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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 

 

(druk nr 137 S) 

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 1990 r. – 

REGULAMIN SENATU (M.P. z 2015 r. poz. 805 i 1129) 

 

Art. 8. 

1. Marszałek Senatu: 

1) stoi na straży praw i godności Senatu, 

2) reprezentuje Senat, 

3) prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, 

a także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej, 

3a) prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą, 

4) ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, 

5) zwołuje posiedzenia Senatu, 

6) ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, 

7) przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem, 

8) nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, zarządza drukowanie ustaw 

uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, sprawozdań i opinii 

komisji senackich oraz innych dokumentów stanowiących przedmiot obrad Senatu 

lub komisji, a także doręczenie ich senatorom, 

8a) (uchylony) 

9) sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów, 

10) sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych 

spraw, 

11) zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego 

pracami, 

12) zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom, 

13) czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów 

konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu 

terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty, 
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14) dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego 

obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny 

senatorom, 

15) udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, 

odpowiednie działania zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw, 

16) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu, 

16a) określa, w drodze zarządzenia, zasady wstępu osób wykonujących zawodową 

działalność lobbingową, osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym 

oraz publiczności na posiedzenia Senatu lub komisji senackich, uwzględniając 

konieczność przestrzegania powagi, porządku i wymagań bezpieczeństwa, 

[17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu 

i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz nadzoruje wykonanie 

budżetu,] 

<17) ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium 

Senatu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki 

nad Polonią oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i 

Łączności z Polakami za Granicą, oraz nadzoruje wykonanie budżetu,> 

18) nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii 

Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 

19) powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium 

Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 

19a) (uchylony) 

20) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu. 

2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach. 

3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych. 

4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania 

określonych czynności. 

Art. 9. 

Prezydium Senatu: 

1) z zastrzeżeniem uprawnień Marszałka i wicemarszałków Senatu wynikających z art. 42 

ust. 2, dokonuje wykładni Regulaminu Senatu, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 

2) zleca komisjom rozpatrzenie spraw w określonym zakresie, 
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3) ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, 

powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz, 

<3a) określa zasady zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą, rozpatruje oferty realizacji tych zadań i zleca ich realizację 

po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą,> 

4) czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków, 

5) opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Senatu, 

6) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu. 

 

Art. 98. 

Do zakresu działania Kancelarii Senatu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie i przedstawianie Marszałkowi Senatu oraz Prezydium Senatu 

wniosków, opinii i uwag w sprawach będących przedmiotem prac Senatu i jego organów, 

dbanie o zachowanie terminów i porządku obrad Senatu i komisji senackich oraz o 

stosowanie Regulaminu Senatu, 

2) gromadzenie i udostępnianie materiałów dla senatorów, przygotowywanie oraz 

przedstawianie właściwym organom Senatu opracowań i materiałów wspomagających 

działalność Senatu i jego organów, inicjowanie takich opracowań i materiałów oraz 

koordynowanie prac ekspertów senackich, 

3) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa obywateli do uzyskiwania 

informacji o działalności Senatu i jego organów, 

4) zapewnienie organizacyjnych oraz technicznych warunków działania Senatu i jego 

organów, 

5) zapewnienie techniczno-organizacyjnych i finansowych warunków działalności biur 

senatorskich lub innych jednostek organizacyjnych do obsługi terenowej senatorów, 

6) przygotowanie projektu budżetu Kancelarii Senatu i sporządzanie sprawozdań z jego 

wykonania[.]<,> 

<7) obsługa procesu podejmowania decyzji w sprawie zlecania zadań publicznych 

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz rozliczania dotacji na 

realizację tych zadań, a także kontrola ich wykonania.> 

 

 


