
SALA OBRAD 

 

Sala obrad (posiedzeń plenarnych) mieści się na pierwszym piętrze 

gmachu senackiego. Sala jest dostosowana do wózków osób 

niepełnosprawnych. Po prawej stronie hallu głównego znajduje się 

wejście do gabinetu Marszałka Senatu, zaś po lewej stronie wejście do 

foyer, w którym w trakcie trwania posiedzenia działa bufet. W foyer 

jest galeria portretów marszałków Senatu od roku 1922 do dziś (do 

poprzedniej kadencji). Podczas posiedzenia w foyer prowadzona jest 

na żywo transmisja z obrad Senatu. Z foyer wchodzi się do „pokoju 

wywiadów”, obok którego znajduje się pomieszczenie techniczne, w 

którym prowadzi się nagranie posiedzenia umożliwiające tworzenie 

urzędowego sprawozdania stenograficznego. Za „pokojem 

wywiadów” i studiem nagrań znajduje się pomieszczenie nazywane 

„akwarium”, mające bezpośrednie połączenie z salą obrad, zajmowane 

w czasie posiedzenia przez legislatorów i pracowników obsługi 

technicznej. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie składają podpisy 

na liście obecności wyłożonej na stole przy wejściu do sali plenarnej. 

Sala posiedzeń ma powierzchnię około 220 m
2
. Pod wschodnią ścianą 

(od strony skarpy wiślanej) na środku stoi stół prezydialny. Przy nim 

zasiada Marszałek prowadzący obrady wraz z dwoma senatorami 

sekretarzami prowadzącymi listę mówców i przyjmującymi wnioski 

legislacyjne na piśmie. Trzykrotnym uderzeniem laski Marszałek 

otwiera i zamyka obrady. Obok stołu prezydialnego stoi mównica, z 

której senatorowie przemawiają w trakcie obrad. Mównica ma 

regulowaną wysokość. Poniżej stołu prezydialnego jest miejsce dla 

obsługi posiedzenia. Siedzą tam informatycy, prawnicy i 

stenografowie pomagający w sporządzeniu zapisu posiedzenia. Tam 

również senatorowie odbierają swoje karty do głosowania po wejściu 

na salę. Senatorowie zasiadają w ustawionych amfiteatralnie fotelach 

senatorskich. Miejsca są przydzielane na początku kadencji zgodnie z 

przynależnością do ugrupowań politycznych. Przy każdym 

stanowisku jest tabliczka z imieniem i nazwiskiem senatora. Każde 

stanowisko jest wyposażone w aparaturę do głosowania  

(→ GŁOSOWANIE ), i mikrofon. Na sali umieszczono również fotel 

dla Prezydenta RP. Obok fotela Prezydenta jest loża dla 

przedstawicieli rządu oraz miejsce dla Marszałka Sejmu. W 



przeciwległym rogu Sali znajduje się loża dla publiczności i 

przedstawicieli prasy. 

 

 
Rys. 5. Schematyczny plan sali obrad 

 

 

 
Rys. 6. Widok sali obrad Senatu 


