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Inicjatywy ustawodawcze Senatu 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 45) wniesiony przez Komisję 

Ustawodawczą w dniu 17 grudnia 2015 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09), 

stwierdzającego niezgodność art. 32 ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

z Konstytucją, w zakresie, w jakim nie służy realizacji ustawy lustracyjnej. 

Celem projektu było wprowadzenie w postępowaniu sądowo-administracyjnym 

w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się 

w zasobach IPN przez Instytut Pamięci Narodowej – jawnego rozpoznania skargi oraz 

umożliwienie stronie zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia sądu administracyjnego 

w tej sprawie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 13. posiedzeniu i 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej  

– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 374) wspólnie z poselskim 

projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 334) na 17. posiedzeniu i 29 kwietnia 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

oraz niektórych innych ustaw. Senat na 17. posiedzeniu, 12 maja 2016 r., przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 749).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk 46) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą 

w dniu 17 grudnia 2015 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11), 

stwierdzającego niezgodność art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją, w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki 

nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) 

ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie. 

Projektodawcy zaproponowali, aby ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę, 

prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z opieką nad inną 

osobą, nie powodowało utraty prawa do zasiłku dla opiekuna. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 13. posiedzeniu i 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie 
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wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 370) na 19. posiedzeniu 

i 20 maja 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Senat na 20. posiedzeniu, 16 czerwca 2016 r., 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 972).  

 

Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 47) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 17 grudnia 2015 r. 

Z petycją w sprawie uchwalenia ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych 

patronów ulic i placów zwróciła się Rada Miasta Jastrzębie Zdrój. 

Przedłożony projekt zakładał zakaz nadawania przez jednostki samorządu terytorialnego 

nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, 

mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty 

symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 17 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 11. posiedzeniu i 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 302) na 15. posiedzeniu Sejmu 

i 1 kwietnia 2016 r. uchwalił ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Senat na 

16. posiedzeniu, 29 kwietnia 2016 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 744). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 18 grudnia 2015 r. 

Projekt miał na celu zwiększenie wysokości świadczenia określonego w ustawie do 

poziomu połowy najniższej emerytury oraz zmianę progów dochodowych warunkujących 

możliwość przyznania tego świadczenia. Ponadto, jako organ opiniodawczo-doradczy, została 

utworzona Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób 

Represjonowanych z Powodów Politycznych działająca przy Szefie Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Pierwsze czytanie odbyło się w dniach 8 marca oraz 15 i 28 czerwca 2016 r. na 

posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 23. posiedzeniu, a na 26. 

posiedzeniu, 22 września 2016 r., podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 936) na 43. posiedzeniu 

i 8 czerwca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji 
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antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 

niektórych innych ustaw. Senat na 43. posiedzeniu, 22 czerwca 2017 r., przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1386). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (druk 72) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 14 stycznia 

2016 r.  

Projektowana ustawa miała na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11), stwierdzającym 

niezgodność art. 114 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją. 

Projekt ustawy reguluje problematykę wzruszalności decyzji ZUS i KRUS o ustaleniu 

prawa do emerytury lub renty oraz co do ich wysokości. Projekt dotyczył emerytur i rent 

przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy 

zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego 

rolników. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 6 kwietnia i 10 maja 2016 r. na 

posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji na 22. posiedzeniu i 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 778) na 35. posiedzeniu 

i 10 lutego 2017 r. uchwalił ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw. Senat na 36. posiedzeniu, 3 marca 2017 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 715). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 73) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 14 stycznia 2016 r.  

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt K 14/13), stwierdzającego 

niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

z Konstytucją, w zakresie wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu dokumentów 

wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego 

podlegających udostępnieniu. 

Celem projektu było usunięcie z ustawy o finansach publicznych wątpliwości 

interpretacyjnych.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 17 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

13. posiedzeniu i 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o finansach publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk 

sejmowy nr 368) wspólnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach 

publicznych (druk sejmowy nr 1014) na 35. posiedzeniu i 10 lutego 2017 r. uchwalił ustawę 
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o zmianie ustawy o finansach publicznych. Senat na 36. posiedzeniu, 3 marca 2017 r., przyjął 

ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2017 r. poz. 659). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(druk nr 83) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 30 stycznia 2016 r. 

Celem niniejszej inicjatywy ustawodawczej było wprowadzenie wyraźnych normatywnych 

podstaw podejmowania przez Senat aktywności w zakresie opieki nad Polonią i Polakami 

zamieszkałymi poza granicami kraju, mając na uwadze jak najmniejszą ingerencję w system 

prawa. 

Projektodawcy proponowali aby opieka Senatu nad Polonią i Polakami za granicą była 

realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca miała polegać na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

11. posiedzeniu i 19 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 291) na 14. posiedzeniu 

i 16 marca 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Senat na 13. posiedzeniu, 17 marca 2016 r., przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 395). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 107) wniesiony przez 

Komisję Infrastruktury w dniu 9 marca 2016 r. 

Celem inicjatywy było obniżenie wartości podatku akcyzowego na samochody osobowe 

o pojemności silnika powyżej 2.000 cm
3
. Pozwoliłoby to obywatelom na swobodniejszy 

dostęp do pojazdów oferowanych na rynkach europejskich. Obowiązujące obecnie 

obostrzenie w postacie wysokiej stawki dla wybranej grupy pojazdów nie ma uzasadnienia 

i jest jedną z wielu przeszkód stawianych przed obywatelami przez Państwo Polskie. 

Projektodawcy proponują obniżenie stawki akcyzy, którą opodatkowane są samochody 

osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm
3
 z 18,6% do 4,6% podstawy 

opodatkowania. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 17 maja, 14 i 22 czerwca oraz 

15 i 29 listopada 2016 r. na posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury 

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 32. posiedzeniu, 13 grudnia 2016 r., 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1234) 24 stycznia 2017 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk 

nr 109) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

11 marca 2016 r. 

Podstawowym celem projektu było poszerzenie zakresu podmiotowego zmienianej ustawy 

o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich 

niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie 

wojennym, a także wyeliminowanie formalnego ograniczenia co do możliwości dochodzenia 

roszczeń w postaci rocznego terminu, liczonego od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia 

nieważności orzeczenia, na zgłoszenie roszczenia. Projekt doprecyzował również niektóre 

przepisy ustawy, które wywoływały wątpliwości interpretacyjne. 

Brak możliwości dochodzenia roszczeń przez te osoby został zasygnalizowany 

w skierowanym do Senatu wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 19. posiedzeniu i 9 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 665) na 85. posiedzeniu 

i 30 sierpnia 2019 r. uchwalił ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Senat na 

85. posiedzeniu, 26 września 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1952). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 152) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 14 kwietnia 2016 r. 

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P9-02/15 wniesionej 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z Rzeszowa. Celem projektu ustawy było 

ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie 

przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na 

zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 czerwca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej. Senat na 22. posiedzeniu, 7 lipca 2016 r., podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 768) odbyło się na 

26. posiedzeniu Sejmu, 23 września 2016 r., i projekt został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 156) 

wniesiony przez grupę senatorów w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

Projekt miał na celu przesunięcie do 1 stycznia 2018 r. wejścia w życie niektórych 

przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym po to, aby 

umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań 

w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Infrastruktury. Senat na 22. posiedzeniu, 7 lipca 2016 r., podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 716) na 23. posiedzeniu 

i 21 lipca 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Senat na 24. posiedzeniu, 4 sierpnia 2016 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1342).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 244) wniesiony przez grupę 

senatorów w dniu 7 lipca 2016 r. 

Projekt miał na celu usunięcie sformułowania, które ograniczało możliwości prowadzenia 

nowych zadań przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) w przypadku gdy wydarzenia, miejsca 

lub postaci byłyby związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r. Projektodawcy 

proponowali zmianę art. 1 pkt 6 ustawy o IPN sprowadzającą się do wykreślenia 

sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 października 2016 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 

31. posiedzeniu, 1 grudnia 2016 r., podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1170) 16 grudnia 2016 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

(druk nr 261) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 22 lipca 2016 r. 

Projektodawcy proponowali utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwoliłyby na 

usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny takich jak: 

pomniki, obeliski, popiersia, tablice pamiątkowe, napisy i znaki. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 4 i 18 października 2016 r. na 

posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji na 28. posiedzeniu i 21 października 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 985) odbyło się 

29 listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 3 marca 2017 r. projekt został 

wycofany. 
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Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk 263) wniesiony przez 

Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 22 lipca 2016 r. 

Ustawa określiła zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców 

żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom 

społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Celem 

projektowanych zmian było włączenie dystrybutorów żywności do funkcjonujących 

i wprowadzanych mechanizmów w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

Projektowana regulacja otworzyła możliwość przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 

żywności na powierzchni powyżej 250 m
2
, w których sprzedaż środków spożywczych 

przekracza 50% obrotu w stosunku do wszystkich towarów, do podjęcia działań 

zmierzających do zapobiegania marnowaniu żywności, tworząc mechanizm przekazywania 

nieodpłatnie niesprzedanych produktów żywnościowych, z zastosowaniem dotychczasowych 

ulg podatkowych w tym zakresie.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 2 i 28 marca, 15 maja oraz 

18 grudnia 2017 r. na posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Środowiska. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

57. posiedzeniu, a na 58. posiedzeniu, 15 marca 2018 r., podjął uchwałę w sprawie wniesienia 

do Sejmu projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2431) na 84. posiedzeniu 

i 19 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Senat na 

83. posiedzeniu, 2 sierpnia 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy  

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 287) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 27 września 2016 r. 

Celem projektu ustawy było stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia małoletnim 

udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowo-

administracyjnego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 12 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 33. posiedzeniu i 11 stycznia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1248) na 40. posiedzeniu Sejmu 

i 21 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat na 

41. posiedzeniu, 17 maja 2017 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1136). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk nr 288) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w dniu 27 września 2016 r. 

Celem projektu ustawy było przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły 

koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 33. posiedzeniu i 11 stycznia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie 
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wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1250) 27 stycznia 2017 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 

351) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

19 listopada 2016 r. 

Projekt ustawy nakładał na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek 

zaspokajania roszczeń o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów obowiązkowego 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz od odpowiedzialności cywilnej 

rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, w przypadku wyczerpania ustalonej 

w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, określonej na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w tej 

właśnie ustawie. Projekt ten miał zapobiec skutkom wyczerpania się sumy gwarancyjnej 

z umów ubezpieczenia zawartych w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to minimalna suma 

gwarancyjna była wielokrotnie niższa od przyjętej aktualnie. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 41. posiedzeniu i 17 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1608) na 84. posiedzeniu 

i 19 lipca 2019 r., i uchwalił ustawę o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych 

w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. Senat na 83. posiedzeniu, 2 sierpnia 

2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1631). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 354) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 18 listopada 2016 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 

2015 r. (sygn. akt SK 59/13), stwierdzającego niezgodność art. 70 ust. 1 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii z Konstytucją, w zakresie w jakim dopuszczała orzeczenie 

przepadku przedmiotu służącego do popełnienia któregoś z wymienionych w tym przepisie 

przestępstw, nie będącego własnością sprawcy, jeżeli właściciel lub inna osoba uprawniona, 

mimo zachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, nie przewidywała i nie 

mogła przewidzieć, że może on służyć do popełnienia któregoś z tych przestępstw. 

Projekt nowelizacji ustawy wprowadzał dodatkową przesłankę regulującą możliwość 

orzeczenia przepadku mienia niebędącego własnością sprawcy skazanego za przestępstwa 

związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, polegającą na udowodnieniu właścicielowi rzeczy, że przy 
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zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł on przewidzieć, że mogą 

one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniach 31 stycznia 2017 r. oraz 

19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat na 47. posiedzeniu, 27 września 2017 r., podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

ustawy – Kodeks wykroczeń. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1911) odbyło się na 51. 

posiedzeniu Sejmu, 9 listopada 2017 r., i projekt został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 366) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 30 listopada 2016 r.  

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P-9-18/16 skierowanej do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę prywatną. Obecnie obowiązująca ustawa 

zobowiązuje nadawców do nadawania programów z udogodnieniami dla niepełnosprawnych 

w wymiarze 10% kwartalnego czasu nadawania programu. Projekt ustawy miał na celu 

zwiększenie tego czasu tak, aby od 2022 r. co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania 

programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 41. posiedzeniu i 17 maja 

2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o radiofonii i telewizji.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1607) na 60. posiedzeniu 

i 22 marca 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Senat na 

59. posiedzeniu, 16 kwietnia 2018 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 915).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 371) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 9 grudnia 2016 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r. (sygn. akt P 3/14), 

stwierdzającego niezgodność art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji z Konstytucją, w zakresie w jakim nie przewidywała odrębnej stawki opłaty stałej 

za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu 

przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie. 

Celem projektowanej regulacji było rozwiązanie problemu związanego z brakiem odrębnej 

stawki pobieranej przez komorników w związku z realizacją wniosku o dokonanie eksmisji 

z lokalu mieszkalnego, w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie opuścił zajmowany lokal. 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji projektodawcy 

proponowali: obniżenie wysokości opłaty stałej do wysokości 20% przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego, przy czym za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób odrębną 

opłatę pobiera się od każdej izby; ustanowienie zaliczki, wszczęcie egzekucji może być 

uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela zaliczki na poczet opłaty stałej. Nieuiszczenie 

zaliczki na poczet opłaty, w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do 
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zapłaty, będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Wysokość 

zaliczki określona została na poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego; 

obniżenie wysokości opłaty za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie, w przypadkach 

innych niż wymienione w art. 51 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji do wysokości 

15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w dniach 31 stycznia i 21 lutego 

2017 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 37. posiedzeniu i 16 marca 2017 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach 

sądowych i egzekucji.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1455) na 47. posiedzeniu 

i 15 września 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 

Senat na 47. posiedzeniu, 22 września 2017 r., wprowadził poprawki do ustawy. Sejm na 

48. posiedzeniu, 29 września 2017 r., przyjął wszystkie poprawki Senatu (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1910). 

 

Projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 393) wniesiony przez 

grupę senatorów w dniu 14 grudnia 2016 r. 

Senatorowie zaproponowali nadawanie odznaczenia Krzyża Zachodniego osobom 

narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 31 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Kultury i Środków Przekazu 

i Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 34. posiedzeniu, 

1 lutego 2017 r., i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy 1294) na 39. posiedzeniu 

i 7 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Senat na 

40. posiedzeniu, 7 kwietnia 2017 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2017 r. poz. 973). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 401) wniesiony przez 

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 17 stycznia 2017 r. 

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P 9–45/16 skierowanej do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę prywatną. Celem projektu ustawy było 

doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie 

z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji 

Infrastruktury. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 42. posiedzeniu i 1 czerwca 2017 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach 

publicznych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1632) odbyło się 

27 września 2017 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 409) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2017 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2016 r. (sygn. akt K 37/13) stwierdzającego, 

niezgodność przepisów ustawy o kierujących pojazdami z Konstytucją RP i Konwencją 

o prawach osób niepełnosprawnych, w zakresie w jakim nie przewiduje udzielenia przez 

władze publiczne pomocy osobie niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do 

rodzaju schorzenia w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu 

państwowego na prawo jazdy kategorii B. 

Celem projektu było obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część 

egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, w przypadku gdy 

egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem 

osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 czerwca 2017 r. na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Infrastruktury 

i Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 44. posiedzeniu 

i 29 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1714) na 59. posiedzeniu 

i 28 lutego 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Senat na 58. 

posiedzeniu, 15 marca 2018 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2018 r. poz. 728). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 

ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

(druk nr 447) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 15 marca 2017 r. 

Projekt ustawy dotyczył uregulowania kwestii usunięcia obiektów – takich jak pomniki, 

kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice 

pamiątkowe, napisy i znaki – upamiętniających lub propagujących komunizm lub inne ustroje 

totalitarne; objęcia zakazem nadawania nazw propagujących komunizm lub inne systemy 

totalitarne również jednostki organizacyjne, takie jak szkoły, przedszkola, szpitale, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury oraz instytucje społeczne. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu 

oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 39. posiedzeniu 

i 21 kwietnia podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1538) na 44. posiedzeniu 

i 20 czerwca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Senat na 44. posiedzeniu, 29 czerwca 2017 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1389). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (druk 465) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 4 kwietnia 2017 r.  

Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 czerwca 

2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 15 lipca 2015 r. 

(sygn. akt S 5/15), stwierdzających niezgodność przepisów ustawy – Prawo spółdzielcze 

z Konstytucją RP. 

Projekt ma na celu uchylenie przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy 

w spółkę prawa handlowego. W myśl projektu zmiana formy prowadzenia działalności przez 

spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni. 

Członkowie spółdzielni pracy chcący utworzyć spółkę, będą musieli przeprowadzić dwie 

całkowicie osobne procedury: jedną likwidującą spółdzielnię pracy i drugą zmierzającą do 

utworzenia spółki handlowej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 14 lutego 2018 r. w Komisji Infrastruktury 

i Komisji Ustawodawczej. Senat na 58. posiedzeniu, 15 marca 2018 r., podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2435) na 81. posiedzeniu 

i 16 maja 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze. Senat na 

79. posiedzeniu, 28 maja 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1100). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk 

nr 480) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

6 kwietnia 2017 r. 

Projekt inicjatywy ustawodawczej miał na celu realizację postulatów zawartych 

w skierowanej do Marszałka Senatu petycji indywidualnej P9-06/17 wniesionej 9 lutego 

2017 r. 

Celem projektu ustawy było przyznanie dzieciom matek pozbawionych wolności na 

podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach 

odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnień 

do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym 

osoby, które jako małoletnie były więzione wraz z matkami lub których matka przebywała 

w okresie ciąży w więzieniach, nie mogły dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za 

okres własnego pobytu w więzieniach i miejscach odosobnienia. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 11 października 2017 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 49. posiedzeniu i 10 listopada 2017 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne 

orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego 

bytu Państwa Polskiego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2063) na 58. posiedzeniu 

i 8 lutego 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego. Senat na 57. posiedzeniu, 8 marca 2018 r., wprowadził do ustawy poprawki, które 

zostały przyjęte na 60. posiedzeniu Sejmu 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 727). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania 

się (druk nr 504) wniesiony przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej w dniu 9 maja 2017 r. 

Projekt ustawy stanowił realizację wniosków de lege ferenda zawartych w informacji 

Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Świadczenie usług publicznych osobom 

posługującym się językiem migowym” (nr P/14/105). 

Celem projektu ustawy było zagwarantowanie osobom niesłyszącym szerszego wsparcia 

w komunikowaniu się ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz jednostkami Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej i strażami gminnymi. Możliwość nawiązania kontaktu 

i wymiany informacji z tego typu podmiotami jest niejednokrotnie kluczowa dla 

bezpieczeństwa, zdrowia i życia każdego obywatela. Obecnie nawiązanie kontaktu w języku 

migowym z jednostkami działającymi w sferze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zwłaszcza 

w sprawach nagłych, jest bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 2 października 2017 r. i 5 czerwca 2018 r. na 

posiedzeniach Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 62. posiedzeniu i 29 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2768) 18 lipca 2018 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących 

pojazdami (druk nr 507) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 11 maja 

2017 r.  

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15), stwierdzającego niezgodność 

ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z Konstytucją, w zakresie w jakim nie 

przewiduje sytuacji usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności  

– kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na 

obszarze zabudowanym.  

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło 11 października 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 50. posiedzeniu i 15 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 

ustawy o kierujących pojazdami. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2059) na 61. posiedzeniu 

i 12 kwietnia 2018 r. uchwał ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

ustawy o kierujących pojazdami. Senat na 60. posiedzeniu, 11 maja 2018 r., przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2018 r. poz. 1099). 
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Projekt ustawy 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, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (druk nr 542) wniesiony przez grupę senatorów 

w dniu 29 czerwca 2017 r. 

Celem ustawy było przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej 

dodatkowych uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. Proponowane 

uprawnienia były analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary 

represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby 

represjonowane z powodów politycznych. Dodatkowe uprawnienia to:  

1) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach,  

2) prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca 

w domu pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń 

mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych udzielana przez samorząd 

terytorialny. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 9 listopada 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 50. posiedzeniu i 15 listopada 2017 r. podjął 

uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 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, ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2062) na 64. posiedzeniu 

i 15 czerwca 2018 r. uchwalił ustawę 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, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Senat na 63. posiedzeniu, 13 lipca 2018 r., 

wprowadził do ustawy poprawki, które zostały przyjęte na 67. posiedzeniu Sejmu, 20 lipca 

2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1552). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 559) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą 

w dniu 7 lipca 2017 r.  

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13), stwierdzającego 

niezgodność art. 7541 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją, 

w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości 

obowiązanego hipoteką przymusową. 

Celem projektu była skuteczniejsza ochrona praw wierzycieli, którzy uzyskali 

zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: 

hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi 

wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu. 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 11 października 2017 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 49. posiedzeniu i 10 listopada 2017 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy 

o księgach wieczystych i hipotece.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2064) na 61. posiedzeniu 

i 13 kwietnia 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych 

i hipotece. Senat na 60. posiedzeniu, 11 maja 2018 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1009). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 560) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 6 lipca 

2017 r. 

Celem projektu ustawy była realizacja postulatów zawartych w petycji indywidualnej 

oznaczonej nr P9-04/17 wniesionej do Senatu 1 lutego 2017 r. Projektowana ustawa 

zmierzała do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego 

w postępowaniu karnym funkcjonariusza Policji i Straży Granicznej, który został zwolniony 

ze służby z powodu wymierzenia kary dyscyplinarnej w postaci wydalenia ze służby za czyn 

wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 11 października i 28 listopada 2017 r. na 

wspólnych posiedzeniach Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 53. posiedzeniu 

i 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2185) na 80. posiedzeniu 

i 12 kwietnia 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 

ustaw. Senat na 78. posiedzeniu, 9 maja 2019 r., wprowadził poprawki, które zostały przyjęte 

na 81. posiedzeniu Sejmu, 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1091). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum 

ogólnokrajowym (druk nr 566) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 19 lipca 

2017 r. 

Projekt dostosowywał system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 

2017 r. (sygn. akt K 10/15) stwierdzającego, niezgodność przepisów ustawy o referendum 

ogólnokrajowym i ustawy o referendum lokalnym z Konstytucją RP, w zakresie w jakim 

wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania. 

Celem projektu było wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po 

postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych 

z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie 

kampanii referendalnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 13 lutego 2018 r. w Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 58. posiedzeniu, 15 marca 2018 r., podjął 
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uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum 

lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2434) na 67. posiedzeniu Sejmu, 

20 lipca 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy 

o referendum ogólnokrajowym. Senat na 64. posiedzeniu, 27 lipca 2018 r., przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (druk nr 577) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w dniu 27 lipca 2017 r. 

Projekt ustawy miał na celu umożliwienie tworzenia przez ministrów oraz kierowników 

urzędów centralnych, a także jednostki samorządu terytorialnego państwowych oraz 

samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym 

na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub 

upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego. Projekt przewidywał, że siedziba tego 

rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 5 grudnia 2017 r. na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 53. posiedzeniu 

i 21 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy 

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2184) na 61. posiedzeniu 

i 12 kwietnia 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. Senat na 60. posiedzeniu, 11 maja 2018 r., przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2018 r. poz. 1105). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk nr 602) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 22 września 

2017 r.  

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P9-14/17 wniesionej do 

Senatu 19 kwietnia 2017 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, odnoszący się do 

wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w sprawie dotyczącej kwestii 

przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Projekt ustawy wprowadza 

rozróżnienie postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku od postanowień 

o przedłużeniu pobytu w takiej placówce. Projekt przewidywał także, iż postanowienia 

o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem sprawy na rozprawę 

mogą spowodować przedłużenie tego pobytu na łączny okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 13 marca 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 59. posiedzeniu i 16 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2521) 8 maja 2018 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym (druk nr 623) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji w dniu 19 października 2017 r. 

Projekt ustawy stanowił realizację wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do 

Marszałka Senatu z 21 stycznia 2017 r. Proponowane regulacje pozwoliły członkom Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, legitymującym się kartą 

kombatanta, kierującym pojazdem oznaczonym taką kartą, nie stosować się do niektórych 

znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, na zasadach określonych dla 

osoby niepełnosprawnej, posiadającej kartę parkingową, a kierującej pojazdem oznaczonym 

taką kartą. Projekt ustawy uregulował także m.in. wydawanie karty kombatanta oraz 

przesłanki utraty jej ważności. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło 14 marca 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 59. posiedzeniu i 16 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo 

ruchu drogowym.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2523) na 78. posiedzeniu 

i 15 marca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych 

innych ustaw. Senat na 75. posiedzeniu, 21 marca 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 752). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk 735) wniesiony 

przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 8 lutego 2018 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. 

(sygn. akt SK 13/14), stwierdzającego niezgodność ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

z Konstytucją RP, w zakresie w jakim nie przewiduje prawa do osobistego udziału sprawcy, 

wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu 

w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego 

stosowania tego środka zabezpieczającego. 

Wnioskodawcy proponowali wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego 

rozwiązań dotyczących zapewnienia sprawcy prawa do udziału w posiedzeniu dotyczącym 

jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Ponadto zaproponowano zawieranie 

w opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu informacji, czy stan zdrowia 

sprawcy pozwala na udział w posiedzeniu. Projekt przewidywał także zmianę właściwości 

miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na 

sąd, w którego okręgu przebywa sprawca. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 5 czerwca oraz 19 września 2018 r. na 

posiedzeniach Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 66. posiedzeniu i 26 października 2018 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny wykonawczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3028) na 77. posiedzeniu Sejmu 

i 21 lutego 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 
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ustawy – Kodeks postępowania karnego. Senat na. 75. posiedzeniu, 21 marca 2019 r., 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 679). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 750) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 27 lutego 2018 r. 

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego (sygn. akt SK 31/15), stwierdzającego niezgodność art. 778
1
 ustawy  

– Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją, w zakresie, w jakim dopuszczała nadanie 

przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli 

wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem 

w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny 

przeciwko spółce jawnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło 5 czerwca 2018 r. w Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie 

komisji na 62. posiedzeniu i 29 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2769) na 71. posiedzeniu 

i 9 listopada 2018 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 

Senat na 67. posiedzeniu, 23 listopada 2018 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2385).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 761) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 16 marca 2018 r.  

Projekt dostosowywał system prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego 

z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17) i przewidywał wprowadzenie do systemu prawa 

przepisów określających kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są 

zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne uprawnione) do szkoły 

lub przedszkola. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 9 maja i 19 grudnia 2018 r. oraz 8 maja 

2019 r. na posiedzeniach Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 82. posiedzeniu i 12 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3721) na 86. posiedzeniu, 

i 16 października 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw. Senat na 85. posiedzeniu, 18 października 2019 r., przyjął ustawę 

bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 

osób (druki nr 775) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 22 marca 2018 r. 

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego (sygn. akt K 6/14), stwierdzającego niezgodność art. 46 ust. 1 ustawy 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób z Konstytucją, w zakresie, w jakim 

przewidywał sporządzanie opinii w sprawie niezbędności dalszego pobytu w Krajowym 
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Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym tylko przez jednego lekarza psychiatrę. 

Standardem miało być wydawanie opinii o stanie zdrowia osoby poddanej tej procedurze 

przez dwóch lekarzy psychiatrów, a jeżeli osoba wykazuje zaburzenia osobowości lub 

zaburzenia preferencji seksualnych – dodatkowo również przez biegłego psychologa lub 

biegłego lekarza seksuologa, albo certyfikowanego psychologa seksuologa. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło 5 czerwca 2018 r. w Komisji Zdrowia, Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 62. posiedzeniu i 29 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2757) 18 lipca 2018 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 801) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 kwietnia 2018 r. 

Projekt ustawy dostosowywał system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15). Celem projektu było umożliwienie poprzednim 

właścicielom lub ich spadkobiercom żądania zwrotu nieruchomości (gdy nieruchomość stała 

się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie) wywłaszczonej w trybie rokowań 

i umowy poprzedzających wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Dotychczas 

z żądaniem takim można było wystąpić jedynie w przypadku, gdy nieruchomość została 

wywłaszczona w drodze decyzji wywłaszczeniowej podejmowanej, jeżeli strona odmówiła 

zawarcia umowy. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

64. posiedzeniu i 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2798) odbyło się 

11 września 2018 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 802) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 kwietnia 2018 r. 

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14), stwierdzającego niezgodność 

art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją RP, 

w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela 

wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych 

współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 

w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3. 

Celem projektu było umożliwienie byłemu współwłaścicielowi wywłaszczonej 

nieruchomości lub jego spadkobiercy żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej 

części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, niezależnie od 

tego czy wniosek taki złożyli też pozostali byli współwłaściciele lub ich spadkobiercy. 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 26 czerwca 2018 r. na posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

64. posiedzeniu i 27 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2799) odbyło się 

11 września 2018 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

 

Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk 

nr 827) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 

16 maja 2018 r.  

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P9-50/17 wniesionej do 

Senatu 11 grudnia 2017 r. Projekt ustawy miał na celu rozwiązanie problemu związanego 

z nadawaniem listów przez obywateli polskich przebywających w krajach UE w związku 

z postępowaniem administracyjnym. Wprowadził m.in. możliwość nadania pisma w placówce 

pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie 

członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że 

wymagany termin na dokonanie czynności został zachowany. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 68. posiedzeniu i 14 grudnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3144) na 81. posiedzeniu 

i 16 maja 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego. Senat na 79. posiedzeniu, 28 maja 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1133). 

 

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych (druk nr 862) wniesiony przez Komisję Budżetu i Finansów 

Publicznych w dniu 12 czerwca 2018 r. 

Projekt ustawy miał na celu zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę 

w wyniku czynów niedozwolonych i korzystały z usług kancelarii odszkodowawczych. 

Projekt zakładał ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane 

z dochodzeniem tych roszczeń, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności 

prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się roszczenia, 

wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz wprowadzanie 

obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności 

w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 23 lipca, 25 i 27 września 2018 r. na 

posiedzeniach Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 66. posiedzeniu i 26 października 2018 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. 
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Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3136) 16 stycznia 2019 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 939) 

wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 10 września 

2018 r. 

Projekt ustawy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji obywatelskiej P9-49/17 

wniesionej do Senatu RP 24 listopada 2017 r. Projekt uznaje sobotę za dzień równorzędny 

z dniem uznanym przez Kodeks za dzień wolny od pracy. Uregulowanie odnosi się do kwestii 

ustalenia końca biegu terminu określonego dla dokonania czynności procesowej. Podobne 

uregulowania funkcjonują już w postępowaniu cywilnym, administracyjnym czy sądowo-

administracyjnym. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 20 listopada 2018 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 68. posiedzeniu i 14 grudnia 2018 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3134) wspólnie z: rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw (druk sejmowy nr 3251), oraz senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego (druk sejmowy nr 3193) na 84. posiedzeniu i 19 lipca 2019 r. uchwalił 

ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Senat na 83. posiedzeniu, 2 sierpnia 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1694). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 988) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 29 października 2018 r. 

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15), stwierdzającego niezgodność art. 56 

§ 3 ustawy z Konstytucją, w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia 

zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k. odnoszącego się do 

oskarżyciela posiłkowego.  

Projektowana nowelizacja przyznała grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, 

pozbawionych statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia postanowienia sądu.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 18 grudnia 2018 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 71. posiedzeniu i 24 stycznia 2019 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3193) wspólnie z: rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw (druk sejmowy nr 3251), oraz senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego (druk sejmowy nr 3134) na 84. posiedzeniu i 19 lipca 2019 r. uchwalił 

ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Senat na 83. posiedzeniu, 2 sierpnia 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1694). 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk 1059) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Projekt dostosowywał system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 

2018 r. (sygn. akt SK 18/17), stwierdzającego niezgodność art. 70 § 1 ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim określał termin do wytoczenia 

powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości 

przez pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się w dniach 13 lutego oraz 

10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniach Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 78. posiedzeniu i 9 maja 

2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3486) wspólnie z rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk sejmowy nr 3573) 

na 86. posiedzeniu i 16 października 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Senat na 85. posiedzeniu, 18 października 2019 r., przyjął ustawę bez 

poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 2089). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (druk 1060) wniesiony przez 

Komisję Ustawodawczą w dniu 13 grudnia 2018 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), 

stwierdzającego niezgodność art. 65 ust. 1 ustawy z Konstytucją w zakresie, w jakim 

upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień 

budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia.  

Projektowane rozwiązanie polegało na przeniesieniu przepisów zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu 

uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. Oczekiwanym efektem regulacji 

było uregulowanie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw – w tym przypadku 

wolności pracy – z zachowaniem wymogów Konstytucji. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 23 stycznia 2019 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury. Senat rozpatrzył 

sprawozdanie komisji na 71. posiedzeniu i 24 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy 3195) na 77. posiedzeniu 

i 22 lutego 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Senat na 75. 

posiedzeniu, 21 marca 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 695). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 1063) wniesiony przez Komisję 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w dniu 19 grudnia 2018 r. 

Projektodawcy proponowali wprowadzenie rozwiązań dotyczących ustalania wysokości 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustalania 

bonifikaty od tej opłaty. Proponowane rozwiązania miały na celu zabezpieczenie 
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mieszkańców przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 

poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Senatu. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 69. posiedzeniu i 20 grudnia 2018 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3161) na 77. posiedzeniu 

i 30 stycznia 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Senat na 72. posiedzeniu, 1 lutego 2019 r., 

przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 270).  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

niektórych innych ustaw (druk 1064) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 

20 grudnia 2018 r. 

Projektowana ustawa miała na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt K 27/15), stwierdzającego niezgodność 

art. 144 ustawy z Konstytucją, w zakresie, w jakim odnosi się do egzekucji z nieruchomości 

lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, 

przez to, że nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością 

osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb 

mieszkaniowych. 

Celem projektu ustawy było zapewnienie ochrony przed eksmisją „na bruk” z lokalu 

mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku. Wprowadzenie takiego 

przepisu ujednoliciłoby reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze 

cywilnej i administracyjnej. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 12 lutego 2019 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

75. posiedzeniu i 21 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 

innych ustaw. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 1069) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 14 stycznia 2019 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17), stwierdzającego 

niezgodność art. 129 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

z Konstytucją. 

Projektodawcy zaproponowali zmianę dotyczącą wydłużenia terminu na wystąpienie 

z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za 

poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

w związku z ochroną środowiska z 2 do 5 lat. 
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Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 12 lutego 2019 r. na posiedzeniu 

Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 73. posiedzeniu 

i 14 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo ochrony środowiska.  

Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3212) na 77. posiedzeniu 

i 21 lutego 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Senat na 

74. posiedzeniu, 26 lutego 2019 r., przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 452). 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy (druk nr 1071) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 styczna 2019 r. 

Projektowana ustawa stanowiła wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt K 6/15) 

stwierdzającego niezgodność ustawy art. 8 ust. 2 ustawy o społecznej inspekcji pracy 

z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim nie uzależniała obowiązku udzielenia społecznemu 

inspektorowi pracy informacji oraz okazania mu dokumentów od uzyskania zgody 

pracownika w wypadkach, w których realizacja tego obowiązku wiązałaby się 

z udostępnieniem danych osobowych tego pracownika. 

Celem projektu było uzależnienie udzielenia społecznemu inspektorowi pracy informacji 

oraz okazania mu dokumentów, w przypadkach, gdy wiązałoby się to z udostępnieniem 

danych osobowych pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 marca 2019 r. na posiedzeniu Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 

78. posiedzeniu i 9 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3485) 3 czerwca 2019 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1134) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 27 marca 2019 r. 

Projekt ustawy miał dostosować system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16) i miał na celu umożliwienie uprawnionym osobom 

dochodzenia przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał 

dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, w sytuacji gdy stwierdzenie samodzielności lokalu 

wymaga wykonania robót adaptacyjnych. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 24 maja 2019 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Infrastruktury. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji 

na 82. posiedzeniu i 12 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 3722) odbyło się 

29 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (druk nr 1175) wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 15 maja 

2019 r. 

Projekt miał dostosować system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 

2019 r. (sygn. akt P 20/16), w zakresie urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 

2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Celem ustawy było przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury 

ubezpieczonym, które pobierały wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty 

wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 25 czerwca 2019 r. na 

posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 82. posiedzeniu i 12 lipca 2019 r. 

podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3720) 31 lipca 2019 r. został skierowany do 

pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk 1189) wniesiony 

przez Komisję Ustawodawczą w dniu 23 maja 2019 r. 

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym miała na celu 

dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. 

(sygn. akt K 6/17). Celem projektu ustawy było zastąpienie regulacji uniemożliwiającej 

wydanie usuniętego z drogi pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie 

i parkowanie, regulacją przewidującą jedynie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

w przypadku gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji na 83. posiedzeniu i 2 sierpnia 2019 r. podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk 1207) 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą w dniu 12 czerwca 2019 r.  

Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego miała na celu 

uwzględnienie uwag zawartych w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18). Projekt dotyczył zniesienia dotychczasowego limitu 

kosztów procesu (tak w zakresie kosztów podróży, jak i co do utraconego zarobku) jakie 

mogą być przyznane stronie, która wygra sprawę, a która działała w postępowaniu 

samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem nie będącym profesjonalnym zastępcą procesowym. 

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy odbyło się 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat 

rozpatrzył sprawozdanie komisji na 83. posiedzeniu i 2 sierpnia 2019 r. i podjął uchwałę 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego. 

Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 3792) 30 sierpnia 2019 r. został skierowany do 

pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 


