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Kancelaria Senatu pokrywa koszty korzystania przez biura 

senatorskie z usług internetowych do kwoty 6 500 zł rocznie. W roku 

rozpoczęcia wykonywania przez senatora mandatu koszty korzystania 

z usług internetowych refundowane są do kwoty stanowiącej iloczyn 

542 zł i liczby miesięcy wykonywania mandatu, nie niższej niż 2000 

zł. Środki mogą zostać użyte na finansowanie następujących form 

odpłatnego korzystania z internetu: 

–– założenie i utrzymanie konta poczty elektronicznej u dostawcy 

usług internetowych; 

–– miejsce na serwerze dostawcy usług internetowych na prowadzenie 

strony www biura; 

–– dodatkowe usługi towarzyszące, jak prace instalacyjne, założenie 

konta czy stron www, projekty i redagowanie stron www; 

–– koszty połączeń z internetem (w tym łącze stałe, wydzielona 

pozycja na rachunku od operatora telekomunikacyjnego). 

Dostawców usług internetowych najlepiej szukać na rynku 

lokalnym. Bliskość dostawcy i jego ekip technicznych zapewniają 

lepszy i szybszy serwis. Łącze do internetu może pochodzić od innego 

dostawcy niż serwer WWW. 

Kancelaria Senatu administruje domenami senat.pl (a także 

senat.gov.pl). Z tych domen do wybranego dostawcy usług 

internetowych może być wykonywana delegacja subdomeny 

zawierającej nazwisko senatora, np.:  

 

nazwisko.senat.pl. 

 

Utworzony serwer www będzie miał wtedy następującą nazwę: 

 

www.nazwisko.senat.pl, 

 

zaś adresy pocztowe mogą mieć np. postać: 

 

senator@nazwisko.senat.pl, 

biuro@nazwisko.senat.pl. 

 

http://www.nazwisko.senat.pl/
mailto:senator@nazwisko.senat.pl
mailto:biuro@nazwisko.senat.pl


 

Skorzystanie z wymienionych domen nie jest obligatoryjne. 

Zgodnie z własną decyzją senatorowie mogą korzystać z własnej 

rejestracji na przykład w domenie .pl lub domenach geograficznych. 

Adres serwera senatorskiego i wskazane adresy e-mail senatora oraz 

biura senatorskiego Kancelaria Senatu publikuje na senackiej stronie 

www. W wyborze typu podłączenia do internetu należy kierować się 

dostępnością usługi i jej jakością. Jeśli jednak jako łącze do internetu 

zostanie wybrana Neostrada, to ze względu na wygodę i 

bezpieczeństwo należy wybrać jej wersję z modemem z wyjściem 

Ethernet (a nie USB). 

Rachunki zapłacone przez biuro za powyższe usługi będą 

refundowane po przedstawieniu w Biurze Finansowym Kancelarii 

Senatu. Wszystkie rachunki za dany rok należy przedkładać do dnia 

22 grudnia danego roku. Rachunki złożone po tym terminie zostaną 

zrefundowane w następnym roku w ramach limitu przysługującego na 

rok następny. 

Kancelaria Senatu zapewnia senatorom dostęp do monitoringu 

mediów. Po uzyskaniu hasła dostępu, na stronie internetowej  

http://media.newtonmedia.pl/senat_gov, można zapoznać się z 

codziennym przeglądem krajowej prasy. Dział Prasowy prowadzi 

profil na portalu Facebook – Senat Rzeczypospolitej Polskiej pod 

adresem www.facebook.com/SenatRP. Publikowane są na nim 

zapowiedzi, informacje o organizowanych w Senacie wydarzeniach, 

fotorelacje, a także linki do wydarzeń z senackiej strony 

www.senat.gov.pl. 

Zdjęcia z najważniejszych wydarzeń zamieszczane są w 

internetowej galerii pod adresem www.flickr.com/photos/senatrp. 

Informacje i zdjęcia publikowane przez Kancelarię Senatu na 

portalach społecznościowych można bezpłatnie udostępniać, pobierać 

i wykorzystywać z podaniem źródła. 


