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Wyszczególnienie

2015

2016

Posiedzenia Senatu

7

25

17

49

– liczba dni obrad

14

63

39

116

Posiedzenia komisji senackich

120

812

583

1515

Ustawy rozpatrzone przez Senat*

30

210

162

402

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki

4

60

39

103

Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu

-

-

-

-

37

709

257

1003

Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu, w tym:

-

13

12

25

– wykonujące orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

-

4

4

8

– wynikające z rozpatrzenia petycji

-

1

4

5

– rozpatrzone przez Sejm

-

5

7

12

– przyjęte przez Sejm, w tym:

-

5

7

12

-

1

1

2

51

285

198

534

– w sprawie zasady pomocniczości

-

2

4

6

– okolicznościowe

5

33

12

50

1147

6844

4296

12287

– w tym złożone do protokołu

10

111

89

210

Oświadczenia złożone przez senatorów

75

688

590

1353

– w tym złożone do protokołu

56

605

505

1166

Informacje Prezesa i członków Rady Ministrów rozpatrzone przez
Senat

-

7

3

10

Konferencje i seminaria

-

18

25

43

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw

rozpatrzone wspólnie z innymi projektami
Podjęte uchwały, w tym:

Wystąpienia senatorów na posiedzeniach Senatu

*

2017 Ogółem

szczegółowe informacje w notatce "Poprawki Senatu IX kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm"
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Poprawki Senatu IX kadencji
do ustaw uchwalonych przez Sejm
po 49. posiedzeniu Senatu
oraz 51. posiedzeniu Sejmu
11 listopada 2017

Sejm skierował do Senatu 424 ustawy, w tym 58 zawierających przepisy mające na celu
wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył 402 ustawy. Senat nie zajął jeszcze
stanowiska w sprawie 22 ustaw.
Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
 Senat wniósł poprawki do
103
 Senat przyjął bez poprawek
299





Spośród 103 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
Sejm przyjął wszystkie poprawki w
Sejm odrzucił wszystkie poprawki w
Sejm przyjął część poprawek w
Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie

84
3
15
1

ustaw
ustaw

ustawach
ustawach
ustawach
ustawy

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 25,6% wszystkich rozpatrzonych
przez Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 1003 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 994. Sejm
przyjął 946 poprawek, to jest 95,2%, a 48 odrzucił. W 1 ustawie, wobec której Sejm nie zajął
stanowiska jest 9 poprawek.
Średni czas rozpatrywania ustaw na etapie procesu legislacyjnego w Senacie wynosił
12,6 dnia. Minimalny czas procedowania nad ustawą w Senacie to rozpatrzenie ustawy w tym
samym dniu, w którym została ona uchwalona przez Sejm, natomiast maksymalny czas
wyniósł 30 dni.
Na rozpatrzenie przez Sejm czeka 1 uchwała Senatu zawierająca 9 poprawek
w sprawie ustawy:


o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
(49. pos. Senatu, 10.11.17, 9 poprawek).

Spośród 424 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 402. Z ustaw
rozpatrzonych przez Senat 382 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw (w tym 2 ustawy
z poprzedniej kadencji), 6 ustaw podpisanych przez Prezydenta czeka na publikację.
W sprawie 38 ustaw z 424 skierowanych przez Sejm do Senatu nie został zakończony
proces legislacyjny. Wśród nich 22 ustawy czekają na rozpatrzenie przez Senat,
a 1 z poprawkami Senatu czeka na głosowania w Sejmie. Na decyzję Sejmu czekają także
3 wnioski Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto). Na decyzję Prezydenta czeka
9 ustaw.
Po VIII kadencji Senatu pozostało 5 ustaw, których proces legislacyjny nie został
zakończony. Wobec 2 ustaw Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne przepisy

nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą. Prezydent ma do wyboru – podpisać ustawę
z wyłączeniem niekonstytucyjnych przepisów lub zwrócić całą ustawę Sejmowi w celu
usunięcia niezgodności, co do których orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał
Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgodną
z Konstytucją 1 ustawę. Zgodność z Konstytucją orzeczono wobec 2 ustaw pozostałych po
VIII kadencji Senatu, które zostały podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku
Ustaw.
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.
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INFORMACJA
Od początku kadencji Senatu odbyło się 49 posiedzeń (116 dni obrad*), które
w przeliczeniu na efektywny czas pracy** trwały 718 godzin i 44 minuty. Stenogramy z tych
posiedzeń mają łącznie 7389 stron.
Najkrótszym dniem posiedzenia był drugi dzień 44. posiedzenia Senatu w dniu 29 czerwca
2017 r. Obrady trwały 29 minut.
Najkrótszym posiedzeniem było 4. posiedzenie, trwające jeden dzień (10 grudnia 2015 r.),
a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 9 minut.
Najdłuższym dniem posiedzenia był ostatni dzień 45. posiedzenia Senatu (21, 22 lipca
2017 r.). Obrady trwały 15 godzin i 55 minut.
W dniach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 i 22 lipca 2017 r. odbyło się 45. posiedzenie Senatu,
które było najdłuższym posiedzeniem IX kadencji. Łącznie przez sześć dni Senat obradował
64 godziny i 37 minut efektywnego czasu pracy.
Najpóźniej zakończyły się obrady 6. posiedzenia w dniu 24 grudnia 2015 r. – o godzinie
3:51.
Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 12 minut, a na jedno posiedzenie
przypadało średnio 14 godzin i 40 minut.
Na 49 posiedzeń 7 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 14,29% wszystkich
posiedzeń, 28 posiedzeń dwudniowych stanowiło 57,14% wszystkich posiedzeń. Odbyło się
także 10 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia sześciodniowe, co dało im odpowiednio
20,41% i 6,12% liczby wszystkich posiedzeń.
W IX kadencji Senat przeprowadził 1868 głosowań elektronicznych oraz 22 głosowania
tajne.

*

Dzień obrad. W lipcu 2017 r. uznano za konieczne ustanowienie definicji dnia obrad. Zdarzają się bowiem
przypadki, gdy Senat obraduje do późnych godzin nocnych i wówczas jego obrady obejmują dwa dni
kalendarzowe, ale liczymy to jako jeden dzień obrad. Jest to sytuacja tożsama z wersją roboczą
sprawozdania stenograficznego, gdzie istnieją przypadki, że jeden dzień obrad obejmuje dwa dni
kalendarzowe.

**

Efektywny czas pracy – czas od rozpoczęcia obrad do ich zakończenia po odjęciu przerw.

