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Poprawki Senatu VII kadencji
do ustaw uchwalonych przez Sejm
po 83. posiedzeniu Senatu
oraz 100. posiedzeniu Sejmu
24 października 2011

Sejm skierował do Senatu 967 ustaw, w tym 32 rozpatrywane w trybie pilnym oraz
170 zawierających przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji:
− Senat wniósł poprawki do
472
− Senat przyjął bez poprawek
489
− Senat wniósł o odrzucenie
4
Spośród 472 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
− Sejm przyjął wszystkie poprawki w
− Sejm odrzucił wszystkie poprawki w
− Sejm przyjął część poprawek w
W sprawie wniosków o odrzucenie:
− Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie
− Sejm odrzucił wnioski Senatu o odrzucenie
− Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie wniosku o odrzucenie
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Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 48,8% wszystkich rozpatrzonych
przez Senat ustaw. Ogółem Senat zgłosił 5408 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 5408.
Sejm przyjął 4652 poprawek, to jest 86,0%, a 756 odrzucił.
Ustawy uchwalone przez Senat w trybie szczególnym:
− Senat uchwalił
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W trybie przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy
międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji: ustawa z dnia 1 kwietnia
2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia
13 grudnia 2007 r., uchwalona przez Senat 2 kwietnia 2008 r.



W trybie przewidzianym dla zmiany Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4
Konstytucji: ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, uchwalona przez Senat 1 lipca 2009 r.
Sejm nie rozpatrzył 1 wniosku Senatu o odrzucenie ustawy:



o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych
ustaw (42. pos. Senatu, 22.10.09, wniosek o odrzucenie ustawy).

Spośród 967 ustaw rozpatrzonych przez Senat 921 zostało opublikowanych w Dzienniku
Ustaw, 25 ustaw podpisanych przez Prezydenta czeka na publikację.
Spośród 967 ustaw rozpatrzonych przez Senat nie uchwalono ostatecznie 18 ustaw.
Należą do nich: 1 ustawa, do której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie, 1 ustawa
nierozpatrzona po wniosku Senatu o odrzucenie, 4 ustawy, które Trybunał Konstytucyjny, po
rozpatrzeniu wniosku Prezydenta, uznał w całości za niezgodne z Konstytucją, 10 ustaw
nieuchwalonych ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta oraz 2 ustawy nierozpatrzone po
wecie Prezydenta.
Spośród 967 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu brak decyzji w sprawie 3 ustaw.
W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku Prezydenta oczekują 2 ustawy. Na
decyzję po wyroku Trybunału Konstytucyjnego czeka 1 ustawa, częściowo niezgodna
z Konstytucją.
Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których
często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.

