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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

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 711 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 oraz z 2018 r. poz. 18) 

 

Art. 6. 

1. Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 

10 senatorów, [w głosowaniu tajnym,] podejmując uchwałę bezwzględną większością 

głosów. 

2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, 

przeprowadza się kolejne tury głosowania z kolejnym wyłączaniem kandydata, który 

uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje 

losowanie. Jeżeli w ostatniej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej 

większości, procedurę wyboru powtarza się. 

3. Odwołanie Marszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, [w głosowaniu 

tajnym,] bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. 

 

Art. 7. 

1. Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych 

przez co najmniej 10 senatorów, [w głosowaniu tajnym,] podejmując uchwałę 

bezwzględną większością głosów. Do wyboru wicemarszałków stosuje się przepis art. 6 

ust. 2. 

2. Do odwołania wicemarszałka stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 3. 

 

Art. 22. 

1.
 
 Senator potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Senatu oraz jego organów podpisem na 

liście. Obecność senatora na posiedzeniu Senatu potwierdzana jest także wydrukami 

udziału w głosowaniu. 
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2. W razie przeszkody uniemożliwiającej senatorowi udział w posiedzeniu Senatu lub jego 

organu 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 lub jego organu, 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, 

3) (uchylony) 

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) (uchylony) 

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

się odpowiednio art. 24. 
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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 lub jego organu i niewzięcia udziału 

w głosowaniu na posiedzeniu Senatu oraz tryb postępowania w przypadku braku 

usprawiedliwienia w tym zakresie. 

 

Art. 36. 

1. Posiedzenia Senatu są jawne. 

2. Senat na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 10 senatorów może uchwalić tajność 

obrad, jeżeli wymaga tego dobro państwa. Uchwałę w tej sprawie Senat podejmuje 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

senatorów. 

[3. Senat rozstrzyga o tajności obrad na posiedzeniu niejawnym.] 

<3. Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności i przedstawicieli prasy, 

radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku – bez debaty.> 

 

Art. 53. 

1. Po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji Marszałek Senatu 

oznajmia, że Senat przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko 

w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku 

głosowania albo zadania sprawozdawcy pytań o wyjaśnienie treści głosowanej poprawki. 

2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku 

aparatury elektronicznej rejestrującej indywidualne stanowiska głosujących senatorów. 

3. Na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 20 senatorów oraz w przypadku awarii 

aparatury elektronicznej głosowanie odbywa się przez: 

1) podniesienie ręki przy jednoczesnym zarządzeniu przez Marszałka Senatu obliczenia 

głosów przez sekretarzy Senatu albo 
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2) użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora (głosowanie 

imienne). 

4. (uchylony) 

5. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny. 

Senatorowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wezwani przez sekretarza Senatu 

wrzucają swoje karty do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje trzech 

wyznaczonych przez Marszałka Senatu sekretarzy Senatu. 

[6. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłączeniem głosowań w sprawie 

składów komisji senackich oraz odwołania przewodniczącego komisji w przypadku 

złożenia przez niego Marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. 

7. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Przepis ust. 

5 stosuje się odpowiednio.] 

8. Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Senatu. Wyniki głosowania imiennego [oraz 

głosowania tajnego] Marszałek ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez 

sekretarzy Senatu dokonujących obliczenia głosów. Wyniki głosowania są ostateczne i nie 

mogą być przedmiotem dyskusji. 

 

Art. 62. 

1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków. 

2. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden 

z przewodniczących tych komisji. Do posiedzeń wspólnych komisji stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące posiedzeń komisji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku wspólnych obrad komisji podejmowanie uchwał wymaga obecności co 

najmniej 1/3 członków każdej z obradujących komisji. 

4. Wnioskiem mniejszości komisji jest wniosek, który: 

1) był poddany pod głosowanie i uzyskał co najmniej 2 głosy poparcia, albo 

2) został wykluczony przez przyjęcie innego wniosku, ale uzyskał poparcie co najmniej 

2 senatorów. 

5. W trakcie obrad komisji przepisy art. 47, art. 53 ust. 2–8 i art. 54–56 stosuje się 

odpowiednio. [W sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego komisji, w przypadku 

złożenia przez niego przewodniczącemu komisji pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 

przeprowadza się głosowanie jawne.] 

 


