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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 97 S) 

 

 

 

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

Regulamin Senatu (M. P. z 2018 r. poz. 846 oraz z 2020 r. z poz. 306) 

 

Art. 10. 

1. Porządek dzienny obrad i termin posiedzenia Prezydium Senatu ustala Marszałek Senatu. 

2. W posiedzeniach Prezydium Senatu biorą udział z głosem doradczym Szef Kancelarii 

Senatu oraz osoby zaproszone przez Marszałka Senatu. 

3. Z posiedzeń Prezydium Senatu sporządza się protokół, który podpisuje Marszałek Senatu. 

Protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia Prezydium i jest 

dostępny dla wszystkich senatorów. 

4. Prezydium Senatu podejmuje uchwały lub inne decyzje większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Marszałka Senatu. 

<5. Prezydium Senatu może również rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie 

obiegowym, bez zwoływania posiedzenia. 

6. Marszałek Senatu może zadecydować o odbyciu posiedzenia Prezydium Senatu . 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość oraz zapewniających identyfikację uczestników 

i komunikację w czasie rzeczywistym. Przepisy art. 67b ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 16. 

1. Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów senackich i kół 

senackich w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Senatu. 

2. Konwent Seniorów tworzą: Marszałek, wicemarszałkowie oraz senatorowie - 

przedstawiciele klubów senackich oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w 

art. 21 ust. 5, a także klubów parlamentarnych, jeżeli skupiają co najmniej 7 senatorów. 
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3. Konwent Seniorów wykonuje swoje zadania poprzez: 

1)   opiniowanie projektów porządku obrad Senatu; 

2)   opiniowanie planu pracy oraz wypowiadanie się w sprawie terminów posiedzeń 

Senatu; 

3)   wskazywanie potrzebnych inicjatyw ustawodawczych; 

4)   rozpatrywanie oraz przedstawianie wniosków w sprawie sposobu prowadzenia 

dyskusji lub obrad Senatu; 

5)   rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Marszałka Senatu, Prezydium 

Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień, o których mowa w art. 21 ust. 5. 

4. Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Senatu z inicjatywy własnej, Prezydium Senatu lub 

na wniosek klubu albo jednego z porozumień, o których mowa w art. 21 ust. 5. 

5. Do posiedzeń Konwentu Seniorów stosuje się odpowiednio przepisy [art. 10 ust. 1-3] 

<art. 10>. 

Art. 42. 

1. Obradami Senatu kieruje Marszałek Senatu przy pomocy [dwóch], wyznaczonych przez 

Marszałka, sekretarzy Senatu. 

2. Przewodniczący obradom Marszałek Senatu dokonuje wykładni Regulaminu Senatu i 

decyduje o sposobie stosowania przepisów Regulaminu Senatu w toku obrad. 

 

<DZIAŁ VIA 

Udział senatorów w posiedzeniach Senatu i komisji senackich w sposób zdalny 

 

Art. 67a. 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z wprowadzonego stanu 

nadzwyczajnego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Marszałek Senatu, 

po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, może umożliwić senatorom znajdującym się 

poza siedzibą Senatu udział w posiedzeniu Senatu lub komisji z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

oraz zapewniających identyfikację senatorów i komunikację w czasie rzeczywistym 

(sposób zdalny). 

Art. 67b. 

1. Senator biorący udział w posiedzeniu Senatu w sposób zdalny: 
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1) potwierdza swoją obecność na posiedzeniu niezwłocznie po rozpoczęciu obrad 

w danym dniu – poprzez uwierzytelnienie się w wykorzystywanym środku 

komunikacji elektronicznej; 

2) zgłasza zapytanie, zapisuje się do głosu w dyskusji oraz zabiera głos, w tym 

w celu zgłoszenia wniosku formalnego, repliki oraz sprostowania błędnie 

zrozumianej lub nieściśle przytoczonej wypowiedzi – poprzez wykorzystywany 

środek komunikacji elektronicznej; 

3) składa wnioski o charakterze legislacyjnym oraz niewygłoszone przemówienia 

i oświadczenia do protokołu – w postaci elektronicznej z wykorzystaniem poczty 

elektronicznej, z potwierdzonego adresu senatora na adres przyporządkowany 

posiedzeniu; 

4) głosuje – z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem 

głosowania imiennego, w przypadku którego skan wypełnionej karty do 

głosowania przesyła w sposób określony w pkt 3, a wyznaczeni przez Marszałka 

Senatu sekretarze Senatu wydrukowaną kartę wrzucają do urny. 

2. Senator, który potwierdził swoją obecność na posiedzeniu w sposób określony w ust. 1 

pkt 1, bierze udział w posiedzeniu Senatu w sposób zdalny do zakończenia obrad w 

danym dniu, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 4. 

3. Przyjęcie wniosku formalnego nie może uniemożliwiać udziału w posiedzeniu Senatu 

w sposób zdalny. 

4. Utajnienie obrad Senatu uniemożliwia udział w posiedzeniu w sposób zdalny. 

 

Art. 67c. 

Przepisy art. 67b stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji.> 

 


