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Posiedzenia Senatu 
 

Od początku kadencji Senatu odbyły się 83 posiedzenia (173 dni obrad), które 
w przeliczeniu na efektywny czas pracy* trwały 1169 godzin i 56 minut. Stenogramy z tych 
posiedzeń mają łącznie 12 238 stron. 

Najkrótszym dniem posiedzenia w tym okresie był czwarty (ostatni) dzień 35. posiedzenia 
Senatu w dniu 1 lipca 2009 r. W tym dniu odbyło się głosowanie w sprawie uchwalenia 
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez 
Sejm. Obrady trwały 22 minuty. 

Najkrótszym posiedzeniem było 2. posiedzenie, trwające jeden dzień (28 listopada 
2008 r.), a jego efektywny czas pracy wyniósł 1 godzinę i 16 minut. Na tym posiedzeniu 
dokonano wyboru wicemarszałka Senatu, podjęto uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o doradztwie podatkowym, uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii 
Międzyparlamentarnej oraz uchwałę w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego. Dokonano 
także zmian w składach komisji senackich. 

Najdłuższym dniem posiedzenia był drugi dzień 20. posiedzenia Senatu (29 października 
2008 r.). Obrady trwały 15 godzin i 11 minut. Przeprowadzono dyskusje w sprawie 26 ustaw 
i w sprawie dwóch senackich projektów ustaw. 

W dniach 16–19 grudnia 2008 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu, które było 
najdłuższym posiedzeniem obecnej kadencji. Łącznie przez cztery dni Senat obradował 
35 godzin i 23 minuty efektywnego czasu pracy. Na tym posiedzeniu Senat rozpatrzył 
21 punktów porządku obrad. Stosunkowo mała ilość rozpatrzonych punktów porządku 
dziennego w stosunku do długości posiedzenia wynika z faktu, iż na tym posiedzeniu 
rozpatrywana była ustawa budżetowa na rok 2009. Również na tym posiedzeniu Senat 
przeprowadził najwięcej (427) głosowań elektronicznych. 246 z nich dotyczyło ustawy 
budżetowej. Senat wprowadził do ustawy 27 poprawek, z których Sejm przyjął 23, a 4 
odrzucił. Poza ustawą budżetową Senat na tym posiedzeniu rozpatrzył 17 ustaw, podjął dwie 
uchwały okolicznościowe i przeprowadził debatę nad programem działalności legislacyjnej i 
prac Komisji Europejskiej na 2009 r. 

W obecnej kadencji Senat przeprowadził 6684 głosowania elektroniczne oraz 40 głosowań 
tajnych. 

Najpóźniej zakończyły się obrady 67. posiedzenia w dniu 17 grudnia 2010 r. – o godzinie 
1:57. 

Średnio jednego dnia Senat obradował 6 godzin i 46 minut, a na jedno posiedzenie 
przypadało średnio 14 godzin i 6 minut. 

Na 83 posiedzenia 10 posiedzeń trwało jeden dzień, co stanowiło 12,05% wszystkich 
posiedzeń, 58 posiedzeń dwudniowych stanowiło 69,88% wszystkich posiedzeń. Odbyło się 
także 12 posiedzeń trzydniowych i 3 posiedzenia czterodniowe, co dało im odpowiednio 
14,46% i 3,61% udziału we wszystkich posiedzeniach. 

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


