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

do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 

 

(druk nr 48/72 S) 

 

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 listopada 1990 r. – 

Regulamin Senatu (M. P. z 2018 r. poz. 846) 

 

[Art. 6. 

1. Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 

senatorów, 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, bezwzględną 

większością głosów ustawowej liczby senatorów.] 

 

<Art. 6.  

1. Senat wybiera Marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 

senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. 

2. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu żaden z 

kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przed kolejnymi turami 

głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego kandydata, który 

w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów poparcia. Jeżeli tę samą 

najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną 

turą głosowania usuwa się nazwiska tych kandydatów. 

3. Procedurę wyboru powtarza się, jeżeli: 

1) wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów poparcia; 

2) w wyniku zastosowania ust. 1 i 2 nie dojdzie do dokonania wyboru Marszałka 

Senatu.> 
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<Art. 6a. 

1. Odwołanie Marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, 

imiennie wskazujący kandydata na nowego Marszałka. 

2. Senat odwołuje i wybiera Marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością 

głosów ustawowej liczby senatorów. 

3. Jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1, są one rozpatrywane 

łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności 

złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków pozostałe wnioski nie 

podlegają głosowaniu. 

4. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, i poddanie go pod głosowanie 

następuje na najbliższym posiedzeniu Senatu przypadającym po upływie 7 dni od 

dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

5. Kolejny wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być zgłoszony nie wcześniej niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku, chyba 

że wystąpi z nim co najmniej 51 senatorów.> 

 

[Art. 7. 

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

przez co najmniej 10 senatorów, 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. 7. 

1. Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów 

zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną 

większością głosów. Jeżeli zgłoszono więcej niż czterech kandydatów, przepisy art. 6 

ust. 2 i ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Odwołanie wicemarszałka odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, 

bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.> 

 

Art. 8. 

1. Marszałek Senatu: 
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1)   stoi na straży praw i godności Senatu; 

2)   reprezentuje Senat; 

3)   prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Sejmem, z parlamentami innych krajów, a 

także z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej; 

3a)  prowadzi sprawy z zakresu współpracy i opieki nad Polonią i Polakami za granicą; 

4)   ustala plan pracy Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów; 

5)   zwołuje posiedzenia Senatu; 

6)   ustala projekt porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów; 

7)   przewodniczy obradom Senatu i czuwa nad ich przebiegiem; 

8)   nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, zarządza drukowanie ustaw 

uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwał, sprawozdań i opinii 

komisji senackich oraz innych dokumentów stanowiących przedmiot obrad Senatu lub 

komisji, a także doręczenie ich senatorom; 

8a)  (uchylony); 

9)   sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów; 

10)  sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych 

spraw; 

11)  zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego 

pracami; 

12)  zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom; 

13)  czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów 

konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy państwowe i samorządu 

terytorialnego, podporządkowane im jednostki oraz inne obowiązane podmioty; 

14)  dokonuje ocen wykonywania przez organy państwowe i samorządu terytorialnego 

obowiązków wobec Senatu, organów Senatu i senatorów oraz przedstawia te oceny 

senatorom; 

15)  udziela senatorom pomocy w wykonywaniu mandatu i podejmuje, na ich wniosek, 

odpowiednie działania zmierzające do załatwienia przedłożonych spraw; 

16)  sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu; 

16a)  określa, w drodze zarządzenia, zasady wstępu osób wykonujących zawodową 

działalność lobbingową, osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym oraz 

publiczności na posiedzenia Senatu lub komisji senackich, uwzględniając konieczność 

przestrzegania powagi, porządku i wymagań bezpieczeństwa; 
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17)  ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu, 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, a w zakresie opieki nad Polonią 

oraz Polakami za granicą także Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą, oraz nadzoruje wykonanie budżetu; 

18)   nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Senatu; 

19)  powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium 

Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich; 

19a)  (uchylony). 

<19b) powołuje i odwołuje zastępcę Szefa Kancelarii Senatu, po zasięgnięciu opinii 

Szefa Kancelarii Senatu;> 

20)  podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Senatu. 

2. Marszałek Senatu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i ustawach. 

3. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu pisma do adresatów zewnętrznych. 

4. Marszałek Senatu może upoważnić senatora lub grupę senatorów do wykonywania 

określonych czynności. 

[Art. 14. 

1. Projekty uchwał w sprawie powołania i rozwiązania komisji, a także ustalenia ich składów 

przygotowuje i przedstawia Senatowi Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. 

2. Projekty uchwał w sprawie powołania i odwołania przewodniczącego komisji Komisja 

Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowuje i przedstawia Senatowi na 

wniosek odpowiedniej komisji, a projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego 

komisji - także w przypadku złożenia przez przewodniczącego Marszałkowi Senatu 

pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Do projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów działu IX. 

4. Z wnioskiem o odwołanie przewodniczącego komisji może wystąpić także Marszałek Senatu 

z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Senatu. 

5. (uchylony).] 

<Art. 14. 

1. Konwent Seniorów może określić liczbę miejsc przysługującą klubom senackim i 

kołom senackim w danej komisji. 

2. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, zostanie podjęta po powołaniu komisji 

w sytuacji, w której  liczba senatorów któregokolwiek klubu lub koła przekracza 
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przyjęty w decyzji limit, komisja ta ulega rozwiązaniu z dniem powołania komisji 

w składzie zgodnym z decyzją. Sprawy nierozpatrzone przez rozwiązaną komisję 

podlegają rozpatrzeniu przez komisję nowo powołaną. 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy senatorowie klubu lub koła, 

o którym mowa w ust. 2, złożą do Marszałka Senatu w terminie 7 dni od dnia 

podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, wnioski w sprawie rezygnacji z członkostwa 

w komisji, zapewniające zgodność składu komisji z decyzją. 

4. Marszałek Senatu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedstawia Senatowi: 

1) projekty uchwał w sprawie powołania komisji i wyboru ich składu osobowego 

oraz rozwiązania komisji nadzwyczajnej; 

2) projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji – na wniosek 

odpowiedniej komisji; 

3) projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego komisji – z własnej 

inicjatywy, na wniosek Prezydium Senatu lub odpowiedniej komisji oraz 

w przypadku złożenia przez przewodniczącego Marszałkowi pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji. 

5. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawia Senatowi projekty 

uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym komisji. 

6. Do projektów uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5, nie stosuje się przepisów działu 

IX.> 

Art. 33. 

[1. Prawo udziału w posiedzeniach Senatu mają osoby wymienione w art. 32 ust. 2 oraz 

członkowie Prezydium Sejmu, członkowie Rady Ministrów, Prezes Trybunału 

Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.] 

<1. Prawo udziału w posiedzeniach Senatu mają osoby wymienione w art. 32 ust. 2, 

członkowie Prezydium Sejmu, członkowie Rady Ministrów, Prezes Trybunału 

Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego, a także przedstawiciele innych organów państwowych i 

samorządowych, których ustawowy zakres zadań dotyczy sprawy będącej 

przedmiotem obrad Senatu.> 

2. Prawo udziału w posiedzeniach Senatu mają również zaproszeni przez Marszałka Senatu 

goście. 

3. Prawo wstępu na salę obrad mają upoważnieni pracownicy Kancelarii Senatu. 
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[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. 

2a. W przypadkach określonych w Regulaminie Senatu głosowanie odbywa się przy użyciu 

kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora (głosowanie imienne). 

3. Na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 20 senatorów: 

1)   głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym zarządzeniu przez 

Marszałka Senatu obliczenia głosów przez sekretarzy Senatu, albo 

2)   odbywa się 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. (uchylony). 

7. (uchylony). 

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

ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez sekretarzy Senatu dokonujących 

obliczenia głosów. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem 

dyskusji.] 

<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 decyzje 

głosujących senatorów. 
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3. W przypadkach określonych w Regulaminie Senatu głosowanie odbywa się przy 

użyciu kart do głosowania oznaczonych imieniem i nazwiskiem senatora 

(głosowanie imienne). 

4. 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. 

5. W sprawach wyboru lub powołania na określone w Regulaminie Senatu stanowiska, 

w których liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, 

przeprowadza się głosowanie imienne. 

6. Jeżeli w sprawach określonych w ust. 5 uchwała jest podejmowana zwykłą 

większością głosów: 

1) za wybranych lub powołanych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno 

największą liczbę głosów poparcia i jednocześnie liczba ta jest większa niż liczba 

głosów przeciw; 

2) w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów 

poparcia, a jednocześnie spowodowałoby to wybór lub powołanie większej liczby 

osób niż liczba miejsc, uznaje się, że nie wybrano (nie powołano) tych 

kandydatów. 

7. Jeżeli w sprawach określonych w ust. 5 uchwała jest podejmowana  większością 

bezwzględną albo inną większością kwalifikowaną: 

1) na karcie do głosowania przy nazwisku każdego kandydata umieszcza się tylko 

jedną kratkę; 

2) głosowanie na danego kandydata polega na postawieniu znaku „x” w kratce przy 

nazwisku tego kandydata. 

8. Na wniosek Marszałka Senatu lub co najmniej 20 senatorów: 

1) głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym zarządzeniu 

przez Marszałka Senatu obliczenia głosów przez sekretarzy Senatu, albo 

2) odbywa się głosowanie imienne. 

9. Wyniki głosowania ogłasza Marszałek Senatu. Wyniki głosowania imiennego 

Marszałek ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez sekretarzy Senatu 

dokonujących obliczenia głosów. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być 

przedmiotem dyskusji.> 
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Art. 54. 

1. Porządek głosowania jest następujący: 

1)   głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy; 

2)   głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek; 

3)   głosowanie nad poprawkami do poszczególnych artykułów lub ustępów, według 

kolejności przepisów ustawy: 

a)  w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie poprawki, których przyjęcie lub 

odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przyjęcia poprawki 

wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie, 

b)  w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, jako pierwszą 

poddaje się pod głosowanie poprawkę najdalej idącą; o kolejności głosowania 

rozstrzyga Marszałek po zasięgnięciu opinii sprawozdawcy, 

c)  poprawki pociągające za sobą zmiany w innych przepisach poddaje się pod 

głosowanie łącznie; 

4)   Marszałek może zarządzić łączne głosowanie nad pewną grupą poprawek, jeżeli nie 

zgłoszono w tym zakresie wniosku przeciwnego; 

[5)   głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 

poprawek, a w przypadku odrzucenia wszystkich poprawek - głosowanie nad 

wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony.] 

<5) głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi 

z przyjętych poprawek.> 

<1a. W przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub 

poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek poddaje 

pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego 

wniosku – wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.> 

2. Marszałek może odroczyć głosowanie nad całością uchwały na czas potrzebny do 

stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy 

poszczególnymi przepisami. 

3. Senat może poddać pod głosowanie uchwałę w całości, łącznie z poprawkami, jeżeli nie 

zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu. 

4. Marszałek Senatu nie poddaje pod głosowanie: 

1)   wniosków do uchwały Sejmu, o której mowa w art. 72 ust. 1, wykraczających poza 

zakres określony w art. 72 ust. 3; 
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2)   wniosków do projektu, o którym mowa w art. 85a ust. 3 pkt 1, wykraczających poza 

zakres określony w art. 85c. 

4a. Marszałek Senatu, przed poddaniem pod głosowanie poprawki do ustawy wykonującej 

prawo Unii Europejskiej, jeśli istnieje wątpliwość co do zakresu poprawki, może zwrócić 

się do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o wyrażenie opinii. 

5. W razie niepodjęcia uchwały, Senat może przekazać ustawę do ponownego rozpatrzenia 

przez właściwe komisje. 

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] <art. 53 ust. 2–9> i art. 54-56 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 68. 

1. Marszałek Senatu kieruje ustawę uchwaloną przez Sejm i przekazaną do Senatu do 

właściwych komisji senackich. 

1a. Rozpatrując ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej właściwa komisja może zwrócić 

się do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o wyrażenie opinii o ustawie lub 

jej części. 

1b. Na posiedzenie komisji, na którym rozpatrywana jest ustawa uchwalona przez Sejm, 

przewodniczący komisji zaprasza upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy 

projektu tej ustawy i posła sprawozdawcę. 

2. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowują w terminie nie dłuższym niż 18 dni, a w 

przypadku ustawy wniesionej jako projekt pilny oraz ustawy wykonującej prawo Unii 

Europejskiej - w terminie wyznaczonym przez Marszałka Senatu, projekt uchwały Senatu 

w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, w którym proponują: 
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1)   przyjęcie ustawy bez poprawek albo 

2)   wprowadzenie do jej tekstu poprawek, albo 

3)   odrzucenie ustawy. 

2a. Jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał 

większości głosów, w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski. 

3. Przewodniczący komisji może wystąpić do Marszałka Senatu o przedłużenie terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Uchwałę w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm Senat podejmuje w ciągu 30 dni od 

dnia jej przekazania. 

<Art. 68a. 

1. W posiedzeniu Senatu, w trakcie rozpatrywania ustawy, uczestniczy: 

1) upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy projektu tej ustawy – w celu 

przedstawienia ustawy; 

2) upoważniony do reprezentowania Rządu członek Rady Ministrów, sekretarz 

stanu, podsekretarz stanu, pełnomocnik Rządu lub kierownik urzędu centralnego 

– w celu przedstawienia stanowiska Rady Ministrów do ustawy. 

2. W przypadku nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu może 

ogłosić przerwę w obradach albo zmienić kolejność rozpatrywania punktów 

porządku obrad w celu umożliwienia przybycia tej osoby.> 

 

Art. 73. 

1. Ustawę budżetową Marszałek Senatu kieruje do komisji senackich. 

2. Komisje senackie, po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przekazują swoje 

opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podstawie przygotowuje 

projekt uchwały Senatu, w którym proponuje: 

1)   przyjęcie ustawy bez poprawek albo 

2)   wprowadzenie poprawek. 

2a. Przepis art. 68 ust. 2a stosuje się odpowiednio. 

3. Nieuwzględnienie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych opinii, o których mowa 

w ust. 2, wymaga uzasadnienia. 

<Art. 73a. 
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W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek lub 

wszystkich poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek 

poddaje pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.> 

 

Art. 92. 

1. Senat wybiera dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. 

2. Senat powołuje i odwołuje: 

1)   członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

2)   trzech członków Rady Polityki Pieniężnej; 

3)   dwóch członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu. 

<4) członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15.> 

2a. Senat wybiera i odwołuje ławników Sądu Najwyższego. 

3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 Senat podejmuje bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

 

Art. 93. 

1. Wniosek w sprawie wyboru lub powołania poszczególnych osób na stanowiska państwowe 

określone w art. 92 ust. 1 i 2 zgłosić może grupa co najmniej 7 senatorów. 

<1a. Wniosek w sprawie powołania członka organu, o którym mowa w art. 92 ust. 2 pkt 

4, zgłosić może także Marszałek Senatu oraz organ lub organizacja wskazane w art. 

6 ust. 9 ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego 

poniżej lat 15.> 

[2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej dwóm kandydatom do Krajowej Rady 

Sądownictwa, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, trzem 

kandydatom do Rady Polityki Pieniężnej oraz jednemu kandydatowi do Kolegium 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu.] 

<2. Senator może udzielić poparcia co najwyżej tylu kandydatom, ile jest miejsc do 

obsadzenia.> 
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3. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie oraz uzasadnienie 

uwzględniające w szczególności kryteria wynikające z odpowiednich ustaw. 

 

Art. 94. 

1. Wnioski, o których mowa w art. 93, składa się Marszałkowi Senatu. 

2. Marszałek Senatu ustala i podaje do wiadomości senatorów początek i koniec terminu na 

składanie wniosków tak, aby okres składania wniosków był nie krótszy niż 14 dni i aby 

wnioski były składane nie później niż 30 dni: 

1)   przed upływem kadencji organów lub członków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 

i 2; 

2)   od dnia odwołania, wygaśnięcia mandatu lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu; 

3)   od dnia rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Senatu - w stosunku do kandydatów na 

członków Krajowej Rady Sądownictwa. 

<2a. Na senackiej stronie internetowej udostępnia się informację o przystąpieniu do 

powołania członka organu, o którym mowa w art. 92 ust. 2 pkt 4, zawierającą: 

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów; 

2) wskazanie terminu i miejsca składania wniosków; 

3) wymogi, jakie powinien spełniać kandydat; 

4) wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek.> 

3. Marszałek Senatu kieruje wnioski do właściwych komisji w celu zaopiniowania. 

4. Komisje przedstawiają Senatowi listę prawidłowo zgłoszonych kandydatur oraz opinie 

sformułowane w oparciu o przeprowadzone przesłuchania kandydatów. 

 

Art. 95. 

1. Senat, przed podjęciem uchwał w sprawie wyboru lub powołania osób na stanowiska 

państwowe określone w art. 92 ust. 1 i 2, może wezwać kandydatów na stanowiska do 

złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów. 

[2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów na stanowiska państwowe określone w art. 92 

ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 nie uzyska wymaganej większości głosów, przeprowadza się kolejne 

tury głosowania z wyłączeniem kandydata, który w danej turze uzyskał najmniejszą liczbę 

głosów. Przy równej liczbie głosów o wyłączeniu decyduje losowanie. 

3. Jeżeli w głosowaniu nie dokonano wyboru lub powołania wymaganej liczby członków 

organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2, senatorom przysługuje prawo 
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ponownego zgłaszania kandydatur w terminie 7 dni od daty głosowania. Art. 93 i 94 ust. 

1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Jeżeli liczba kandydatów na stanowisko państwowe określone w art. 92 ust. 1 i ust. 2 

pkt 1 i 2 jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, przepisy art. 6 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Jeżeli nie dojdzie do dokonania wyboru lub powołania wymaganej liczby członków 

organów państwowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2, procedurę wyboru lub 

powołania powtarza się. Przepisy art. 93 i art. 94 stosuje się odpowiednio, przy czym 

okres składania wniosków nie może być krótszy niż 7 dni.> 

 

Art. 96c. 

1. Senat wybiera ławników Sądu Najwyższego w głosowaniu imiennym. 

[2. Senator może opowiedzieć się za wyborem co najwyżej tylu kandydatów, ilu jest 

wybieranych ławników. 

3. Jeżeli liczba kandydatów, o których mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1, jest większa niż liczba 

wybieranych ławników: 

1)   za wybranych na ławników uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę 

głosów; 

2)   w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, a 

jednocześnie spowodowałoby to wybór większej niż ustalona liczby ławników, 

przeprowadza się spośród tych kandydatów drugą turę głosowania, a w razie potrzeby 

- kolejne tury głosowania.] 

 


