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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usuwany 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony 

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 339 S) 

 

 

U C H W A Ł A   SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 1990 r. 

– Regulamin Senatu (M.P. z 2016 r. poz. 824)  

 

Art. 37. 

1. Uzyskiwanie informacji o działalności Senatu i jego organów odbywa się zgodnie z 

przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i jest realizowane poprzez: 

1)   wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Senatu, 

2)   wstęp na posiedzenia Senatu i komisji senackich, 

3)   udostępnianie druków senackich, protokołów i sprawozdań stenograficznych z 

posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów stenograficznych z posiedzeń komisji 

senackich, a także innych dokumentów i informacji związanych z działalnością Senatu 

i jego organów, 

4)   zapewnienie transmisji z posiedzeń Senatu na senackiej stronie internetowej. 

2. Udostępnianie dokumentów i innych informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa 

się poprzez zamieszczenie ich na senackiej stronie internetowej. Informacje 

niezamieszczone na stronie internetowej udostępniane są na wniosek. 

3. Dokumenty i inne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być również 

udostępniane poprzez wyłożenie, wywieszenie lub zainstalowanie urządzenia 

umożliwiającego zapoznanie się z nimi w miejscach ogólnie dostępnych. 

4. Decyzje w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej wydaje Szef Kancelarii 

Senatu. 

5. (uchylony). 

<Art. 37a. 

1. Udostępnianie przez Senat informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 
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2. Do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przepisy art. 37 stosuje się 

odpowiednio.> 

[Art. 37a.] 

<Art. 37b.> 

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana na terenie Senatu. 

 

Art. 45. 

 Przedmiotem obrad Senatu są w szczególności: 

1)   ustawy uchwalone przez Sejm, 

2)   inicjatywy ustawodawcze Senatu i inne uchwały, 

3)   sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez Trybunał Konstytucyjny, 

Krajową Radę Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji <, Radę 

Mediów Narodowych> oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

4)   informacje Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w tym dotyczące spraw Polonii i 

Polaków za granicą. 

 

Dział IXb 

[Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji] 

<Postępowanie w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych> 

 

Art. 85g. 

1. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności wraz z informacją o 

podstawowych problemach radiofonii i telewizji przesyła się do właściwej komisji, która 

po jego rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o: 

1)   przyjęciu sprawozdania; uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i 

zastrzeżenia, 

2)   odrzuceniu sprawozdania. 

2. Do postępowania w sprawie uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 81 i art. 82 ust. 1-4. 
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3. Do głosowania nad uchwałą Senatu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji przepisy działu V rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Porządek głosowania jest następujący: 

1)   głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały, według kolejności przepisów 

projektu, 

2)   głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z 

przyjętych poprawek. 

<Art. 85h. 

1. Informację o działalności Rady Mediów Narodowych przesyła się do właściwej 

komisji, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Senatowi projekt uchwały o jej 

przyjęciu albo odrzuceniu. Uchwała może zawierać uwagi do informacji. 

2. Senat rozpatruje informację, o której mowa w ust. 1, łącznie ze sprawozdaniem, o 

którym mowa w art. 85g ust. 1. 

3. Przepisy art. 85g ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.> 

 


