14.02.2001 r.

75
15 14 1 0

249 O zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 14.02.2001 r.

75
4 0 4 0411
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250 O rolnictwie ekologicznym 14.02.2001 r.

75
11 8 3 0

251 Budżetowa na rok 2001 23.02.2001 r.

76
52 33 19 0

252 O wykonywaniu budżetu państwa
w roku 2001 oraz o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999–2001

23.02.2001 r.

76

8 7 1 0

253 O zmianie ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych i ustawy o Policji

23.02.2001 r.

76
14 9 5 0

254 O zmianie ustaw: o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

15.03.2001 r.

77

74 49 25 0

255 O Biurze Ochrony Rządu 15.03.2001 r.

77
15 10 5 0

256 O zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

15.03.2001 r.

77
11 11 0 0

257 O odpadach 15.03.2001 r. 
77

78 69 9 0
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258 O ochronie przed nadmiernym przywozem

towarów na polski obszar celny
15.03.2001 r.

77
11 11 0 0

259 O rolniczych badaniach rynkowych 15.03.2001 r.

77
13 13 0 0

260 O kosmetykach 15.03.2001 r.

77
10 9 1 0

261 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich oraz ustawy
o ochronie zwierząt

30.03.2001 r.

78

43 36 7 0

262 Prawo ochrony środowiska 30.03.2001 r.

78

118 104 14 0

263 O zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz zmianie niektórych innych ustaw

30.03.2001 r.

78
9 6 3 0

264 O zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym oraz niektórych innych ustaw

30.03.2001 r. 

78
4 3 1 0413
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265 O zmianie ustawy o podatku od towarów

i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy
o zamówieniach publicznych oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych

30.03.2001 r.

78

6 6 0 0

266 O rentach strukturalnych w rolnictwie 30.03.2001 r.
78

19 13 6 0

267 O opakowaniach i odpadach
opakowaniowych

30.03.2001 r.

78
11 9 2 0

268 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej

30.03.2001 r.

78

10 6 4 0

269 O zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów

30.03.2001 r.

78
48 37 11 0

270 O zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o opłacie
skarbowej

30.03.2001 r.

78

32 31 1 0

271 O zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz o zmianie niektórych ustaw

30.03.2001 r.

78
42 33 9 0

272 O zmianie ustawy o Straży Granicznej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

30.03.2001 r. 

78
15 15 0 0
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273 O zasadach uznawania nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych

30.03.2001 r.

78

12 12 0 0

274 O zmianie ustawy o księgach wieczystych
i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych oraz ustawy
– Prawo o notariacie

30.03.2001 r.

78

10 10 0 0

275 Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

6.04.2001 r.

79

157 73 84 0

276 O zmianie ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy

26.04.2001 r.
80

54 43 11 0

277 O zmianie ustawy o dopłatach
do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

26.04.2001 r.

80
3 3 0 0

278 O zmianie ustawy o restrukturyzacji
finansowej przedsiębiorstw i banków
oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy
o narodowych funduszach inwestycyjnych
i ich prywatyzacji oraz ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych

26.04.2001 r.

80

1 1 0 0
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279 O ustanowieniu Medalu za Zasługi

dla Policji
26.04.2001 r.

80
7 5 2 0

280 Prawo o miarach 26.04.2001 r.

80
7 6 1 0

281 O warunkach zdrowotnych żywności
i żywienia

26.04.2001 r.

80
61 37 24 0

282 O skutkach wprowadzenia w niektórych
państwach członkowskich Unii Europejskiej
wspólnej waluty euro oraz o zmianie
niektórych ustaw

10.05.2001 r.

81

5 3 2 0

283 O zmianie ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności

10.05.2001 r.

81

9 6 3 0

284 O przeznaczaniu gruntów rolnych
do zalesienia

10.05.2001 r.

81
25 10 15 0

285 O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

10.05.2001 r.

81
11 10 1 0

286 O zmianie ustawy o pomocy społecznej
oraz niektórych ustaw

10.05.2001 r.

81

28 28 0 0
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287 O zmianie ustawy o odpowiedzialności

materialnej żołnierzy za szkody wyrządzone
jednostce wojskowej, ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy o odszkodowaniach przysługujących
w razie wypadków i chorób pozostających
w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej,
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji,
ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa,
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin, ustawy
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie
Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej

10.05.2001 r.

81

58 50 8 0

288 O dopłatach do oprocentowania kredytów
eksportowych o stałych stopach
procentowych

10.05.2001 r.

81

9 9 0 0

417



1 2 3 4 5 6 7
289 O zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji

Pracy oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

10.05.2001 r.

81
14 10 4 0

290 O regulacji rynku cukru 10.05.2001 r.

81
62 58 4 0

291 O wykonywaniu Konwencji o zakazie
prowadzenia badań, produkcji, składowania
i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu
jej zapasów

24.05.2001 r.

82

2 1 1 0

292 O zmianie ustawy o wspieraniu
przedsięwzięć termomodernizacyjnych

24.05.2001 r.

82
4 3 1 0

293 O leśnym materiale rozmnożeniowym 24.05.2001 r.

82
3 0 3 0

294 O dopłatach do oprocentowania kredytów
udzielanych na remonty budynków
mieszkalnych

24.05.2001 r.

82
10 0 10 0

295 O dopłatach do oprocentowania kredytów
udzielanych na własne mieszkanie

24.05.2001 r.

82
7 0 7 0

296 O ochronie przed nadmiernym przywozem
na polski obszar celny niektórych towarów
tekstylnych i odzieżowych

24.05.2001 r.

82

7 6 1 0
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297 O zmianie ustawy o poręczeniach

i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne

7.06.2001 r.

83

5 5 0 0

298 O zmianie ustawy o zamówieniach
publicznych

7.06.2001 r.

83
34 21 13 0

299 O organizmach genetycznie zmodyfikowanych 7.06.2001 r.

83
24 17 8 0

300 O dodatkach mieszkaniowych 7.06.2001 r.

83
8 8 0 0

301 O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego

8.06.2001 r.

83
27 22 5 0

302 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym

8.06.2001 r.

83
9 1 8 0

303 O wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

20.06.2001 r.

84

11 11 0 0

304 O usługach detektywistycznych 20.06.2001 r.
84

39 32 7 0419
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305 O zmianie ustawy o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych
innych ustaw

22.06.2001 r.

84
85 33 52 0

306 O diagnostyce laboratoryjnej 22.06.2001 r.
84

40 3 37 0

307 O zmianie ustawy o Policji,
ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy – Prawo bankowe, ustawy
o samorządzie powiatowym oraz ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną

22.06.2001 r.

84

12 11 1 0

308 O kredycie konsumenckim 22.06.2001 r.

84
18 7 11 0

309 O odpowiedzialności majątkowej żołnierzy 22.06.2001 r.

84
1 0 1 0

310 O świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny 22.06.2001 r.

84
4 3 1 0

311 O zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym,
ustawy o wyższych szkołach zawodowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

4.07.2001 r.

85
14 10 4 0

312 O zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej
oraz niektórych innych ustaw

4.07.2001 r.

85
12 7 5 0
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313 O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony

środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw

5.07.2001 r.

85
26 26 0 0

314 O zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze

5.07.2001 r.

85
11 7 4 0

315 O zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz o zmianie innych ustaw

5.07.2001 r.

85
14 12 2 0

316 O działalności ubezpieczeniowej 19.07.2001 r.

86
53 52 1 0

317 O pośrednictwie ubezpieczeniowym 19.07.2001 r.
86

35 35 0 0

318 O ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych

19.07.2001 r.

86

19 19 0 0

319 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych

19.07.2001 r.

86
2 2 0 0

320 Prawo o ustroju sądów powszechnych 20.07.2001 r.
86

71 63 8 0

321 O Krajowej Radzie Sądownictwa 20.07.2001 r.

86
15 13 2 0421
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322 O kuratorach sądowych 20.07.2001 r.

86
17 16 1 0

323 O środkach żywienia zwierząt 20.07.2001 r.

86
21 11 10 0

324 O Żandarmerii Wojskowej i wojskowych
organach porządkowych

20.07.2001 r.

86
38 29 9 0

325 O ochronie przed przywozem na polski
obszar celny towarów po cenach
dumpingowych

20.07.2001 r.

86

28 28 0 0

326 O zmianie ustawy o rachunkowości oraz
niektórych innych ustaw

20.07.2001 r.

86
5 4 1 0

327 O dodatku rodzinnym dla rodzin
wielodzietnych

20.07.2001 r.

86
2 0 2 0

328 Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia

2.08.2001 r.

87
28 23 5 0

329 Przepisy wprowadzające Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia

2.08.2001 r.

87
8 8 0 0

330 O nabywaniu byłych mieszkań zakładowych
przez ich aktualnych najemców oraz
o zmianie niektórych ustaw

2.08.2001 r.

87
9 0
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331 O zmianie ustawy o zasadach zbywania

mieszkań będących własnością
przedsiębiorstw państwowych, niektórych
spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa, państwowych osób prawnych
oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa

2.08.2001 r.

87

3 3 0 0

332 O zmianie ustawy o systemie oświaty,
ustawy – Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw

2.08.2001 r.

87

46 38 8 0

333 O ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami

2.08.2001 r.

87

6 4 2 0

334 O czasie pracy kierowców 2.08.2001 r.

87
6 3 3 0

335 O zmianie ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

9.08.2001 r.

88

1 0 1 0

336 O zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych

9.08.2001 r.

88
6 6 0 0423
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337 O zmianie ustawy o grach losowych,

zakładach wzajemnych i grach na
automatach

9.08.2001 r.

88
1 1 0 0

338 O zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora

9.08.2001 r.

88
10 6 4 0

339 O restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali 9.08.2001 r.
88

8 8 0 0

340 O zmianie ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

9.08.2001 r.

88
5 4 1 0

341 O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa

9.08.2001 r.

88

2 2 0 0

342 Prawo lotnicze 10.08.2001 r.
88

47 31 16 0

343 O zmianie ustaw: o podatku dochodowym
od osób fizycznych, o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz o podatku
od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym

10.08.2001 r.

88

2 2 0 0

344 O zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych

10.08.2001 r.

88
1 1 0 0
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345 O zmianie ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych
10.08.2001 r.

88
24 24 0 0

346 O zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyższym

10.08.2001 r.

88
5 0 5 0

347 O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz o zmianie innych ustaw

10.08.2001 r.

88
3 3 0 0

348 O materiałach i wyrobach przeznaczonych
do kontaktu z żywnością

10.08.2001 r.

88
22 20 2 0

349 O chorobach zakaźnych i zakażeniach 10.08.2001 r.
88

2 2 0 0

350 O rybołówstwie morskim 10.08.2001 r.
88

27 15 12 0

351 O dochodach jednostek samorządu
terytorialnego

11.08.2001 r.
88

32 16 16 0

352 O zmianie ustawy o rezerwach państwowych
oraz zapasach obowiązkowych paliw

10.08.2001 r.
88

3 3 0 0

353 O zmianie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw

29.08.2001 r.

89

14 14 0 0

354 O dostępie do informacji publicznej 29.08.2001 r.
89

9 2 7 0425
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355 O zmianie ustawy o Trybunale Stanu 30.08.2001 r.

89
15 5 10 0

356 O zmianie ustawy o zawodzie lekarza
oraz o zmianie innych ustaw

30.08.2001 r.
89

20 15 5 0

357 Prawo farmaceutyczne 30.08.2001 r.
89

12 9 3 0

358 Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo farmaceutyczne, ustawę
o wyrobach medycznych oraz ustawę
o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych

30.08.2001 r.

89

16 6 10 0

359 O rozwoju społeczno-gospodarczym
regionów górskich

30.08.2001 r.
89

15 15 0

360 O regulacji rynku mleka i przetworów
mlecznych

30.08.2001 r.
89

15 12 3 0

361 O organizacji rynku rybnego 30.08.2001 r.
89

przyjęto
wniosek

362 O zmianie ustawy o portach i przystaniach
morskich oraz niektórych innych ustaw

30.08.2001 r.
89

3 1 2 0

363 O zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym

30.08.2001 r.
89

9 7 2 0

364 O transporcie drogowym 30.08.2001 r.
89

27 21 6 0
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365 O podpisie elektronicznym 30.08.2001 r.

89
36 35 1 0

366 O zmianie ustawy o rzemiośle 30.08.2001 r.
89

9 9 0 0

367 O terminach zapłaty w obrocie gospodarczym 30.08.2001 r.

89
4 4 0 0

368 O towarach paczkowanych 30.08.2001 r.

89
29 27 2 0

369 O Powszechnym Funduszu Stypendialnym 30.08.2001 r.

89
0 0 0

wniosek
o odrzucenie

370 O służbie zagranicznej 30.08.2001 r.

89
0 0 0

odrzucono
wniosek

371 O zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw

13.09.2001 r.

90
3 3 0 0

372 Kodeks morski 13.09.2001 r.

90
33 31 2 0

373 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
morski 

13.09.2001 r.

90
5 5 0 0

374 O zmianie ustawy o regulacji rynku cukru 13.09.2001 r.
90

4 1 3 0427
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375 O zmianie ustawy o zatrudnieniu

i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa 

13.09.2001 r.

90

5 1 4 0

376 O zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych
ustaw 

13.09.2001 r.

90

9 9 0 0

377 O fundacji – Zakłady Kórnickie 13.09.2001 r.
90

3 2 1 0

378 O ułatwieniu zatrudnienia absolwentom
szkół

13.09.2001 r.

90
4 2 2 0

379 O zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym 

13.09.2001 r.

90
1 1 0 0

* Zestawienie sporządzono na podstawie głosowań poprawek Senatu w Sejmie.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 grudnia 1997 r.

w sprawie obchodów 50-tej rocznicy uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10 grudnia 1997 roku rozpoczyna się światowy Rok Praw Człowieka
proklamowany dla uczczenia 50-tej rocznicy przyjęcia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
W 1948 roku w Paryżu odbyło się historyczne posiedzenie, na którym
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszech-
ną Deklarację Praw Człowieka.
Po raz pierwszy w dziejach ludzkości narody świata uznały zgodnie,
iż źródłem niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej
jest przyrodzona godność człowieka, stanowiąca podstawę wolności,
sprawiedliwości i pokoju na świecie.
U podstaw przywrócenia Senatu w Polsce w 1989 roku była potrzeba
stworzenia instytucji, która w procesie stanowienia prawa kontrolowa-
łaby jego zgodność z powszechnie przyjętymi prawami człowieka
i zasadami praworządności. Dlatego też Senat RP przywiązuje wielką
wagę do zbliżającej się 50-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
Senat RP w 1998 roku włączy się aktywnie w obchody tej rocznicy,
organizując uroczyste posiedzenie Izby, a także konferencje tematy-
cznie poświęcone poszczególnym problemom praw człowieka i pra-
worządności.
Senat RP wyraża przekonanie, że obchody 50-tej rocznicy przyczynią
się do pogłębienia szacunku wobec niezbywalnych praw człowieka
i podniesienia świadomości obywateli o przysługujących im prawach.

431



UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 1997 r.

w sprawie utworzenia
Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

1. Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji między-
narodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw
i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz
pokoju i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji
przedstawicielskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wolę
utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału
w pracach Unii Międzyparlamentarnej.

2. W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej mogą wcho-
dzić na podstawie uchwał Senatu i Sejmu senatorowie oraz
posłowie.

3. Członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej są wszyscy
senatorowie Senatu IV kadencji.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

o ciągłości prawnej między II a III Rzecząpospolitą Polską

1. Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na
ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944–1989 za niede-
mokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące
elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione
suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu.

2. Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej
wyrażającą się w ich suwerennym i niepodległym bycie. Tym
samym stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 roku kon-
stytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy
prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
23 kwietnia 1935 roku oraz opartego na niej porządku prawnego.

3. Senat wyraża wdzięczność organom państwa polskiego na
uchodźstwie, które działając na podstawie Konstytucji Kwietnio-
wej z 1935 roku, umożliwiły zachowanie ciągłości prawnej między
II i III Rzecząpospolitą Polską, a także tym wszystkim, którzy swą
walką w kraju i na obczyźnie przyczynili się do przywrócenia
niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Senat stwierdza, że akty normatywne stanowione przez niesuweren-
nego prawodawcę w latach 1944–1989 pozbawione są mocy pra-
wnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprze-
czne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane
znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Dotyczy to w szczególności aktów normatywnych naruszających
podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zaliczyć do nich należy
akty pozbawiające obywatelstwa polskiego, czyniące z prawa kar-
nego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość
lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty,
na podstawie których dokonano niesprawiedliwego pozbawienia
własności. Nieważność wspomnianych aktów normatywnych rangi
ustawowej wymaga stwierdzenia ustawowego a innych aktów nor-
matywnych decyzji właściwych organów władzy państwowej. Za-
pewnić równocześnie należy przywrócenie praw niesłusznie odebra-
nych oraz ochronę praw nabytych, na podstawie uznanych za nie-
ważne aktów normatywnych, chyba że nabycie było niegodziwe.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 kwietnia 1998 r.

w sprawie zadań stojących przed Polską
w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami

o członkostwo w Unii Europejskiej

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
– biorąc pod uwagę jednolite stanowisko liczących się w Polsce sił

politycznych, wyrażane na forum Sejmu i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej, które stawia dążenie do członkostwa Polski w Unii
Europejskiej wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej, 

– nawiązując do polskich tradycji niepodległościowych integracji
europejskiej znajdujących wyraz w programowo-politycznych
uchwałach Zjazdu Ligi Niepodległości Polski w Londynie z dnia
6 czerwca 1948 r., 

– oczekując, że dalszy rozwój Wspólnoty Europejskiej odbywał się
będzie przy poszanowaniu zewnętrznej i wewnętrznej suweren-
ności poszczególnych państw i narodów, a rola instytucji ponad-
narodowych ograniczy się wyłącznie do wykonywania uzgodnio-
nej przez rządy suwerennych państw polityki, 

– przypominając stanowisko zawarte w uchwale Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie polskiej
polityki europejskiej, w której stwierdzono, że „podjęcie starań
o pełne włączenie Polski do Wspólnot Europejskich stanowi szan-
sę rozwoju naszego kraju, pomimo niezbędnych społecznych
kosztów tego procesu, i jest celem zgodnym z naszą tradycją
i historią, a także z najgłębiej rozumianą polską racją stanu”, 

– mając na względzie determinację kolejnych rządów Rzeczypo-
spolitej Polskiej po przełomie politycznym w 1989 r. w dążeniu do
włączenia Polski do Wspólnot Europejskich, która w konsekwencji
doprowadziła do złożenia w dniu 8 kwietnia 1994 r. wniosku
o przyjęcie naszego kraju do Unii Europejskiej, 

– zważywszy na zdecydowane poparcie społeczeństwa polskiego
dla wspomnianej proeuropejskiej polityki kolejnych rządów pol-
skich po 1989 r., mającej na celu włączenie Polski do Wspólnot
Europejskich, 

– w przekonaniu, że Polska po przełomie 1989 r. wybrała świadomie
uczestnictwo we wspólnocie opartej na fundamencie podstawo-
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wych zasad ładu społecznego: prawdy, wolności, sprawiedliwości
i solidarności oraz zasad porządku ustrojowego: poszanowania
praw człowieka, demokracji i gospodarki wolnorynkowej oraz że
zasady te zawsze były obecne w polskiej wolnej myśli politycznej,
zaś ich realizację uniemożliwił narzucony Polsce po II wojnie
światowej system polityczny, 

– w przekonaniu, że dążenie do uzyskania członkostwa w Unii
Europejskiej przez Polskę ma na celu zapewnienie trwałego bez-
pieczeństwa państwu oraz sprzyjać powinno właściwemu ukie-
runkowywaniu reform ekonomicznych i systemowych, a w konse-
kwencji przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego i społecznego
kraju oraz poprawy stopnia zamożności społeczeństwa, 

– uważając, że podpisany 16 grudnia 1991 r. Układ Europejski
ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a
Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi stworzył
instytucjonalne podstawy integracji polskich instytucji i gospodarki
z systemem prawno-gospodarczym i politycznym Unii Europej-
skiej oraz wyznaczył na trwałe kierunek rozwiązań systemowych
w Polsce w dziedzinach objętych jego postanowieniami, czyniąc
proces budowy instytucji gospodarki rynkowej nieodwracalnym, 

– wyrażając przekonanie, że Traktat Rzymski, który jest fundamen-
tem Wspólnoty będzie nadal ważnym czynnikiem kształtującym
oblicze Unii, 

– sądząc, że członkostwo Polski w międzynarodowych organiza-
cjach gospodarczych, takich jak: Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy (MFW), Światowa Organizacja Handlu (WTO), Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także zakoń-
czenie negocjacji w sprawie przyjęcia Polski do Organizacji Tra-
ktatu Północnoatlantyckiego (NATO) – są wyrazem uznania dla
polskich reform systemowych,

– stojąc na stanowisku, że głównym podmiotem życia społecznego,
gospodarczego i politycznego Unii Europejskiej pozostaną suwe-
renne państwa narodowe, 

A. wita z satysfakcją konkluzje odbytej w dniach 12–13 grudnia 1997 r.
w Luksemburgu Rady Europejskiej, które w oparciu o rekomendacje
Komisji Europejskiej potwierdzają zaproszenie do negocjacji o człon-
kostwo w Unii Europejskiej: Polski, Czech, Estonii, Słowenii, Węgier
oraz Cypru, jak również postanowienie Rady ds. Ogólnych Unii
Europejskiej z dnia 26 stycznia 1998 r. o rozpoczęciu negocjacji
z wymienionymi krajami w dniu 31 marca 1998 r., 
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B. przyjmuje z zadowoleniem poparcie jakiego udzielił Parlament
Europejski decyzji Rady Europejskiej o rozpoczęciu wiosną
1998 r. indywidualnych negocjacji z sześcioma wymienionymi
powyżej krajami, zawarte w rezolucji z dnia 4 grudnia 1997 r. nt.
dokumentu Komisji Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniej-
szej i poszerzonej Unii oraz w rezolucji z dnia 18 grudnia 1997 r.
nt. konkluzji Rady Europejskiej w Luksemburgu, 

1. docenia podejmowane przez Prezydenta i Rząd Rzeczypospolitej
Polskiej działania na rzecz intensyfikacji dialogu i współpracy
z Unią Europejską oraz wysiłki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
w celu przygotowania negocjacji o członkostwo, 

2. pozytywnie ocenia raport Przewodniczącego Komitetu Integracji
Europejskiej ze stycznia 1998 r. pt. Przygotowania do negocjacji
akcesyjnych z Unią Europejską,

3. pragnie jednak wskazać na konieczność zdynamizowania prowa-
dzonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przygotowań ne-
gocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej, a w szczególności
potrzebę: 
– zapewnienia skutecznej koordynacji międzyresortowej w spra-
wach odnoszących się do integracji europejskiej, 
– dokończenia prac nad Narodowym Programem Przygotowania
do Członkostwa w Unii Europejskiej, aktualizującym i uściślają-
cym Narodową Strategię Integracji,
– wzmocnienia kadrowego i finansowego Przedstawicielstwa
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, 

4. pragnie wskazać na potrzebę zintensyfikowania prac nad dosto-
sowaniem prawa polskiego do prawa europejskiego, którym po-
winny towarzyszyć prace nad stworzeniem systemu jego skute-
cznego zastosowania, 

5. podziela opinie zawarte we wspomnianej rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji
Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniejszej i poszerzonej
Unii, w myśl których dziedzinami wymagającymi szczególnego
zainteresowania i szybkich oraz głębokich reform w Polsce, w per-
spektywie jej pełnej integracji z Unią Europejską, są: sektor pań-
stwowy, rolnictwo, transport, środowisko naturalne oraz kontrola
granic, 

6. uważa, że największe problemy, które będą musiały zostać roz-
strzygnięte w czasie negocjacji, będą miały charakter ekonomicz-
ny i społeczny, 
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7. podziela opinię, że integracja z Unią stwarza szanse dynamizacji
rozwoju kraju, ale także pociąga za sobą koszty i zagrożenia
w wielu sferach życia społecznego, 

8. jest przekonany, że narastający deficyt bilansu handlowego w wy-
mianie między Polską a Unią Europejską wymaga działań obu
stron, na rzecz zrównoważenia tej wymiany, 

9. sądzi, że przyjęcie przez Polskę niektórych rozwiązań zawartych
we wspólnotowym dorobku prawnym (acquis communautaire),
powinno, w wypadku gdyby pociągało to za sobą zbyt wysokie
koszty społeczno-ekonomiczne, zostać rozłożone w czasie i ocze-
kuje uzyskania wsparcia finansowego Unii Europejskiej w tych
dostosowaniach, 

10. uważa jednak, że Polska nie może przyjąć zasad akcesji, które
wyłączałyby jakąkolwiek dziedzinę objętą współpracą między
obecnymi członkami Unii bądź dyskryminowały polskich produ-
centów i nie może dopuścić do odłożenia negocjacji w jakiejkol-
wiek dziedzinie na czas późniejszy lub nieokreślony; negocjacje
powinny objąć uczestnictwo we wszystkich filarach, instytucjach
i dziedzinach polityki Unii Europejskiej,

11. wyraża przekonanie, że Polska powinna uwzględnić w swoich
staraniach o wejście do Unii Europejskiej członkostwo w Unii
Gospodarczej i Walutowej (EMU), a zarazem będzie pilnie śledzić
wprowadzanie unii walutowej w państwach członkowskich i za-
strzega sobie prawo do jej oceny z punktu widzenia swoich
interesów narodowych, 

12. uważa, że Polska powinna wziąć aktywny i twórczy udział w de-
bacie toczącej się w Unii Europejskiej po podpisaniu Traktatu
Amsterdamskiego wytyczającej kierunki reform politycznych, go-
spodarczych i instytucjonalnych Unii, a także odnoszącej się do
wprowadzenia Unii Gospodarczej i Monetarnej (EMU) oraz refor-
my budżetowo-finansowej, w tym w szczególności: reformy
Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) i reformy funduszy strukturalnych
oraz funduszu spójności, 

13. dostrzega potrzebę wypracowania zasad stałej współpracy Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie negocjacji, 

14. pragnie podkreślić szczególną rolę, jaką w procesie integracji
europejskiej odgrywa współpraca międzyregionalna oraz trans-
graniczna, oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Narodu w kwe-
stiach dotyczących wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej i kultu-
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rowej; współpraca międzyregionalna nie może oznaczać osłabie-
nia unitarnego charakteru państwa polskiego, 

15. widzi potrzebę szerszego niż dotąd włączenia do prac nad polskim
stanowiskiem negocjacyjnym partnerów społecznych, a w szcze-
gólności: przedstawicieli środowisk gospodarczych, izb przemy-
słowo-handlowych, organizacji pracodawców i konsumentów
oraz związków zawodowych, 

16. postuluje włączenie do debaty nad integracją Polski z Unią Euro-
pejską jak najszerszych kręgów społeczeństwa; punktem wyjścia
do tego powinna być rzetelna informacja na temat rozwoju sto-
sunków między Polską i Unią Europejską oraz edukacja dotyczą-
ca samej Unii, 

17. widzi potrzebę nawiązywania przez grupy polityczne i komisje
stałe w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej kontaktów ze
swoimi odpowiednikami w Parlamencie Europejskim oraz w par-
lamentach narodowych krajów członkowskich Unii Europejskiej,
celem wspólnego rozpatrywania kwestii odnoszących się do przy-
szłości Unii, której Polska ma być wkrótce członkiem, 

18. pozytywnie ocenia fakt zaproszenia do udziału na statusie obser-
watora w Konferencji Komisji ds. Europejskich Parlamentów
Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europej-
skiego (COSAC) oraz Konferencji Przewodniczących Komisji
Spraw Zagranicznych Parlamentów Państw Członkowskich Unii
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawicieli komisji
zajmujących się sprawami integracji europejskiej oraz przewodni-
czących komisji spraw zagranicznych z parlamentów państw kan-
dydujących do Unii Europejskiej, 

19. podziela opinię, zawartą w Deklaracji i Zaleceniach z VIII posie-
dzenia Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Unii Europejskiej, jakie odbyło się w Brukseli w dniach
20–21 stycznia 1998 r., dotyczącą zapewnienia przedstawicielom
Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów państw kandydujących
do Unii Europejskiej, udziału w pracach Konferencji Europejskiej, 

20. uważa, że zasadne byłoby, aby w mających już pięcioletnią trady-
cję spotkaniach przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
z przewodniczącymi parlamentów państw stowarzyszonych z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej brali udział także przewodniczący
Senatów: polskiego, czeskiego i rumuńskiego, 

21. dostrzega potrzebę nawiązania kontaktów Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej z parlamentami pięciu krajów stowarzyszo-
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nych z Unią Europejską, które równolegle z Polską rozpoczną
w dniu 31 marca br. negocjacje o członkostwo w Unii, 

22. uważa, że wobec perspektywy wchodzenia Polski do Unii Euro-
pejskiej, stojące przed Polakami wyzwania odbudowy etosu pań-
stwowości z II Rzeczypospolitej oraz sięgnięcia do korzeni patrio-
tyzmu polskiego nabierają zasadniczego znaczenia, 

23. uważa, że suwerenność państw, stanowiąca dzisiaj gwarancję
przestrzegania zasad równości i wzajemnych korzyści stron
współpracujących, nie jest przeszkodą, a wręcz przeciwnie, może
być bodźcem dynamizującym integrację europejską, 

24. pragnie zwrócić uwagę, że integracja europejska w ramach Unii
Europejskiej winna być oparta o współdziałanie dla zrealizowania
standardów wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, Paktów Praw Człowieka, Europejskiej Karty Samorządu
Terytorialnego, Europejskiej Karty Społecznej, Konwencji Między-
narodowej Organizacji Pracy, Konwencji o Prawach Dziecka oraz
powszechnych zasad prawnych jako przesłanki przyjętych roz-
wiązań, 

25. pragnie przypomnieć zobowiązanie Unii Europejskiej do respekto-
wania tożsamości narodowej państw członkowskich, których sy-
stemy rządów opierają się na zasadzie demokracji, zawarte w Tra-
ktacie o Unii Europejskiej, 

26. uważa, że wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyni się do
ożywienia, mającej ogromne znaczenie dla całokształtu procesu
integracji europejskiej, współpracy subregionalnej krajów Europy
Środkowej w ramach: Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) oraz
Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), 

27. podziela opinię zawartą we wspomnianej rezolucji Parlamentu
Europejskiego z dnia 4 grudnia 1997 r. nt. dokumentu Komisji
Europejskiej Agenda 2000 – na rzecz silniejszej i poszerzonej
Unii, że kolejne rozszerzenie będzie korzystne, tak w wymiarze
bezpieczeństwa jak i gospodarczym, dla całej Unii Europejskiej,
a nie tylko dla nowych jej członków. 

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
– podkreśla konieczność przeprowadzenia szczegółowych analiz

skutków społecznych i ekonomicznych kluczowych rozwiązań
przyjmowanych przez Polskę w trakcie negocjacji akcesyjnych;

439



– proponuje by polscy negocjatorzy określając pożądane przez
Polskę warunki akcesji, wykorzystali doświadczenia płynące
z wdrażania postanowień Układu Europejskiego;

– zwraca uwagę na konieczność docierania z informacją o chara-
kterze szans i wyzwań związanych z przyszłym członkostwem
Polski w Unii Europejskiej do szerokich kręgów społeczeństwa
polskiego by można było liczyć na świadome poparcie traktatu
akcesyjnego w ogólnonarodowym referendum;

– proponuje by powołany przez Rząd główny negocjator korzystał
ze wsparcia nie tylko środowisk politycznych, lecz także gospo-
darczych – w tym środowisk rolniczych;

– widzi w otwarciu obecnego etapu procesu poszerzania Unii Euro-
pejskiej szansę na ostateczne zamknięcie pojałtańskiego podzia-
łu Europy, na budowę wspólnoty narodów europejskich spajanej
interesami gospodarczymi, politycznymi, względami bezpieczeń-
stwa, solidarnością, więzami historycznymi i kulturowymi oraz
poczuciem konieczności sprostania wyzwaniom związanym
z przemianami cywilizacyjnymi w skali globalnej.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wita z uznaniem inicjatywę Prymasa
Polski w sprawie wypełnienia ślubu budowy Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie.
Budowę Świątyni uchwalił Sejm Czteroletni jako Wotum Narodu za
Konstytucję 3 Maja 1791 r. W Polsce Odrodzonej Sejm Ustawodaw-
czy odnowił ten ślub ustawą z dnia 17 marca 1921 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji uważa, że nie zaistniały
okoliczności, które by Naród od tego ślubu zwalniały, a odzyskana raz
jeszcze wolność nakazuje Narodowi ślub poprzednich pokoleń wyko-
nać także dla upamiętnienia pontyfikatu Papieża – Polaka Jana
Pawła II i jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 lutego 1999 r.

w sprawie ratyfikacji przez Polskę
Traktatu Północnoatlantyckiego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując ustawę o ratyfikacji Tra-
ktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia
4 kwietnia 1949 r., stwierdza, że: 
– Przystąpienie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
jest zgodne z wolą społeczeństwa polskiego. Polska wstępuje do
struktur, które swoje funkcjonowanie opierają na zasadach poszano-
wania praw człowieka, wolności (w tym gospodarki wolnorynkowej),
demokracji oraz solidarności we wzajemnych stosunkach. Powyższe
zasady były zawsze obecne w polskiej wolnej myśli politycznej, zaś
niemożność ich realizacji wynikała z narzuconego po II wojnie świa-
towej porządku ustrojowego oraz realiów geopolitycznych.
– Członkostwo Polski w NATO umocni stabilizację w Europie. Polska
będzie nadal popierać aspiracje krajów spełniających kryteria człon-
kostwa w Pakcie i dążących do wejścia do NATO. Przyczyni się to do
umocnienia naszych dobrych stosunków z sąsiadami i ze wszystkimi
państwami Kontynentu. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje z satysfakcją fakt, iż pier-
wsza sesja Zgromadzenia Północnoatlantyckiego po zakończeniu
„zimnej wojny” i poszerzeniu Sojuszu – w pięćdziesiątą rocznicę
utworzenia NATO – odbędzie się w maju br. w Warszawie.
Senat, w zakresie swoich konstytucyjnych uprawnień, będzie działać
na rzecz sprawnej realizacji wszystkich zobowiązań sojuszniczych
Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Organizacji
Traktatu Waszyngtońskiego. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie sytuacji w Czeczenii

Senat RP z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń w Czeczenii.
Podstawę pokoju na świecie stanowi uznanie przyrodzonej godności
osoby ludzkiej, z której wywodzą się nienaruszalne prawa człowieka.
Do podstawowych praw człowieka należy prawo do życia, wolności
i bezpieczeństwa osobistego. Prawa te są w rażący sposób w Cze-
czenii naruszane.
Senat stwierdza, że strony konfliktu są obowiązane przestrzegać
międzynarodowych standardów praw człowieka wynikających z mię-
dzynarodowych Paktów Praw Człowieka ONZ i Europejskiej Konwe-
ncji Praw Człowieka.
Działania militarne nie mogą naruszać przyjętych przez Rosję zobo-
wiązań wynikających z prawa międzynarodowego.
Senat RP zdecydowanie domaga się przestrzegania tych zobowiązań
i uważa za konieczne niezwłoczne rozpoczęcie rozmów pokojowych
przy udziale OBWE.
Natychmiastowe zawieszenie działań wojennych jest niezbędnym
warunkiem podjęcia takich rozmów.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 kwietnia 2000 roku

w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

I Przed 60 laty na polecenie najwyższych władz Związku Sowiec-
kiego dokonana została Zbrodnia Katyńska. W Katyniu, Twerze,
Charkowie, Kijowie, Mińsku i innych miejscowościach NKWD za-
mordowała około 22 tysięcy polskich jeńców – oficerów służby
stałej i rezerwy Wojska Polskiego, oficerów i podoficerów Korpusu
Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży
Więziennej, pracowników wywiadu i wymiaru sprawiedliwości.
Zginął kwiat inteligencji polskiej.

II Zbrodnia Katyńska była największą zbrodnią popełnioną na pol-
skich jeńcach wojennych w czasie II Wojny Światowej. Jako zbrod-
nia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości nie podlega przedaw-
nieniu. Dlatego Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się
pełnego ustalenia wszystkich sprawców tej zbrodni oraz – je-
żeli żyją – ich osądzenia.
To samo należy uczynić w stosunku do sprawców wszystkich
aktów zbrodniczych, wymierzonych przeciwko obywatelom pol-
skim na terenach Rzeczypospolitej zajętych w czasie II Wojny
Światowej przez Związek Sowiecki. Uwięziono setki tysięcy oby-
wateli polskich, wśród nich tysiące żołnierzy Armii Krajowej. Pół-
tora miliona osób deportowano w głąb Związku Sowieckiego.

III Przez pół wieku prawda o Zbrodni Katyńskiej była nie tylko tchó-
rzliwie przemilczana, ale haniebnie fałszowana przez władze
komunistyczne w Polsce i Związku Sowieckim, a także przez
niektóre wpływowe koła polityczne na Zachodzie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie wszystkim
tym, którzy w kraju i zagranicą niezłomnie walczyli o ujawnienie prawdy
o Zbrodni Katyńskiej i często byli z tego powodu represjonowani.

IV Zbrodnia Katyńska, tak jak wszystkie inne zbrodnie popełnione
w czasie II Wojny Światowej przez reżymy nazistowski i komuni-
styczny, jest przestrogą i nie może się powtórzyć.
Stosunki między państwami i narodami muszą opierać się na po-
koju i współpracy, ale także na prawdzie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma świadomość ogromu postępu,
który nastąpił od 1990 roku w stosunkach polsko-rosyjskich doty-
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czących kwestii Zbrodni Katyńskiej, ale uważa, że dokonanie
ostatecznego rozrachunku tej zbrodni dobrze przyczyni się do
pojednania i rozwoju przyjaznych stosunków polsko-rosyjskich.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2000 r.

z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego

Przed tysiącem lat odbyło się historyczne spotkanie zwane Zjazdem
Gnieźnieńskim. Przy grobie św. Wojciecha, w obecności legata pa-
pieskiego, spotkali się cesarz Otton III i władca Polski Bolesław
Chrobry. Dzieło, męczeństwo i kult św. Wojciecha już wówczas łączyły
kraje Europy Zachodniej i Środkowej.
Polskę suwerenną, z własną metropolitalną organizacją kościelną,
Cesarz uznał za równorzędny podmiot słowiański odnowionego, uni-
wersalnego Cesarstwa Rzymskiego – europejskiej federacji państw
chrześcijańskich. 
Po tysiącu lat prezydenci współczesnych państw Europy Środkowo-
Wschodniej, zebrani 12 marca 2000 roku w Gnieźnie na uroczysto-
ściach z udziałem legata papieskiego, wyrazili nadzieję, „że lekcje
płynące z historii – tej odległej, i tej najnowszej – będą inspirowały
mieszkańców Starego Kontynentu do skutecznego stawiania czoła
wielkim wyzwaniom, przed jakimi staje współczesna Europa”.
Uczestnicy Zjazdu Młodzieży „Gniezno 2000 – Tradycja i Przyszłość”
stwierdzili, że pragną „wnieść nadzieję w Trzecie Tysiąclecie, nadzieję
rozwijającą się na cennym dziedzictwie chrześcijańskim, które przez
wieki tworzy naszą kulturę”. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla aktualność przesłania
Zjazdu Gnieźnieńskiego w budowaniu zjednoczonej Europy; Europy
mającej świadomość swych korzeni chrześcijańskich, tradycji łaciń-
skiej i greckiej; Europy – suwerennych i równych państw; Europy
otwartej, uniwersalnej i solidarnej.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 sierpnia 2000 r.

z okazji 20-tej rocznicy powstania „ Solidarności”

Mija 20 lat od Sierpnia 1980 r. To szczególnie ważne i wyjątkowe
wydarzenie w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny i Europy.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 20 rocznicę powstania
„Solidarności”.
Od chwili powstania „Solidarność” przyjmuje na siebie rolę zasadni-
czego wyraziciela dążeń społecznych. Staje się promotorem wielkich
zmian zmierzających do upodmiotowienia społeczeństwa. Staje do
walki o wspólne dobro całego Narodu i Ojczyzny. Walka ta została
historycznie udokumentowana przez „Porozumienia Gdańskie”. Były
one wyrazem świadomości ludzi pracy i ich roli wobec całego ładu
społeczno-moralnego na polskiej ziemi.
W słowie „solidarność” zostało zawarte przekonanie o własnej god-
ności, o prawie Narodu do życia jako gospodarza własnej Ojczyzny,
o prawie do własnej historii, do pełnej wolności i niepodległości, do
samostanowienia i samorządności.
Polska ‘Solidarność’ wypływa z doświadczenia naszych dziejów. Jest
w niej świadomość, że wolność jest dobrem uniwersalnym należnym
wszystkim ludziom i wszystkim narodom, czego wymownym wyrazem
było przesłanie skierowane do Ludzi Pracy Europy Wschodniej pod-
czas I Zjazdu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”.
„Solidarność” staje się ruchem społecznym nie tyle w walce o spra-
wiedliwość społeczną, co o podstawową zasadę tej sprawiedliwości,
którą jest prawda. Tam bowiem, gdzie nie ma prawdy, nie jest możliwa
sprawiedliwość.
Ojciec Święty Jan Paweł II rozumie, umacnia i błogosławi „Solidar-
ność”. Pamiętamy słowa Jana Pawła II – „nie ma wolności bez
solidarności” oraz przesłanie skierowane do Polaków podczas wizyty
w 1999 r. – „nie ma solidarności bez miłości”.
Senat ma świadomość, że dzięki „Solidarności” możliwe były i są w Pol-
sce wielkie przemiany. Ma też świadomość, że z tej walki o wspólne
dobro zrodziło się także reaktywowanie Senatu III Rzeczypospolitej.
„Solidarność” – jest to słowo, które zna cały świat. To słowo jest naszą
chlubą. „Solidarność” jest naszą chlubą.

447



Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie Niezależnemu Sa-
morządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” i jego historycz-
nemu przywódcy Lechowi Wałęsie za niepodległą, wolną i demokra-
tyczną Polskę. 
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2001 r.

w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału
terytorialnego państwa

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– uwzględniając dyspozycję przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia

24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po-
działu terytorialnego państwa, które zobowiązują Sejm, Senat i Radę
Ministrów do dokonania, nie później niż do dnia 31 grudnia 2000 r.,
oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa;

– biorąc pod uwagę wyniki debaty przeprowadzonej na posiedzeniu
Senatu w dniu 11 stycznia 2001 r.;

– uwzględniając wnioski zawarte w „Ocenie nowego zasadniczego
podziału terytorialnego państwa” przyjętej przez Radę Ministrów
w dniu 12 grudnia 2000 r.;

– po rozważeniu opinii i stanowisk prezentowanych w koresponden-
cji kierowanej do organów Senatu i Senatorów, a także opinii
publikowanych w mediach i prezentowanych przez przedstawicieli
samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w tym zwłasz-
cza stanowiska Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Pol-
skich i Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej przedsta-
wia następującą ocenę nowego zasadniczego podziału terytorial-
nego państwa:
1. Nowy zasadniczy podział terytorialny państwa określony prze-
pisami ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadni-
czego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU
nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656 i z 1999 r. nr 101, poz. 1182)
należy uznać za poprawny i spełniający założenia reformy admi-
nistracji publicznej oraz dyspozycję art. 15 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nowy podział terytorialny kraju stwarza możliwość zwiększenia
efektywności działania administracji publicznej i wspomaga budo-
wę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
3. Niewielka liczba wniosków o zmianę podziału terytorialnego
i o korektę granic jednostek samorządu terytorialnego, kierowa-
nych do organów administracji rządowej świadczy o znacznym
stopniu społecznej akceptacji podziału.
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4. Nie ma przesłanek przemawiających za zmianami podstawo-
wych założeń zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Wpro-
wadzane w najbliższej przyszłości zmiany w tym podziale powinny
mieć charakter korekt. W ich ramach należy zmierzać do uwzględ-
nienia istniejących więzi społecznych i woli środowisk lokalnych.
5. Wnioski dotyczące zmian w podziale terytorialnym państwa,
które do dnia 31 grudnia 2000 r. spełniły wymogi formalne, powin-
ny być rozpatrzone w takim terminie, aby rozstrzygnięcia Rady
Ministrów w sprawie korekt mogły zapaść przed 30 czerwca
2001 r.
6. Konieczna jest dalsza analiza efektywności działania admini-
stracji i poglądów opinii publicznej na ten temat i uwzględnianie
wniosków wynikających z tej obserwacji w pracach Rady Mini-
strów, zwłaszcza odnoszących się do propozycji nowych rozwią-
zań ustawowych.
7. Należy sprzyjać inicjatywom zmierzającym do łączenia się
powiatów, umożliwiającego sprawniejszą realizację zadań publi-
cznych. W szczególności ten postulat odnosi się do miast na
prawach powiatu i otaczających je powiatów mających siedziby
władz w tych miastach. W przypadku dobrowolnego łączenia tych
jednostek należy uwzględnić możliwość przeniesienia niektórych
gmin do powiatów sąsiednich a ponadto zachowania – przez
organy miast rezygnujących z praw powiatu – niektórych jego
funkcji i uprawnień, o ile to przyniesie poprawę zarządzania i uwz-
ględni istniejące więzi społeczne.
8. Należy wykorzystywać zmiany podziału terytorialnego kraju
w celu zmniejszania zróżnicowania rozwoju i zamożności po-
szczególnych obszarów. Podział terytorialny powinien być trakto-
wany jako jedno z narzędzi wspierania polityki regionalnej.
9. Korekty podziału terytorialnego powinny prowadzić do lepszego
wykorzystywania środków publicznych.
10. Niezbędne jest przygotowanie rozwiązań ustawowych uwz-
ględniających szczególny charakter samorządów dużych miast,
w tym także Warszawy.
11. Celowe jest przeprowadzenie w najbliższym czasie przez
Sejm i Senat kompleksowej oceny reformy administracyjnej kraju,
uwzględniającej w szczególności system finansowania zadań
publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu terytorial-
nego, realizacji przez nie przypisanych im funkcji, a ponadto
zasadność przyporządkowania im określonych instytucji i placó-
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wek. Taka ocena może także przynieść wnioski odnoszące się do
podziału terytorialnego kraju i ewentualnie innych zmian ustawo-
wych, jak również do wzajemnych relacji pomiędzy administracją
rządową a samorządową.
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UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 maja 2001 r.

w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego
Trzeciego Powstania Śląskiego

W 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskie-
go Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższy szacunek
i cześć wszystkim uczestnikom tego zrywu niepodległościowego, któ-
ry przywrócił Śląsk Polsce.
Niech pamięć o męstwie, wiernej służbie, miłości Ojczyzny oraz
historycznych zasługach Powstańców Śląskich i ich przywódcy Woj-
ciechu Korfantym trwa i będzie wzorem dla przyszłych pokoleń.
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Druk nr 1 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu sena-
torowie zgłaszają kandydaturę senator Alicji Grześko-
wiak na stanowisko Marszałka Senatu

Druk nr 2 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu sena-
torowie zgłaszają kandydaturę senatora Andrzeja
Chronowskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu

Druk nr 3 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu sena-
torowie zgłaszają kandydaturę senatora Jerzego Mar-
kowskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu

Druk nr 4 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu sena-
torowie zgłaszają kandydaturę senatora Donalda Tu-
ska na stanowisko wicemarszałka Senatu

Druk nr 5 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu senato-
rowie zgłaszają kandydaturę senatora Tadeusza Rze-
mykowskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu

Druk nr 6 Na podstawie art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu senato-
rowie zgłaszają kandydaturę senatora Zbigniewa Ro-
maszewskiego na stanowisko wicemarszałka Senatu

Druk nr 7 Wniosek Prezydium Senatu w sprawie wyboru sekre-
tarzy Senatu

Druk nr 8 Wniosek Prezydium Senatu w sprawie powołania Ko-
misji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

Druk nr 9 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich 

Druk nr 10 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Regulami-
nową  i Spraw Senatorskich w sprawie zmiany Regu-
laminu Senatu

Druk nr 11 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie powołania składów komisji senackich

Druk nr 12 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

Druk nr 13 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Praw Czło-
wieka i Praworządności w sprawie obchodów 50. ro-
cznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka

Druk nr 14 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Regulami-
nową  i Spraw Senatorskich  w sprawie trybu powo-
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ływania i odwoływania członków Rady Polityki Pie-
niężnej

Druk nr 15 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej
(wycofany)

Druk nr 16 Ustawa z dnia 20 listopada 1997 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem towarów na polski obszar
celny

Druk nr 17 Ustawa z dnia 20 listopada 1997 r. o ochronie przed
przywozem na polski obszar celny towarów po cenach
dumpingowych

Druk nr 18 Ustawa z dnia 20 listopada 1997 r. o administrowaniu
obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obro-
cie specjalnym

Druk nr 19 Ustawa z dnia 20 listopada 1997 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem na polski obszar celny nie-
których towarów tekstylnych i odzieżowych

Druk nr 20 Wnioski w sprawie wyboru senatorów do składu Krajo-
wej Rady Sądownictwa

Druk nr 21 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
– Prawo budżetowe i ustawy – Prawo energetyczne

Druk nr 22 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

Druk nr 23 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 24 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o warunkach wykonywania krajowego drogowego
przewozu osób

Druk nr 25 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o usługach turystycznych

Druk nr 26 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy
Unii Międzyparlamentarnej

Druk nr 27 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Druk nr 28 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich
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Druk nr 29 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku
z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce
w lipcu 1997 r.

Druk nr 30 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym

Druk nr 31 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o cenach

Druk nr 32 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o waloryzacji niektó-
rych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 33 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży

Druk nr 34 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej

Druk nr 35 Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych
i leśnych

Druk nr 36 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. zmieniająca ustawę
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

Druk nr 37 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek
sfery budżetowej

Druk nr 38 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
– Kodeks celny

Druk nr 39 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa wę-
gla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej

Druk nr 40 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy Prze-
pisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego,
ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Druk nr 41 Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym
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Druk nr 42 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego

Druk nr 43 Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw

Druk nr 44 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 45 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie kandydatów na członków Rady Polityki
Pieniężnej

Druk nr 46 Wniosek Komisji Praw Człowieka i Praworządności
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełnią-
cych funkcje publiczne 

Druk nr 47 Ustawa z dnia 8 stycznia 1998 r. o ratyfikacji Kon-
kordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospo-
litą Polską

Druk nr 48 Ustawa budżetowa na rok 1998 z dnia 23 stycznia 1998 r.
Druk nr 49 Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy

o utworzeniu Głównego Urzędu Miar
Druk nr 50 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-

skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich
Druk nr 51 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Spraw Za-

granocznych i Integracji Europejskiej w sprawie zadań
stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się
terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii
Europejskiej

Druk nr 52 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Druk nr 53 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni
naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nada-
nych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
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Druk nr 54 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o świadczeniu
pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939–1945

Druk nr 55 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zasadach użycia Sił
Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w 1998 r.

Druk nr 56 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy
o szkolnictwie wyższym

Druk nr 57 Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości

Druk nr 58 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 59 Projekt uchwały Komisji Ustawodawczej w sprawie
przywrócenia ciągłości prawnej II Rzeczypospolitej
Polskiej i III Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 60 Ustawa z dnia 19 marca 1998 r. o zmianie ustawy
o służbie cywilnej

Druk nr 61 Ustawa z dnia 19 marca 1998 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Druk nr 62 Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin

Druk nr 63 Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy
o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania
emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 64 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z rocznej działalności wraz z informacją o podstawo-
wych problemach radiofonii i telewizji

Druk nr 65 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1998 r. w sprawie powołania Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Druk nr 66 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli

Druk nr 67 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1998 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych

Druk nr 68 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy

Druk nr 69 Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o samorządzie powiato-
wym
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Druk nr 70 Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o administracji rządowej
w województwie

Druk nr 71 Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o samorządzie wojewó-
dztwa

Druk nr 72 Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o zmianie ustawy o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych

Druk nr 73 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych ustaw a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Druk nr 74 Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie
ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym
od osób fizycznych

Druk nr 75 Ustawa z dnia 21 maja 1998 r. o zmianie ustawy
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz nie-
podległego bytu Państwa Polskiego

Druk nr 76 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych

Druk nr 77 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne

Druk nr 78 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o ratyfikacji IV Protokołu
do Układu ogólnego w sprawie handlu usługami, spo-
rządzonego w Genewie dnia 15 kwietnia 1997 r.

Druk nr 79 Ustawa z dnia 22 maja 1998 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin

Druk nr 80 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
w sprawie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie

Druk nr 81 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 82 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej
ustawę z dnia 17 października 1991 roku o rewalory-
zacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur
i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 83 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o pomocy społecznej

Druk nr 84 Informacja o istotnych problemach wynikających
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego w 1997 roku

Druk nr 85 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ada-
ma Zielińskiego o działalności za okres od 8 maja
1997 r. do 7 maja 1998 r. z uwagami o stanie prze-
strzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Druk nr 86 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o publicznej służbie krwi

Druk nr 87 Wniosek Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Druk nr 88 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o wprowadzeniu zasad-
niczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Druk nr 89 Ustawa z dnia 4 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
o zawodzie felczera

Druk nr 90 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
– Prawo o publicznym obrocie papierami wartościo-
wymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych

Druk nr 91 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackiej

Druk nr 92 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych
w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała
miejsce w lipcu 1997 r.

Druk nr 93 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

Druk nr 94 Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy
o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie-
czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach
1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
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Druk nr 95 Ustawa z dnia 19 czerwca 1998 r. – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw

Druk nr 96 Ustawa z dnia 26 czerwca 1998 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską
o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych
na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej
pomocy w sprawach granicznych

Druk nr 97 Ustawa z dnia 26 czerwca 1998 r. o wejściu w życie
ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samo-
rządzie województwa oraz ustawy o administracji rzą-
dowej w województwie

Druk nr 98 Ustawa z dnia 1 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw określających kompetencje organów admini-
stracji publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa

Druk nr 99 Ustawa z dnia 1 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw dotyczących gmin warszawskich

Druk nr 100 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzo-
nej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz
z Porozumieniem w sprawie implementacji Części XI
Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 li-
pca 1994 r.

Druk nr 101 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi 

Druk nr 102 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów
do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy i niektó-
rych innych ustaw

Druk nr 103 Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o po-
datku rolnym

Druk nr 104 Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy karnej
skarbowej

Druk nr 105 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o ratyfikacji Umowy
w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry
przed Zanieczyszczeniem
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Druk nr 106 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdziel-
niach i zmianie niektórych ustaw

Druk nr 107 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz
ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń spo-
łecznych

Druk nr 108 Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o statystyce publicznej

Druk nr 109 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 110 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredy-
tach studenckich

Druk nr 111 Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 112 Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasad-
niczego trójstopniowego podziału terytorialnego pań-
stwa

Druk nr 113 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o usługach turystycznych

Druk nr 114 Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o ratyfikacji Statutu
Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy, przy-
jętego rezolucją nr 247 (1993) Organu Zarządzające-
go Funduszu

Druk nr 115 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępo-
wania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw

Druk nr 116 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę
– Przepisy wprowadzające Kodeks karny

Druk nr 117 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo przewozowe

Druk nr 118 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej
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Druk nr 119 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych oraz
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych

Druk nr 120 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o finansowaniu gmin

Druk nr 121 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty

Druk nr 122 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 123 Wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ko-
misji Ustawodawczej o podjęcie inicjatywy ustawo-
dawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 124 Ustawa z dnia 22 września 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych

Druk nr 125 Ustawa z dnia 22 września 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu

Druk nr 126 Ustawa z dnia 23 września 1998 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Celnej

Druk nr 127 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną 

Druk nr 128 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu
kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do
spraw wykroczeń

Druk nr 129 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o zmianie ustawy
o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstań-
czego

Druk nr 130 Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 131 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej
(wycofany)

Druk nr 132 Ustawa z dnia 23 października 1998 r. o zmianie
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest
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Druk nr 133 Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Druk nr 134 Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopo-
listycznym

Druk nr 135 Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczy-
stego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności

Druk nr 136 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych

Druk nr 137 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne

Druk nr 138 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o łączności

Druk nr 139 Ustawa z dnia 10 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o samorządzie województwa oraz ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw

Druk nr 140 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 141 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustaw:
o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza,
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o szkolnictwie
wyższym

Druk nr 142 Ustawa z dnia 5 listopada 1998 r. o finansach pub-
licznych

Druk nr 143 Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000

Druk nr 144 Ustawa z dnia 5 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zamówieniach
publicznych

Druk nr 145 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Druk nr 146 Wniosek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Grani-
cą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
projektu ustawy o obywatelstwie polskim
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Druk nr 147 Wniosek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Grani-
cą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
projektu ustawy o Karcie Polaka i trybie stwierdzenia
przynależności do Narodu Polskiego osób polskiego
pochodzenia lub narodowości polskiej

Druk nr 148 Wniosek Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Grani-
cą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
projektu ustawy o repatriacji

Druk nr 149 Wniosek Komisji Ustawodawczej o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o mieniu
zlikwidowanego Funduszu Wczasów Pracowniczych

Druk nr 150 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo budowlane

Druk nr 151 Ustawa z dnia 18 listopada 1998 r. o zmianie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej

Druk nr 152 Ustawa z dnia 19 listopada 1998 r. – Prawo dewizowe
Druk nr 153 Ustawa z dnia 19 listopada 1998 r. o sejmowej komisji

śledczej
Druk nr 154 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o wspieraniu przed-

sięwzięć termomodernizacyjnych
Druk nr 155 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druk nr 156 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym

Druk nr 157 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych

Druk nr 158 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie zwierząt

Druk nr 159 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zakładach wzajemnych

Druk nr 160 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodo-
we i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia
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stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy
o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodo-
we i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia
stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach
zawodowych

Druk nr 161 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych

Druk nr 162 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze

Druk nr 163 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych

Druk nr 164 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych

Druk nr 165 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej

Druk nr 166 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności
dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944–1989
sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej

Druk nr 167 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o samorządowych kolegiach odwoławczych

Druk nr 168 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Druk nr 169 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy

o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw

Druk nr 170 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposa-
żeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 171 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej
państwa

Druk nr 172 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw 

Druk nr 173 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa-
runkach dopuszczalności przerywania ciąży
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Druk nr 174 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Pań-
stwowe”

Druk nr 175 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio-
wych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999 i 2000

Druk nr 176 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami państwa

Druk nr 177 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
sądów i prokuratury

Druk nr 178 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o działach administracji rządowej

Druk nr 179 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 180 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych

Druk nr 181 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich 

Druk nr 182 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowa-
dzające reformę ustroju szkolnego

Druk nr 183 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości

Druk nr 184 Ustawa budżetowa na rok 1999 z dnia 9 stycznia
1999 r.

Druk nr 185 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

Druk nr 186 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Druk nr 187 Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy
o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z li-
kwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu
1997 r.
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Druk nr 188 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Traktatu
o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 10 września 1996 r.

Druk nr 189 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską
w sprawie utrzymania drogowych granicznych obie-
któw mostowych i wspólnych odcinków dróg na pol-
sko-czeskiej granicy państwowej

Druk nr 190 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Ob-
rony Narodowej w sprawie ratyfikacji przez Polskę
Traktatu Północnoatlantyckiego

Druk nr 191 Ustawa z dnia 17 lutego 1999 r. o ratyfikacji Traktatu
Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyng-
tonie dnia 4 kwietnia 1949 r. 

Druk nr 192 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy
o warunkach wykonywania międzynarodowego trans-
portu drogowego

Druk nr 193 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych

Druk nr 194 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a Australią
o ekstradycji

Druk nr 195 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej

Druk nr 196 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektó-
rych innych ustaw

Druk nr 197 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracowni-
kach samorządowych, ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o sa-
morządzie województwa i ustawy o samorządzie po-
wiatowym

Druk nr 198 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej
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Druk nr 199 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

Druk nr 200 Ustawa z dnia 3 marca 1999 r. o zmianie ustawy
– Kodeks celny

Druk nr 201 Ustawa z dnia 3 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o usługach turystycznych

Druk nr 202 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych

Druk nr 203 Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej

Druk nr 204 Ustawa z dnia 5 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społe-
cznych

Druk nr 205 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego

Druk nr 206 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o Funduszu
Obrony Niepodległości

Druk nr 207 Wniosek Komisji Ustawodawczej o podjęcie inicjaty-
wy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej

Druk nr 208 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o prze-
kazywaniu informacji technicznych dla celów obron-
nych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października
1970 r.

Druk nr 209 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczą-
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cych obronności, w przypadku których zostały złożone
wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu
dnia 21 września 1960 r.

Druk nr 210 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego
o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia
6 marca 1997 r.

Druk nr 211 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
między Państwami-Stronami Traktatu Północnoat-
lantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, spo-
rządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.

Druk nr 212 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu
międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia
20 września 1951 r.

Druk nr 213 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Protokołu
dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw
wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu
Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu
dnia 28 sierpnia 1952 r.

Druk nr 214 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli
państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września
1994 r.

Druk nr 215 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Druk nr 216 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat cel-
nych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożo-
ne z zagranicy

Druk nr 217 Ustawa z dnia 19 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żoł-
nierzy

Druk nr 218 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 219 Wniosek Komisji Ustawodawczej o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji

Druk nr 220 Sprawozdanie  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z rocznego okresu działalności wraz z informacją
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

Druk nr 221 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej

Druk nr 222 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych

Druk nr 223 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

Druk nr 224 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym

Druk nr 225 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady 

Druk nr 226 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych

Druk nr 227 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu
Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach

Druk nr 228 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych
w sprawach cywilnych i handlowych

Druk nr 229 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 230 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o łączności

Druk nr 231 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Druk nr 232 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o broni i amunicji
Druk nr 233 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1999 r. o zmianie ustaw

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw

Druk nr 234 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności
majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,
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Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej
i Urzędu Ochrony Państwa

Druk nr 235 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o wykonywaniu inicjaty-
wy ustawodawczej przez obywateli

Druk nr 236 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o Polskiej Organizacji
Turystycznej

Druk nr 237 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora

Druk nr 238 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tal-
linie dnia 27 listopada 1998 r.

Druk nr 239 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu
dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób
skazanych

Druk nr 240 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem
Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Nie-
miec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północ-
no-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia
5 września 1998 r.

Druk nr 241 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za okres
o działalności od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia
1998 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności
i praw człowieka i obywatela

Druk nr 242 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro-
by i macierzyństwa

Druk nr 243 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza

Druk nr 244 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy
o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie-
czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach
1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne

Druk nr 245 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la-
tach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne
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Druk nr 246 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o dopłatach do opro-
centowania kredytów bankowych udzielonych na usu-
wanie skutków powodzi

Druk nr 247 Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym

Druk nr 248 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy
o portach i przystaniach morskich

Druk nr 249 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy
o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w pań-
stwowej sferze budżetowej

Druk nr 250 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy
Akademii Muzycznej w Łodzi

Druk nr 251 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Mo-
lekularnej

Druk nr 252 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane

Druk nr 253 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ustanowieniu
Medalu Wojska Polskiego

Druk nr 254 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 255 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego

Druk nr 256 Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o do-
płatach do oprocentowania niektórych kredytów ban-
kowych

Druk nr 257 Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dzia-
łach administracji rządowej oraz niektórych innych
ustaw

Druk nr 258 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Druk nr 259 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym
w 1999 r.

Druk nr 260 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy „Akade-
mia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie”
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Druk nr 261 Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Druk nr 262 Wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności

Druk nr 263 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy – Ordynacja
wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 264 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

Druk nr 265 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym

Druk nr 266 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o badaniach i certyfikacji

Druk nr 267 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o języku polskim
Druk nr 268 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy

o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą
towarami i technologiami w związku z porozumieniami
i zobowiązaniami międzynarodowymi

Druk nr 269 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania
płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzro-
stów lub dodatków do emerytur i rent

Druk nr 270 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 271 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasa-
dach, warunkach i trybie mianowania na wyższe sto-
pnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach
o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny
światowej i w okresie powojennym

Druk nr 272 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o ratyfikacji Umowy
Ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Europej-
skim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej działalności
EBI w Polsce, podpisanej w Warszawie dnia 1 grudnia
1997 r.

Druk nr 273 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy
o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnie-
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rzom zastępczej służby wojskowej przymusowo za-
trudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i za-
kładach wydobywania rud uranu

Druk nr 274 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
Druk nr 275 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-

skich dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu

Druk nr 276 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

Druk nr 277 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza

Druk nr 278 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej

Druk nr 279 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej

Druk nr 280 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Druk nr 281 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

Druk nr 282 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umo-
wach kompensacyjnych zawieranych w związku
z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpie-
czeństwa państwa

Druk nr 283 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o wspieraniu restru-
kturyzacji przemysłowego potencjału obronnego
i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej

Druk nr 284 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych

Druk nr 285 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o ratyfikacji Między-
narodowej Konwencji Przeciwko Braniu Zakładników 

Druk nr 286 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne

Druk nr 287 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny
skarbowy

Druk nr 288 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowa-
dzające Kodeks karny skarbowy
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Druk nr 289 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych

Druk nr 290 Informacja o istotnych problemach wynikających
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego w 1998 roku i w pierwszej połowie 1999 roku
wraz załącznikami

Druk nr 291 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji
Wspólnej Konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu
z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa
w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi,
sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Druk nr 292 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji
Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych i personelu współ-
działającego

Druk nr 293 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy
o funduszu alimentacyjnym

Druk nr 294 Ustawa z dnia 8 października 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Druk nr 295 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz
o zmianie ustawy i radiofonii i telewizji

Druk nr 296 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie
ustawy – Prawo spółdzielcze

Druk nr 297 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach

Druk nr 298 Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka

Druk nr 299 Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mie-
szkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 300 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.

Druk nr 301 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Druk nr 302 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Są-
dzie Administracyjnym
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Druk nr 303 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu
wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania się przez to tery-
torium

Druk nr 304 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. – Prawo działalno-
ści gospodarczej

Druk nr 305 Ustawa z dnia 16 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym

Druk nr 306 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 307 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych

Druk nr 308 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu,
w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzeczą-
pospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką So-
cjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących
podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warsza-
wie dnia 17 maja 1965 r.

Druk nr 309 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu
Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej
w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących pod-
wójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom
jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia
23 maja 1975 r.

Druk nr 310 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu,
w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrai-
ną, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich w sprawie zapobiegania powsta-
waniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpi-
sanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Druk nr 311 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu,
w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpo-
spolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjali-
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styczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących pod-
wójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie
dnia 17 maja 1965 r.

Druk nr 312 Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu,
w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiega-
nia powstawaniu przypadków podwójnego obywatel-
stwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Druk nr 313 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej

Druk nr 314 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 315 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 316 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 317 Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw

Druk nr 318 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych

Druk nr 319 Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw

Druk nr 320 Ustawa z dnia 2 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio-
wych

Druk nr 321 Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej

Druk nr 322 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
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Druk nr 323 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mie-
szkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw

Druk nr 324 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny

Druk nr 325 Ustawa z dnia 16 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 326 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
w sprawie sytuacji w Czeczenii

Druk nr 327 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
w sprawie sytuacji na Białorusi

Druk nr 328 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej

Druk nr 329 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym

Druk nr 330 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o czasowym podpo-
rządkowaniu niektórych jednostek wojskowych

Druk nr 331 Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szko-
dę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Druk nr 332 Ustawa budżetowa na rok 2000 z dnia 23 grudnia
1999 r.

Druk nr 333 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej

Druk nr 334 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks celny oraz ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego

Druk nr 335 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o Polskiej Organizacji Turystycznej

Druk nr 336 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Druk nr 337 Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz usta-
wy o administracji rządowej w województwie
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Druk nr 338 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Proto-
kołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą-
dem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach
między Rzecząpospolitą Polską aFederacją Rosyj-
ską, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania po-
wstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa,
podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Druk nr 339 Ustawa z dnia 19 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Druk nr 340 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych oraz nie-
których innych ustaw

Druk nr 341 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

Druk nr 342 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej oraz ustawy o grach losowych
i zakładach wzajemnych

Druk nr 343 Ustawa z dnia 20 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o własności lokali oraz zmieniającej ustawę o zmianie
ustawy o własności lokali

Druk nr 344 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych

Druk nr 345 Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Druk nr 346 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Druk nr 347 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Druk nr 348 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpie-
czeństwie produktów

Druk nr 349 Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjo-
nariuszy publicznych w międzynarodowych trans-
akcjach handlowych 
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Druk nr 350 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Sena-
torskich dotyczący zmiany w składzie komisji
senackiej

Druk nr 351 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz innych ustaw

Druk nr 352 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 353 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o umowach międzyna-
rodowych

Druk nr 354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane

Druk nr 355 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy
o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe

Druk nr 356 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy
o usługach turystycznych

Druk nr 357 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o Krajowym Rejestrze
Karnym

Druk nr 358 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Druk nr 359 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązko-
wych paliw

Druk nr 360 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów

Druk nr 361 Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim

Druk nr 362 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Druk nr 363 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
z okazji tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego
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Druk nr 364 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o systemie oceny
zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw

Druk nr 365 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji

Druk nr 366 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Druk nr 367 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Druk nr 368 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie

Druk nr 369 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o ratyfikacji Umowy
między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego
o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, spo-
rządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.

Druk nr 370 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Druk nr 371 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie osób i mienia

Druk nr 372 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Druk nr 373 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
– Prawo o adwokaturze

Druk nr 374 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
– Prawo o notariacie i ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych

Druk nr 375 Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o radcach prawnych

Druk nr 376 Ustawa z dnia 17 marca 2000 r. o zasadach wspiera-
nia rozwoju regionalnego

Druk nr 377 Ustawa z dnia 17 marca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej
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Druk nr 378 Ustawa z dnia 17 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw

Druk nr 379 Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów
z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na
cele związane z reformą systemu ubezpieczeń spo-
łecznych

Druk nr 380 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 381 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

Druk nr 382 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Druk nr 383 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z rocznego okresu działalności wraz z informacją
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

Druk nr 384 Ustawa z dnia 30 marca 2000 r. o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mie-
szkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych

Druk nr 385 Ustawa z dnia 30 marca 2000 r. o ratyfikacji przez
Rzeczpospolitą Polską porozumienia między Repub-
liką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem
Szwecji w sprawie promu M/S „Estonia”, podpisanego
w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Druk nr 386 Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej

Druk nr 387 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działal-
ności za 1999 r. z uwagami o stanie przestrzegania
wolności i praw człowieka i obywatela

Druk nr 388 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o uchyleniu ustawy
o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji
w związku z reformą systemu ubezpieczenia społecz-
nego oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 389 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Porozu-
mienia dotyczącego przyjęcia jednolitych badań tech-
nicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i czę-
ści, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz
wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na
podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie
dnia 20 marca 1958 r.

Druk nr 390 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji załącz-
ników B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do
Konwencji dotyczącej odprawy czasowej

Druk nr 391 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Proto-
kołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia ka-
ry śmierci

Druk nr 392 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny

Druk nr 393 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Druk nr 394 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw

Druk nr 395 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 396 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Prawo energetyczne

Druk nr 397 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy
o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 398 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2000 r. o warunkach dopu-
szczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców

Druk nr 399 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

Druk nr 400 Ustawa z dnia 10 maja 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny wykonawczy

Druk nr 401 Ustawa z dnia 11 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społe-
cznego w razie choroby i macierzyństwa
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Druk nr 402 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym i ustawy o opłacie skarbowej

Druk nr 403 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne
Druk nr 404 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-

wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin i o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Druk nr 405 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Konwencji
o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie docho-
dów pochodzących z przestępstwa

Druk nr 406 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii
o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warsza-
wie dnia 7 września 1998 r.

Druk nr 407 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o ratyfikacji Traktatu
Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycz-
nej dotyczącego efektywności energetycznej i odnoś-
nych aspektów ochrony środowiska

Druk nr 408 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 409 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej

Druk nr 410 Informacja o istotnych problemach wynikających
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego w 1999 r.

Druk nr 411 Wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Druk nr 412 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Druk nr 413 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
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Druk nr 414 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej
Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorze-
wskiej w Warszawie nazwy „Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”

Druk nr 415 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy „Akade-
mia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego”

Druk nr 416 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej
Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach nazwy „Akademia Świętokrzyska im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach”

Druk nr 417 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Słupsku nazwy „Pomorska
Akademia Pedagogiczna w Słupsku”

Druk nr 418 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o opłacie skarbowej
Druk nr 419 Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 r. o podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych
Druk nr 420 Wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o podję-

cie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Druk nr 421 Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji nr 176 dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w ko-
palniach, przyjętej przez Konferencję Ogólną Między-
narodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia
22 czerwca 1995 r.

Druk nr 422 Ustawa z dnia 8 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza

Druk nr 423 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Insty-
tutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Druk nr 424 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Rzecznika
Praw Obywatelskich

Druk nr 425 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Rzecznika
Praw Dziecka

Druk nr 426 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
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Druk nr 427 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zasadach przystę-
powania jednostek samorządu terytorialnego do mię-
dzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i re-
gionalnych

Druk nr 428 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Druk nr 429 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz
ustawy – Kodeks karny skarbowy

Druk nr 430 Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o nawozach i nawo-
żeniu

Druk nr 431 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Proto-
kołu poprawek do Europejskiej konwencji o telewizji
ponadgranicznej

Druk nr 432 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o ratyfikacji Konwe-
ncji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księ-
stwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia spo-
łecznego

Druk nr 433 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o obywatelstwie
polskim

Druk nr 434 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o referendum lokal-
nym

Druk nr 435 Ustawa z dnia 29 czerwca 2000 r. o grupach produ-
centów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw

Druk nr 436 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mie-
szkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz
o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń
i ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Druk nr 437 Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym

Druk nr 438 Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o zasadach realizacji
programu powszechnego uwłaszczenia obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 439 Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finan-
sowej górnictwa siarki
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Druk nr 440 Projekt uchwały wniesiony przez grupę senatorów
z okazji 20-tej rocznicy powstania „Solidarności”

Druk nr 441 Ustawa z dnia 19 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych

Druk nr 442 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Druk nr 443 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o repatriacji
Druk nr 444 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-

skich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

Druk nr 445 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący odwołania przewodniczącego Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej

Druk nr 446 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Nauki i Edukacji Narodowej

Druk nr 447 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

Druk nr 448 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o nasiennictwie

Druk nr 449 Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich

Druk nr 450 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich 

Druk nr 451 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o jednorazowym dodat-
ku rodzinnym w 2000 r.

Druk nr 452 Ustawa z dnia 25 lipca 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe”

Druk nr 453 Ustawa z dnia 25 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw

Druk nr 454 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Druk nr 455 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o kulturze fizycznej

Druk nr 456 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny
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Druk nr 457 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
o zakazie stosowania wyrobów zawierających az-
best

Druk nr 458 Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. – Kodeks spółek hand-
lowych 

Druk nr 459 Wniosek grupy senatorów o podjecie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
niektórych innych ustaw

Druk nr 460 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący powołania Komisji Nadzwyczajnej Le-
gislacji Europejskiej

Druk nr 461 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji
Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

Druk nr 462 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 463 Ustawa z dnia 7 września 2000 r. o Polskim Rejestrze
Statków

Druk nr 464 Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o giełdach towaro-
wych

Druk nr 465 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw

Druk nr 466 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy
– Prawo bankowe

Druk nr 467 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2002 r.

Druk nr 468 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2001 r.

Druk nr 469 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o bezpieczeństwie
morskim

Druk nr 470 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o rzecznikach
patentowych
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Druk nr 471 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o dostępie do
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Druk nr 472 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 473 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zwolnieniu świad-
czeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Nie-
mcy z podatków i opłat oraz o niezaliczaniu ich do
dochodów

Druk nr 474 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o domach składo-
wych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu
postępowania cywilnego i innych ustaw

Druk nr 475 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o ratyfikacji Proto-
kołu o wprowadzeniu zmian do Porozumienia o utwo-
rzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łącz-
ności kosmicznej „INTERSPUTNIK”, przyjętego pod-
czas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK
w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.

Druk nr 476 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 477 Ustawa z dnia 22 września 2000 r. o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych

Druk nr 478 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości

Druk nr 479 Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii

Druk nr 480 Ustawa z dnia 22 września 2000 r. o utworzeniu Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Druk nr 481 Ustawa z dnia 22 września 2000 r. o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 482 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 483 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 484 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich
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Druk nr 485 Rezygnacja Andrzeja Chronowskiego z funkcji wice-
marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 486 Wniosek grupy senatorów w sprawie wyboru wicemar-
szałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 487 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związ-
ku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

Druk nr 488 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. – Prawo atomowe
Druk nr 489 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o przeciwdzia-

łaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł

Druk nr 490 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie
ustawy o funduszach inwestycyjnych

Druk nr 491 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie
ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa
ubezpieczeniach kontraktów eksportowych

Druk nr 492 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
odwołania Rzecznika Praw Dziecka

Druk nr 493 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie
ustawy o normalizacji

Druk nr 494 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 495 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu
oraz rynku suszu paszowego

Druk nr 496 Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 497 Ustawa z dnia 12 października 2000 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody

Druk nr 498 Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działal-
ności w 1999 r.

Druk nr 499 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej
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Druk nr 500 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych

Druk nr 501 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie
ustawy o zamówieniach publicznych

Druk nr 502 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie
obliczania wartości rocznego produktu krajowego
brutto

Druk nr 503 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 504 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsię-
biorstw państwowych, spółek prawa handlowego po-
wstałych w wyniku komercjalizacji, państwowych osób
prawnych oraz Skarbu Państwa

Druk nr 505 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych

Druk nr 506 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie
ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych

Druk nr 507 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów

Druk nr 508 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych, ustawy – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, ustawy – Ordynacja podat-
kowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych – w związku z dostosowaniem do prawa
Unii Europejskiej

Druk nr 509 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o zmianie
ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejo-
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wym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach
administracji rządowej – w związku z dostosowaniem
do prawa Unii Europejskiej

Druk nr 510 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełnia-
jących

Druk nr 511 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających

Druk nr 512 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa

Druk nr 513 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw

Druk nr 514 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Druk nr 515 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o żegludze śródlą-
dowej

Druk nr 516 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o substancjach
i preparatach chemicznych

Druk nr 517 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o urzędzie Prezesa
Głównego Urzędu Administracji Publicznej

Druk nr 518 Ustawa z dnia 15 listopada 2000 r. o Inspekcji Hand-
lowej

Druk nr 519 Ustawa z dnia 15 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego

Druk nr 520 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym
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Druk nr 521 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym

Druk nr 522 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
– Prawo bankowe

Druk nr 523 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów

Druk nr 524 Ustawa z dnia 17 listopada 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych

Druk nr 525 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie osób i mienia

Druk nr 526 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu
i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospo-
darstw rolnych

Druk nr 527 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o dozorze tech-
nicznym

Druk nr 528 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręcze-
niami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów
mieszkaniowych

Druk nr 529 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty

Druk nr 530 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych

Druk nr 531 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościo-
wego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego oraz ustawy – Prawo działalności
gospodarczej

Druk nr 532 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Reje-
strze Sądowym

Druk nr 533 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Druk nr 534 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym
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Druk nr 535 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie niektó-
rych upoważnień ustawowych do wydawania aktów
normatywnych

Druk nr 536 Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o regulacji rynku
skrobi ziemniaczanej

Druk nr 537 Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o świadku koronnym

Druk nr 538 „Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego
państwa”

Druk nr 539 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
powołania Rzecznika Praw Dziecka

Druk nr 540 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o wyścigach konnych
Druk nr 541 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o ochronie dziedzictwa

Fryderyka Chopina
Druk nr 542 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw

Druk nr 543 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admi-
nistrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzające reformę ustroju szkolnego

Druk nr 544 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne

Druk nr 545 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie
tymi wyrobami

Druk nr 546 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniająca ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Druk nr 547 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej

Druk nr 548 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
– w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
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Druk nr 549 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny skarbowy

Druk nr 550 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, usta-
wy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych
ustaw związanych z funkcjonowaniem administra-
cji publicznej

Druk nr 551 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio-
wych

Druk nr 552 Projekt uchwały wniesiony przez Komisję Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie
oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego
państwa

Druk nr 553 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o ochronie roślin uprawnych

Druk nr 554 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o Polskiej Organizacji Turystycznej

Druk nr 555 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mie-
szkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne

Druk nr 556 Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz
o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opie-
ki zdrowotnej

Druk nr 557 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji
Rynku Rolnego i ustawy o utworzeniu Agencji Restru-
kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Druk nr 558 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o wyrobie spirytusu,
wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wy-
twarzaniu wyrobów tytoniowych
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Druk nr 559 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy

Druk nr 560 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o reprywatyzacji
Druk nr 561 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy

o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Druk nr 562 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. budżetowa na rok 2001
Druk nr 563 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-

wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym

Druk nr 564 Wniosek Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej
projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do
Spraw Bioetyki

Druk nr 565 Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o radiofonii i telewizji

Druk nr 566 Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji

Druk nr 567 Ustawa z dnia 1 lutego 2001 r. o rolnictwie ekologicz-
nym

Druk nr 568 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
powołania Rzecznika Praw Dziecka

Druk nr 569 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o ochronie informacji niejawnych

Druk nr 570 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o postępowaniu z sub-
stancjami zubożającymi warstwę ozonową

Druk nr 571 Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o wykonywaniu budżetu
państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego w latach
1999–2001

Druk nr 572 Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach

Druk nr 573 Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem towarów na polski obszar
celny

Druk nr 574 Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o kosmetykach
Druk nr 575 Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o odpadach
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Druk nr 576 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 577 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o rolniczych badaniach
rynkowych

Druk nr 578 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Sena-
torskich dotyczący zmiany w sk ładzie komisji
senackiej

Druk nr 579 Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiato-
wym, o samorządzie województwa, o administracji
rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Druk nr 580 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 581 Wniosek Komisji Nauki i Edukacji Narodowej o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Druk nr 582 Wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia-
łaniu bezrobociu

Druk nr 583 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych
ustaw

Druk nr 584 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rządu

Druk nr 585 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów

Druk nr 586 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi oraz ustawy o opłacie skarbowej

Druk nr 587 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o rentach strukturalnych
w rolnictwie

Druk nr 588 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz usta-
wy o ochronie informacji niejawnych
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Druk nr 589 Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Druk nr 590 Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska

Druk nr 591 Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działal-
ności w 2000 r.

Druk nr 592 Ustawa z dnia 7 marca 2001 r. – Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej

Druk nr 593 Ustawa z dnia 15 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej

Druk nr 594 Ustawa z dnia 15 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo
o notariacie

Druk nr 595 Ustawa z dnia 15 marca 2001 r. o zasadach uznawania
nabytych w państwach członkowskich Unii Europej-
skiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowa-
nych

Druk nr 596 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw

Druk nr 597 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej, ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy
o ochronie zwierząt

Druk nr 598 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych

Druk nr 599 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpa-
dami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Druk nr 600 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 601 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
w sprawie powołania kandydata na członka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji

Druk nr 602 Ustawa z dnia 28 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów
bankowych

Druk nr 603 Ustawa z dnia 28 marca 2001 r. o ustanowieniu Me-
dalu za Zasługi dla Policji

Druk nr 604 Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o zasadach i for-
mach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa
wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewin-
dykacyjnej

Druk nr 605 Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. – Prawo o miarach
Druk nr 606 Ustawa z dnia 29 marca 2001 r. o warunkach zdrowot-

nych żywności i żywienia
Druk nr 607 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy

o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami
i usługami

Druk nr 608 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i ban-
ków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o naro-
dowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych

Druk nr 609 Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Druk nr 610 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii Telewizji
z rocznej działalności

Druk nr 611 Informacja o istotnych problemach wynikających
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego w 2000 roku

Druk nr 612 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senac-
kiej

Druk nr 613 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej

Druk nr 614 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2001 r. o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia
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Druk nr 615 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji 

Druk nr 616 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o odpowiedzialności materialnej żołnierzy za szkody
wyrządzone jednostce wojskowej, ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących
w razie wypadków i chorób pozostających w związku
ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrze-
niu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, usta-
wy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwo-
wej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej,
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Pań-
stwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej
oraz ustawy o Inspekcji Celnej

Druk nr 617 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów eksportowych o stałych sto-
pach procentowych

Druk nr 618 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

Druk nr 619 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o regulacji rynku
cukru

Druk nr 620 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
w sprawie powołania kandydata na członka Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji

Druk nr 621 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym

Druk nr 622 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o skutkach wprowa-
dzenia w niektórych państwach członkowskich Unii
Europejskiej wspólnej waluty euro oraz o zmianie nie-
których ustaw

502



Druk nr 623 Projekt uchwały przedstawiony przez grupę senato-
rów dotyczący 80. rocznicy wybuchu zwycięskiego
Trzeciego Powstania Śląskiego

Druk nr 624 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o ochronie przed
nadmiernym przywozem na polski obszar celny nie-
których towarów tekstylnych i odzieżowych

Druk nr 625 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o wykonywaniu
Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji,
składowania i użycia broni chemicznej oraz o znisz-
czeniu jej zapasów

Druk nr 626 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Druk nr 627 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o leśnym materiale
rozmnożeniowym

Druk nr 628 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów udzielanych na remonty bu-
dynków mieszkalnych

Druk nr 629 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów udzielanych na własne mie-
szkanie

Druk nr 630 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przy-
sługującego osobom fizycznym w prawo własności

Druk nr 631 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 632 Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o do-
płatach do oprocentowania niektórych kredytów ban-
kowych

Druk nr 633 Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne

Druk nr 634 Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym

Druk nr 635 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych

Druk nr 636 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o organizmach genety-
cznie zmodyfikowanych
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Druk nr 637 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego

Druk nr 638 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych

Druk nr 639 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działal-
ności za 2000 r. z uwagami o stanie przestrzegania
wolności i praw człowieka i obywatela

Druk nr 640 Ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu progra-
mu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odno-
wienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Druk nr 641 Ustawa z dnia 24 maja 2001 r. o usługach detektywi-
stycznych

Druk nr 642 Ustawa z dnia 24 maja 2001 r. o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie po-
wiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną

Druk nr 643 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i mo-
dernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006

Druk nr 644 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności
majątkowej żołnierzy

Druk nr 645 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o diagnostyce labora-
toryjnej

Druk nr 646 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o kredycie konsumenc-
kim

Druk nr 647 Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz nie-
których innych ustaw

Druk nr 648 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o łączności

Druk nr 649 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z pry-
watyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele
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związane z reformą systemu ubezpieczeń społecz-
nych

Druk nr 650 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego

Druk nr 651 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze

Druk nr 652 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o świadczeniu dla
cywilnych ofiar wojny

Druk nr 653 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego poten-
cjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 654 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze

Druk nr 655 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

Druk nr 656 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 657 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii

Druk nr 658 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finanso-
wego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych lub nieujawnionych źródeł

Druk nr 659 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym

Druk nr 660 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Druk nr 661 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektórych ustaw

Druk nr 662 Wniosek grupy senatorów o podjęcie inicjatywy usta-
wodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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Druk nr 663 Wniosek Komisji Emigracji i Polaków za Granicą
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej pro-
jektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii
i Polaków za Granicą

Druk nr 664 Wniosek Komisji Regulamionowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 665 Wniosek Komisji Regulamionowej i Spraw Senator-
skich w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
senatora

Druk nr 666 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysłu-
gujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, ka-
mieniołomach i zakładach rud uranu oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych

Druk nr 667 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych

Druk nr 668 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o kuratorach sądo-
wych

Druk nr 669 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 670 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o środkach żywienia
zwierząt

Druk nr 671 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Druk nr 672 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 673 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji
Konwencji o dostępie do informacji, udziale społe-
czeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie
do sprawiedliwości w sprawach dotyczących śro-
dowiska

Druk nr 674 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej
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Druk nr 675 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed
przywozem na polski obszar celny towarów po cenach
dumpingowych

Druk nr 676 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o za-
wodzie lekarza

Druk nr 677 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz
ustawy o pomocy społecznej

Druk nr 678 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach
zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 679 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo działalności gospodarczej

Druk nr 680 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 681 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- wete-
rynaryjnych

Druk nr 682 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych

Druk nr 683 Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa

Druk nr 684 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o działalności
ubezpieczeniowej

Druk nr 685 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym

Druk nr 686 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych

Druk nr 687 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorządowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw

Druk nr 688 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadanio-
we” i zapewnieniu warunków jego realizacji
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Druk nr 689 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie
członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec
na terytorium drugiego państwa 

Druk nr 690 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji
o prawie właściwym dla wypadków drogowych

Druk nr 691 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Druk nr 692 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o dodatku rodzinnym dla
rodzin wielodzietnych

Druk nr 693 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o corocznym dodatku
rodzinnym

Druk nr 694 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Druk nr 695 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
Druk nr 696 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu społecznego

Druk nr 697 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ostateczności rozra-
chunku w systemach płatności i systemach rozrachun-
ku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami

Druk nr 698 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o czasie pracy kierowców
Druk nr 699 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowe-

go charakteru strategicznych zasobów naturalnych
kraju

Druk nr 700 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia

Druk nr 701 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. – Przepisy wprowa-
dzające Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia

Druk nr 702 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o nabywaniu byłych
mieszkań zakładowych przez ich aktualnych najem-
ców oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 703 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o za-
sadach zbywania mieszkań będących własnością
przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwo-
wych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będą-
cych własnością Skarbu Państwa

Druk nr 704 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwa-
rzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

Druk nr 705 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Druk nr 706 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o sy-
stemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające
reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczycie-
la oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 707 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli

Druk nr 708 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Druk nr 709 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji

Druk nr 710 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Druk nr 711 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji
konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Repub-
liką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 li-
stopada 1997 r.

Druk nr 712 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej

Druk nr 713 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
nych, podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r.

Druk nr 714 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie
wyższym
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Druk nr 715 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

Druk nr 716 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Druk nr 717 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
Druk nr 718 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. – Prawo lotnicze
Druk nr 719 Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych
Druk nr 720 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o restrukturyzacji hut-

nictwa żelaza i stali
Druk nr 721 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o materiałach i wy-

robach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Druk nr 722 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych
ustaw

Druk nr 723 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustaw:
o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podat-
ku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Druk nr 724 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz o po-
datku akcyzowym

Druk nr 725 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych

Druk nr 726 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach

Druk nr 727 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o rybołówstwie morskim
Druk nr 728 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o kulturze fizycznej oraz ustawy – Prawo działalności
gospodarczej

Druk nr 729 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społe-
cznego w razie choroby i macierzyństwa

Druk nr 730 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o ochronie danych osobowych
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Druk nr 731 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Druk nr 732 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Pań-
stwowe”

Druk nr 733 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na
automatach

Druk nr 734 Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
budżetowej na rok 2001

Druk nr 735 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o gotowości cywilnej
i zarządzaniu kryzysowym

Druk nr 736 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym

Druk nr 737 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązko-
wych paliw

Druk nr 738 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o spółdzielniach
Druk nr 739 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o uzdrowiskach, gmi-

nach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym
Druk nr 740 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o Trybunale Stanu
Druk nr 741 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o transporcie drogowym
Druk nr 742 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej
Druk nr 743 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych
i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich

Druk nr 744 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami

Druk nr 745 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie
ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodar-
skich oraz o zmianie niektórych ustaw
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Druk nr 746 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o organizacji rynku
rybnego

Druk nr 747 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji
Nr 178 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą-
cej inspekcji warunków pracy i życia marynarzy, przy-
jętej w Genewie dnia 22 października 1996 r.

Druk nr 748 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji
Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą-
cej zakazu i natychmiastowych działań na rzecz elimi-
nowania najgorszych form pracy dzieci, przyjętej
w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r.

Druk nr 749 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o rozwoju społeczno-go-
spodarczym regionów górskich

Druk nr 750 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo łowieckie

Druk nr 751 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o regulacji rynku mleka
i przetworów mlecznych

Druk nr 752 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nierucho-
mości

Druk nr 753 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych

Druk nr 754 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o towarach paczkowanych

Druk nr 755 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Druk nr 756 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
rtach i przystaniach morskich oraz niektórych innych
ustaw

Druk nr 757 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o rzemiośle

Druk nr 758 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania mini-
strów, ustawy o działach administracji rządowej oraz
ustawy o służbie cywilnej

Druk nr 759 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o terminach zapłaty
w obrocie gospodarczym
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Druk nr 760 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw

Druk nr 761 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
Druk nr 762 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o bibliotekach
Druk nr 763 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
Druk nr 764 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o podpisie elektronicz-

nym
Druk nr 765 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy

o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw
Druk nr 766 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych

Druk nr 767 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycz-
nych

Druk nr 768 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

Druk nr 769 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyro-
bach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych

Druk nr 770 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane

Druk nr 771 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Powszechnym Fun-
duszu Stypendialnym

Druk nr 772 Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego

Druk nr 773 Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca
2001 r.

Druk nr 774 Wniosek Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

Druk nr 775 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wy-
niku działania żywiołu.
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Druk nr 776 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych
rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem
skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmia-
nie niektórych ustaw

Druk nr 777 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności
wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

Druk nr 778 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. – Kodeks morski
Druk nr 779 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. – Przepisy wprowa-

dzające ustawę – Kodeks morski
Druk nr 780 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu

zadań na rzecz obronności państwa realizowanych
przez przedsiębiorców

Druk nr 781 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
nych, rodzinnych, pracowniczych i karnych podpisanej
w Warszawie dnia 19 października 1998 r.

Druk nr 782 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Druk nr 783 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa

Druk nr 784 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Druk nr 785 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania kar-
nego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz nie-
których innych ustaw

Druk nr 786 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Druk nr 787 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, leka-
rzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i tech-
nikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów

Druk nr 788 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
– Karta Nauczyciela
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Druk nr 789 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ułatwieniu zatrud-
nienia absolwentom szkół

Druk nr 790 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o fundacji – Zakłady
Kórnickie

Druk nr 791 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

Druk nr 792 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo-
wym

Druk nr 793 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
– Prawo telekomunikacyjne

Druk nr 794 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o regulacji rynku cukru
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Międzynarodowa współpraca Senatu

Wyszczególnienie
Wyjazdy

(liczba osób)
Przyjazdy

(liczba osób)

Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu 75 200

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Sesje, zebrania ZPRE (d. Wiosenne
Spotkania) 16 (49)

3
Posiedzenia komisji ZPRE, Prezydium,
Komisji Stałych i Komitetu Mieszanego 77 (78)

Obserwacja wyborów parlamentarnych 5 (5)

Konferencje, seminaria i inne spotkania 7 (6)

Ogółem 105 (138) 3

Unia Mię dzyparlamentarna

Obrady Konferencji Statutowej Unii
Międzyparlamentarnej 8 (15) –

Inne spotkania Unii Międzyparlamentarnej 5 (5) –

Ogółem 13 (20) –

Grupy Bilateralne Unii Mie ˛dzyparlamentarnej

Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Peruwiańska Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Ukraiński Zespół Parlamentarny 1 (2) –

Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna 1 (2) –
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Wyszczególnienie
Wyjazdy

(liczba osób)
Przyjazdy

(liczba osób)

Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna 1 (1) –

Ogółem 10 (12) –

Parlament Europejski

Posiedzenia Parlamentarnej Komisji
Wspólnej RP i UE 4 (14) 4 (72)

Posiedzenia Prezydium Parlamentarnej
Komisji Wspólnej RP i UE 7 (7) –

Spotkania przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego z przewodniczącymi
parlamentów krajów uczestniczących
w procesie rozszerzania Unii

6 (7) –

Konferencje, seminaria, inne spotkania 11 (13) –

Inne kontakty z UE 5 (6) 2 (6)

Ogółem 33 (47) 6 (78) 

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE

Sesje 4 (9) –

Posiedzenia Prezydium 4 (4) –

Posiedzenia Stałego Komitetu 5 (5) –

Posiedzenia komisji 5 (5) –

Obserwacje wyborów parlamentarnych
lub prezydenckich

6 (6) –

Konferencje, seminaria i inne spotkania 3 (3) –

Ogółem 27 (32) –
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Wyszczególnienie
Wyjazdy

(liczba osób)
Przyjazdy

(liczba osób)

Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Sesje 7 (12) 

4Posiedzenia komisji 25 (28)

Inne 7 (8) 

Ogółem 39 (48) 4

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej

Sesje 10 (23)

2 Posiedzenia komisji 22 (25) 

Inne 5 (5) 

Ogółem 27 (52) 2 

Inicjatywa Środkowoeuropejska

Konferencje – 7 (8)

Posiedzenia komisji – 2 (2)

Ogółem – 9 (10)

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego

Konferencje 4 (6) –

Posiedzenia komisji 10 (10) 2 (20)

Inne 11 (11) –

Ogółem 25 (27) 2 (20)
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Wyszczególnienie
Wyjazdy

(liczba osób)
Przyjazdy

(liczba osób)

Wymiana międzynarodowa związana z patronatem Senatu
nad Polakami poza granicami kraju

Ogółem 170 14

Wizyty ambasadorów u członków Prezydium Senatu

Ambasadorzy obcych państw – 196

Ambasadorzy RP – 46

Ogółem – 242

Udział senatorów w wyjazdach oficjalnych

Ogółem 12 (24) –

Udział senatorów w konferencjach i seminariach międzynarodowych

Ogółem 14 (18) –
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Wykaz konferencji i seminariów 

1. 3.03.1998 „Przywrócenie ciągłości prawnej między
III Rzecząpospolitą Polską i II Rzecząpospolitą
Polską – implikacje i konsekwencje” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej

2. 8.03.1998 Seminarium „Reforma administracji publicznej
w Polsce” pod patronatem Wicemarszałka Senatu
Andrzeja Chronowskiego

3. 21.04.1998 „Sytuacja kultury polskiej w okresie transformacji
ustrojowej – lata 1989–1997” – konferencja 
zorganizowana z inicjatywy Komisji Kultury
i Środków Przekazu

4. 5.05.1998 „Rozwiązania prawne problemu pornografii
w nowym Kodeksie karnym a ochrona rodziny
i społeczeństwa przed jej wpływem” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Rodziny
i Polityki Społecznej

5. 9.06.1998 „Reprywatyzacja w systemie prawa” – konferencja 
zorganizowana z inicjatywy Komisji Ustawodawczej
we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa

6. 14–16.10.1998 „III Międzynarodowa konferencja praw człowieka”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy
Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka
i Praworządności

7. 23.02.1999 „Rola prywatyzacji bezpośredniej w procesie
transformacji własnościowej polskiej gospodarki”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Ustawodawczej i Komisji Gospodarki Narodowej

8. 23.03.1999 „Rynki hurtowe, grupy producenckie – idea
i praktyka” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej

9. 25.03.1999 „O nową kulturę życia. Obrona życia w Polsce
– bilans dokonań u progu trzeciego tysiąclecia”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy
Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak
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10. 25.05.1999 „Polska kultura emigracyjna i dziedzictwo
narodowe za granicą” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Polaków
za Granicą oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

11. 25.05.1999 „Polityka transportowa kraju” – seminarium
zorganizowane z inicjatywy Wicemarszałka Senatu
Andrzeja Chronowskiego

12. 21.061999 „Rynek pracy w okresie reformy Państwa”
– seminarium zorganizowane z inicjatywy Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy
z Krajowym Urzędem Pracy

13. 28.06.1999 „Pokolenie młodych Polaków u progu Trzeciego
Tysiąclecia” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

14. 15.09.1999 „O likwidację skutków zmowy Hitler – Stalin”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Ustawodawczej i Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej

15. 15.10.1999 „Sesja poświęcona Stefanowi Korbońskiemu
– w 10-lecie śmierci” – sesja Instytutu Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk z udziałem
Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej 

16. 23.11.1999 „Regionalny transport kolejowy; szanse
i zagrożenia” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej we współpracy
z Fundacją „Wiek Pary”

17. 22.02.2000 „Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej
i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18. 21.03.2000 „Mechanizmy finansowania ochrony środowiska
w Polsce w kontekście integracji europejskiej”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Ochrony Środowiska we współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
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19. 28.03.2000 „Seniorzy w polskim społeczeństwie”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy
z sejmową Komisją Rodziny

20. 17.05.2000 „Poprawa stanu zdrowia ludności w Polsce
poprzez podnoszenie jakości zdrowotnej
żywności i racjonalizację sposobu żywienia”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu we współpracy
z Instytutem Żywności i Żywienia

21. 23.05.2000 „Dziesięć lat odrodzonego samorządu
terytorialnego w Polsce. Od inicjatywy Senatu
do decentralizacji państwa” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej

22. 6.06.2000 „Idea równego statusu kobiet i mężczyzn”
– konferencja zorganizowana pod patronatem
Wicemarszałka Senatu Donalda Tuska

23. 27.07.2000 „Społeczeństwo informacyjne a rozwój gospodarczy
Polski” – konferencja zorganizowana z inicjatywy
Komisji Gospodarki Narodowej we współpracy
z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji

24. 20–21.10.2000 „Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspe-
ktywy” – konferencja zorganizowana z inicjatywy
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości,
Naczelnym Sądem Administracyjnym
oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich

25. 27.10.2000 „Warunki tworzenia w Polsce funduszy inwestujących
w nieruchomości” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we spółpracy z Gdańską Akademią Bankową

26. 14.12.2000 „Grudzień’70 – bunt ekonomiczny i przełom
polityczny” – sesja naukowa zorganizowana
z inicjatywy Marszałek Senatu i Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu

27. 3.04.2001 „Współczesne problemy bioetyki w obszarze
regulacji prawnych” – konferencja zorganizowna
z inicjatywy Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
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28. 4.04.2001 „Decentralizacja funkcji społecznych państwa”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy Komisji
Samorządu i Administracji Państwowej, Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy
z Instytutem Spraw Publicznych

29. 5.04.2001 „Corporate governance dla rozwoju Polski.
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy
Komisji Gospodarki Narodowej we współpracy
z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową

30. 22.05.2001 „Rozwój gospodarczy Polski a finansowanie
działań lokalnych” – konferencja zorganizowana
z inicjatywy Komisji Gospodarki Narodowej
we współpracy z European Institute
of Environmental Energy Poland

31. 29.05.2001 „Oświata pozaszkolna na wsi” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki
i Edukacji Narodowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi we współpracy z Fundacją Edukacyjną 4–H

32. 30.05.2001 „Corporate governance dla rozwoju Polski.
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Główne
problemy nadzoru koropracyjnego w Europie
Zachodniej. Wnioski dla Polski” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki
Narodowej we współpracy z Instytutem Badań
nad Gospodarką Rynkową

33. 2–3.07.2001 „Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce”
– konferencja zorganizowana z inicjatywy
Senatu RP we współpracy z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej oraz Międzynarodową
Organizację Pracy

34. 17.07.2001 „Nauka i praca na odległość” – konferencja
zorganizowana z inicjatywy Komisji Gospodarki
Narodowej
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