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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 dnia 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09)
stwierdzającego niezgodność art. 32 ust. 4, 5, 6 i 8 ustawy z dnia 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 w dniu 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 13. posiedzeniu w dniu 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) i na 17. posiedzeniu w dniu 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 w dniu 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 dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11),
stwierdzającego niezgodność art. 17 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 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 w dniu 16 lutego 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 13. posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. podjął uchwałę
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w sprawie 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) i na 19. posiedzeniu w dniu
20 maja 2016 r. uchwalił ustawę zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Senat na 20. posiedzeniu w dniu 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 w dniu 17 lutego 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 11. posiedzeniu w dniu 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) i na 15. posiedzeniu Sejmu
w dniu 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 w dniu 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 została utworzona Rada do Spraw
Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów
Politycznych działającej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.
Pierwsze czytanie odbyło się w dniach 8 marca oraz 15 i 28 czerwca 2016 r. na
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej
i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 26. posiedzeniu w dniu 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) i na 43. posiedzeniu w dniu
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 w dniu 22 czerwca 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 dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11), stwierdzającym
niezgodność art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 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
posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 22. posiedzeniu w dniu 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) i na 35. posiedzeniu w dniu
10 lutego 2017 r. uchwalił ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw. Senat na 36. posiedzeniu w dniu 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 dnia 9 kwietnia 2015 r. (sygn. akt K 14/13)
stwierdzającego niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 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 w dniu 17 lutego 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na
13. posiedzeniu w dniu 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) i na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. uchwalił
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ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych. Senat na 36. posiedzeniu w dniu 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 w dniu 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
i na 11. posiedzeniu w dniu 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) i na 14. posiedzeniu w dniu
16 marca 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Senat na 13. posiedzeniu w dniu 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 jest obniżenie wartości podatku akcyzowego na samochody osobowe
o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3. Pozwoli 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 przykrych przeszkód stawianych przed obywatelami przez Państwo Polskie
Projektodawcy proponują obniżenie stawki akcyzy, którą opodatkowane są samochody
osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6% do 4,6% podstawy
opodatkowania.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 17 maja, 14 i 22 czerwca oraz 15 i 29
listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Senat na 32. posiedzeniu w dniu 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) w dniu 24 stycznia 2017 r. został
skierowany do I 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 jest 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 doprecyzowuje również niektóre
przepisy ustawy wywołujące 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 w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 19. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 665) odbyło się w dniu 26
stycznia 2017 r. na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk
nr 122) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 16
marca 2016 r.
Celem projektu ustawy jest objęcie zwolnieniem od kosztów sądowych w przypadku
skargi o wznowienie postępowania, gdy przyczyną wznowienia ma być stwierdzenie przez
Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową
bądź też ustawą, aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na
22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r. nie podjął uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i tym samym
zakończył postępowanie w tej sprawie.
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 stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P9-02/15 wniesionej przez
Spółdzielnię Mieszkaniową PROJEKTANT z Rzeszowa. Celem projektu ustawy jest
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 w dniu 23 czerwca 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej. Senat na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r. podjął uchwałę
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 768) odbyło się na 26.
posiedzeniu Sejmu w dniu 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 dnia 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.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 5 lipca 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
oraz Komisji Infrastruktury. Senat na 22. posiedzeniu w dniu 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) i na 23. posiedzeniu w dniu
21 lipca 2016 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Senat na 24. posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę bez poprawek (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1342).
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (druk nr 187) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji w dniu 24 maja 2016 r.
Projekt inicjatywy stanowił realizację postulatu zawartego w petycji P-IX-01/15 skierowanej
do Senatu przez osobę prywatną. Celem projektu ustawy było stworzenie podstaw prawnych
dla umożliwienia mężczyznom, którzy ukończyli szesnaście lat, wystąpienia do sądu
z wnioskiem o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego. W opinii wnoszącego
petycję nie ma bowiem uzasadnienia prawnego oraz społecznego dla dyskryminacji mężczyzn
w zakresie umożliwienia im wystąpienia do sądu opiekuńczego o zgodę na zawarcie związku
małżeńskiego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 2 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Drugie
czytanie projektu ustawy odbyło się na 26. posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. i Senat
odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
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 ma na celu usunięcie niefortunnego sformułowania, który ograniczał możliwości
prowadzenia nowych zadań przez IPN w przypadku gdy wydarzenia, miejsca lub postaci
byłyby związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r. Projektodawcy proponują 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 w dniu 19 października 2016 r. na
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji. Senat na 31. posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie
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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) w dniu 16 grudnia 2016 r. został
skierowany do I 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 proponują utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą 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
posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat rozpatrzył sprawozdanie
komisji i na 28. posiedzeniu w dniu 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.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 985) odbyło się w dniu 29
listopada 2016 r. w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 3 marca 2017 r. projekt został wycofany.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 285) wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji w dniu 27 września 2016 r.
Projekt stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P9-29/16 skierowanej do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę prywatną. Celem projektu jest przywrócenie osobom, które
odeszły na wcześniejszą emeryturę możliwości otrzymania emerytury powszechnej w wysokości,
która wynikała z ustawy obowiązującej w chwili odejścia na wcześniejszą emeryturę, a nie
pomniejszonej o kwoty wcześniej pobranych emerytur. Dotyczy to przede wszystkim kobiet
urodzonych w 1953 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat na 33.
posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył
postępowanie w tej sprawie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 286) wniesiony przez
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 27 września 2016 r.
Projekt ustawy wprowadza możliwość dla osób pobierających rentę socjalną uzyskiwania
miesięcznych przychodów do wysokości 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
przy zachowaniu prawa do pomniejszonej renty. Obecnie po przekroczeniu 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia prawo do renty ulega zawieszeniu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat na 33. posiedzeniu w dniu 11 stycznia
2017 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
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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 sądowoadministracyjnego.
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 i na 33. posiedzeniu w dniu 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) i na 40. posiedzeniu
Sejmu w dniu 21 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat na
41. posiedzeniu w dniu 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 jest przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty
pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło w dniu 8 grudnia 2016 r. na posiedzeniu
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Senat
rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 33. posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 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 1250) w dniu 27 stycznia 2017 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (druk nr 341) wniesiony przez grupę senatorów w dniu 16 listopada 2016 r.
Projektodawcy proponują wprowadzenie nowego, obok zasiłku pogrzebowego – zasiłku
pośmiertnego. Zasiłek pośmiertny w wysokości 6000 zł przysługiwać będzie osobom, które w
dniu śmierci osoby prowadziły z nią wspólne gospodarstwo domowe. Zasiłek pogrzebowy w
wysokości 4000 zł przysługiwać będzie osobom, które w dniu śmierci osoby, nie prowadziły
z nią wspólnego gospodarstwa domowego.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 28 marca 2017 r. na posiedzeniu
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat na
41. posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył
postępowanie w tej sprawie.
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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 nakłada 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 ma 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 w dniu 20 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył
sprawozdanie komisji i na 41. posiedzeniu w dniu 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.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1608) odbyło się w dniu 21
czerwca 2017 r. w Komisji Finansów Publicznych.
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 ma na celu
dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 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 dopuszcza 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 wprowadza 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
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 posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 28 września 2017 r. podjął
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń.
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I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1911) odbyło się na 51.
posiedzeniu Sejmu w dniu 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 stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P-9-18/16 skierowanej do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę prywatną. Projekt ustawy ma 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. Obecnie
obowiązująca ustawa zobowiązuje nadawców do nadawania programów z udogodnieniami
dla niepełnosprawnych w wymiarze 10% kwartalnego czasu nadawania programu.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 19 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu
Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisji Ustawodawczej. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 41. posiedzeniu w
dniu 17 maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1607) w dniu 7 czerwca 2017 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
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 dnia 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
zapłaty, będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Wysokość
zaliczki określona została na poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego;
obniżenie wysokość 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 posiedzeniu Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w dniach 31 stycznia i 21 lutego
2017 r. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 37. posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r.
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji.
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Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1455) i na 47 posiedzeniu
w dniu 15 września 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji. Senat na 47. posiedzeniu w dniu 22 września 2017 r. wprowadził poprawki do
ustawy. Sejm na 48. posiedzeniu w dniu 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 proponowali nadawanie odznaczenia Krzyża Zachodniego
narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom.

osobom

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 i na 34.posiedzeniu w dniu
1 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.
Sejm rozpatrzył senacki projekt ustawy (druk sejmowy 1294) i na 39. posiedzeniu w dniu
7 kwietnia 2017 r. uchwalił ustawę o ustanowieniu Krzyża Zachodniego. Senat na 40.
posiedzeniu w dniu 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 stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P 9–45/16 skierowany przez
osobę fizyczną. Celem projektu ustawy jest 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 i na 42. posiedzeniu w dniu 1 czerwca
2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o drogach publicznych.
I czytanie senackiego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1632) odbyło się w dniu 27
września 2017 r. w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 409) wniesiony
przez Komisję Ustawodawczą w dniu 8 lutego 2017 r.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 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 efektywnej 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 jest obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część
egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, w przypadku gdy egzamin

86

aktualizacja: 29 listopada 2017 r.

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 i na 44. posiedzeniu w dniu
29 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie
ustawy o kierujących pojazdami.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 1714) w dniu 7 lipca 2017 r. został skierowany
do I czytania do Komisji Infrastruktury.
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 Ustawodawcze. Senat rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 39. posiedzeniu
w dniu 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) i na 44. posiedzeniu
w dniu 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 w dniu 29 czerwca 2017 r. przyjął ustawę
bez poprawek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1389).
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 ma na celu realizację postulatów zawartych
w skierowanej do Marszałka Senatu petycji indywidualnej wniesionej w dniu 9 lutego 2017 r.
Celem projektu ustawy jest 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 mogą 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
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rozpatrzył sprawozdanie komisji i na 49. posiedzeniu w dniu 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.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2063) w dniu 24 listopada 2017 r. został
skierowany do I czytania do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
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 ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15), stwierdzającego niezgodność
ustawy z dnia 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 i na 50. posiedzeniu w dniu 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.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2059) w dniu 24 listopada 2017 r. został
skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
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 jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych
uprawnień związanych ze służbą zdrowia oraz opieką społeczną. Proponowane uprawnienia będą
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 i na 50. posiedzeniu w dniu 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
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o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2062) w dniu 24 listopada 2017 r. został
skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
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 ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13), stwierdzającego
niezgodność art. 7541 § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją,
w zakresie w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości
obowiązanego hipoteką przymusową.
Projekt ma na celu skuteczniejszą ochronę 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.
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 i na 49. posiedzeniu w dniu 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.
Senacki projekt ustawy (druk sejmowy nr 2064) w dniu 24 listopada 2017 r. został
skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
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