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Poprawki Senatu VIII kadencji
do ustaw uchwalonych przez Sejm

11 listopada 2015

INFORMACJA

Sejm skierował do Senatu 755 ustaw, w tym 15 rozpatrywanych w trybie pilnym oraz
137 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat
rozpatrzył 755 ustaw.
Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
 Senat wniósł poprawki do
284
 Senat przyjął bez poprawek
467
 Senat wniósł o odrzucenie
4





Spośród 284 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
Sejm przyjął wszystkie poprawki w
Sejm odrzucił wszystkie poprawki w
Sejm przyjął część poprawek w
Sejm nie zajął stanowiska w sprawie

W sprawie wniosków o odrzucenie:
 Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie
 Sejm odrzucił wnioski Senatu o odrzucenie
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Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 37,6% wszystkich rozpatrzonych
przez Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 3365 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 3347.
Sejm przyjął 2882 poprawki, to jest 86,1%, a 465 odrzucił. W 2 ustawach, wobec których
Sejm nie zajął stanowiska jest 18 poprawek.
W trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji Sejm skierował do Senatu 1 uchwałę w sprawie
usunięcia niezgodności w ustawie (ustawa uchwalona w poprzedniej kadencji Senatu). Senat
wprowadził do uchwały 2 poprawki.
Sejm nie rozpatrzył 2 uchwał Senatu zawierających 18 poprawek w sprawie ustaw:


o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych
w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (82. pos. Senatu, 01.10.15,
12 poprawek);



o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych (66. pos. Senatu, 04.12.14, 6 poprawek).

Spośród 755 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 755. Z ustaw
rozpatrzonych przez Senat 741 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw (w tym 1 ustawa
z poprzedniej kadencji, po usunięciu niezgodności).
Spośród 755 ustaw rozpatrzonych przez Senat ostatecznie nie weszło w życie 10 ustaw.
Należą do nich: 1 ustawa, do której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 1 ustawa,
którą Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za
niezgodną z Konstytucją, 2 ustawy nieuchwalone ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta,
4 ustawy nierozpatrzone przez Sejm po wecie Prezydenta oraz 2 ustawy z poprawkami Senatu
nierozpatrzone przez Sejm.
W sprawie 5 ustaw z 755 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony
proces legislacyjny. W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku Prezydenta
czekają 4 ustawy. Na decyzję po wyroku Trybunału Konstytucyjnego czeka 1 ustawa,
częściowo niezgodna z Konstytucją.

Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których
często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.

