
Marszałek i wicemarszałkowie 
Senatu, Prezydium Senatu, 

Konwent Seniorów

Marszałek reprezentuje Senat, stoi na straży jego praw i  godności. Ustala 
plan pracy Izby i projekt porządku obrad, zasięgając opinii Konwentu Senio-
rów. Zwołuje posiedzenia Senatu, przewodniczy jego obradom i  czuwa nad 
ich przebiegiem. Sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im 
rozpatrzenie określonych spraw. Udziela senatorom pomocy w wykonywaniu 
mandatu. Marszałek zwołuje też posiedzenia Prezydium Senatu i Konwentu 
Seniorów oraz przewodniczy ich obradom. 

Ponadto, po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich, marszałek powołuje i odwołuje szefa Kance-
larii Senatu, nadaje statut kancelarii i ustala projekt jej budżetu. 

Zgodnie z  konstytucją, marszałek Senatu przejmuje obowiązki prezydenta, 
jeśli marszałek Sejmu nie może ich wykonywać. W  zastępstwie marszałka 
Sejmu przewodniczy obradom Zgromadzenia Narodowego. 

Wicemarszałkowie zastępują marszałka w przewodniczeniu obradom Se-
natu. W jego zastępstwie mogą też wykonywać powierzone mu funkcje.
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Prezydium Senatu tworzą marszałek i  wicemarszałkowie. Do jego 
kompetencji należą m.in.: dokonywanie wykładni Regulaminu Senatu, zleca-
nie komisjom senackim rozpatrzenia określonych spraw, opiniowanie spraw 
wniesionych przez Marszałka, czuwanie nad wykonywaniem obowiązków 
przez senatorów. Prezydium ustala też zasady organizowania doradztwa na-
ukowego dla Senatu.

W posiedzeniach Prezydium Senatu mogą brać udział − z prawem do głosu 
doradczego − szef Kancelarii Senatu i osoby zaproszone przez marszałka. 

Konwent Seniorów tworzą marszałek, wicemarszałkowie i  senato-
rowie – przedstawiciele klubów senackich. Kluby i koła senackie mogą 
porozumieć się między sobą i  wydelegować wspólnego przedstawiciela do 
Konwentu Seniorów. Zasiadają w  nim także przedstawiciele klubów parla-
mentarnych, w których jest co najmniej 7 senatorów.

Na posiedzeniach Konwentu Seniorów kluby porozumiewają się m.in. w spra-
wach porządku obrad Senatu, planu pracy i  terminów posiedzeń. Ponadto 
Konwent Seniorów rozpatruje i przedstawia wnioski dotyczące sposobu pro-
wadzenia dyskusji i obrad Izby. 

Senatorowie wybierają ze swojego grona sekretarzy Senatu, których zada-
nia to m.in. prowadzenie listy mówców podczas posiedzeń Senatu, przygoto-
wywanie protokołów posiedzeń, a także liczenie głosów oddanych w głosowa-
niach.


