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

do uchwały z dnia  

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 

 

(druk nr 674 S ) 

 

 

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

Regulamin Senatu (M.P. z 2017 r. poz. 827) 

 

Art. 22. 

1. Senator potwierdza swoją obecność na posiedzeniu [Senatu, Zgromadzenia Narodowego 

oraz ich organów] <Senatu oraz jego organów> podpisem na liście. Obecność senatora 

na posiedzeniu Senatu potwierdzana jest także wydrukami udziału w głosowaniu. 

2. W razie przeszkody uniemożliwiającej senatorowi udział w posiedzeniu [Senatu, 

Zgromadzenia Narodowego lub jego organu] <Senatu lub jego organów> powinien on 

pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 14 dni od dnia nieobecności na 

posiedzeniu, przesyłając pismo Marszałkowi Senatu, a w przypadku posiedzenia komisji - 

przewodniczącemu komisji. 

2a. Usprawiedliwionymi przeszkodami uniemożliwiającymi senatorowi udział w posiedzeniu 

[Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu] <Senatu lub jego 

organów>, a także w głosowaniu na posiedzeniu Senatu są: 

1)   choroba, 

2)   konieczność opieki nad chorym, 

3)   wyjazd zagraniczny lub krajowy związany ze sprawowaniem mandatu, akceptowany 

przez Marszałka Senatu, 

4)   zbieg posiedzeń komisji, których senator jest członkiem, jeżeli brał udział w jednym z 

tych posiedzeń, 

5)   urlop udzielony senatorowi na podstawie art. 23, 

6)   inne ważne przeszkody. 

3. Nieobecność senatora bez usprawiedliwienia na: 

1)   dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku, 

2)   trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku, 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

[3)   posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego lub jego organu 

podlega rozpatrzeniu w trybie art. 25.] 

4. W przypadku nieobecności senatora na posiedzeniu bez usprawiedliwienia na liście 

obecności umieszcza się odpowiednią adnotację. 

5. Marszałek Senatu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej, albo jednego z 

tych świadczeń, jeżeli tylko ono senatorowi przysługuje: 

1)   o 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu 

Senatu lub za nieusprawiedliwione niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 

głosowań, jeżeli głosowań było więcej niż 10, z wyłączeniem głosowań dotyczących 

wniosków formalnych oraz głosowań tajnych, 

2)   o 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu 

komisji, 

[3)   o 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu 

Zgromadzenia Narodowego lub jego organu. 

W stosunku do senatorów, którzy nie pobierają uposażenia i diety parlamentarnej, stosuje 

się odpowiednio art. 24.] 

6. W razie zbiegu w tym samym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach 

organów, o których mowa w ust. 3, stosuje się tylko jedno obniżenie, o którym mowa w 

ust. 5. 

7. Senatorowi, którego dotyczy zarządzenie Marszałka, o którym mowa w ust. 5, przysługuje 

odwołanie do Prezydium Senatu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Decyzja 

Prezydium Senatu, wydana po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich, jest ostateczna. 

8. Prezydium Senatu określi tryb składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu 

nieobecności senatora na posiedzeniu [Senatu, komisji, Zgromadzenia Narodowego lub 

jego organu] <Senatu lub jego organów> i niewzięcia udziału w głosowaniu na 

posiedzeniu Senatu oraz tryb postępowania w przypadku braku usprawiedliwienia w tym 

zakresie. 

 

Art. 25a. 

[1. Sprawy senatorów, którzy uniemożliwiają, poprzez rażące naruszanie przepisów 

odpowiednich regulaminów, pracę Senatu, Zgromadzenia Narodowego, a także ich 

organów, podlegają rozpatrzeniu przez Marszałka Senatu.] 
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<1. Sprawy senatorów, którzy: 

1) uniemożliwiają, poprzez rażące naruszanie przepisów odpowiednich 

regulaminów, pracę Senatu lub jego organów, 

2) naruszają swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagę Senatu 

– podlegają rozpatrzeniu przez Marszałka Senatu. Przepisy art. 47 ust. 2–4 stosuje 

się odpowiednio.> 

2. Marszałek, w wyniku rozpatrzenia sprawy, o której mowa w ust. 1, może: 

1)   zarządzić obniżenie uposażenia senatora o kwotę nieprzekraczającą połowy 

miesięcznego uposażenia - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

2)   zarządzić obniżenie diety parlamentarnej senatora o kwotę nieprzekraczającą połowy 

miesięcznej diety - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

3)   zarządzić utratę prawa senatora do diety parlamentarnej. 

<2a. W przypadku ponownego obniżenia uposażenia senatorskiego za kolejne 

zachowanie, o którym mowa w ust. 1, suma obniżeń w danym miesiącu nie może 

przekraczać połowy miesięcznego uposażenia.> 

3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Marszałek określa okres, w którym 

obowiązuje obniżenie uposażenia albo diety parlamentarnej senatora, oraz kwotę tego 

obniżenia. 

4. Od zarządzenia Marszałka, o którym mowa w ust. 2, senatorowi przysługuje odwołanie do 

Prezydium Senatu w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie wnosi się na 

ręce Marszałka, który przedstawia je na posiedzeniu Prezydium Senatu. Decyzja 

Prezydium Senatu <,wydana po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich,> jest ostateczna. 


