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Dr hab. Marcin Wiszowaty 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Gdański

Opinia prawna na temat zgodności  
przepisów zawartych w projekcie uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 
(druk nr 97) z przepisami Konstytucji RP

I. Stan faktyczny

Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu RP1 (dalej: regulamin lub Re-
gulamin Senatu), grupa 10 senatorów wniosła do Marszałka Senatu RP 
projekt uchwały o zmianie uchwały Regulamin Senatu2. 

Wnioskodawcy proponują, aby tymczasowo, do 30 czerwca 2020 r., 
uzupełnić Regulamin o nowy Dział XIA pt. „Posiedzenia Senatu, komi-
sji i podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
umożliwiających porozumiewanie się na odległość”. 

II. Stan prawny

1. Obowiązująca regulacja konstytucyjna i regulaminowa 
dotycząca formy prac  Senatu

Regulamin Senatu nie przewiduje możliwości odbywania posiedzeń 
Senatu, komisji lub podkomisji z wykorzystaniem środków komuni-
kacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 
Podobne rozwiązania nie były wprowadzane w dotychczasowej historii 
Senatu RP, również tymczasowo.  

Konstytucja RP wspomina o „obradach” oraz zamiennie o „obra-
dowaniu” (por. art. 109 oraz art. 110 ust. 1 w zw. z art. 124 Konstytucji) 

 1 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin 
Senatu (tj. M. P. z 2018 r., poz. 846, ze zm.).

 2 Druk senacki nr 97 z 30 marca 2020 r. 
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jako formie prac Senatu. Obrady mają miejsce na „posiedzeniach” (art. 
109 ust. 1 Konstytucji).

Posiedzenia Senatu są jawne, ale jeżeli wymaga tego dobro państwa 
Senat może zdecydować o tym, że obrady będą tajne (art. 113 w zw. z art. 
110 Konstytucji).

Każdy obywatel ma prawo wstępu na posiedzenia Senatu, które 
stanowi część składową gwarantowanego konstytucyjnie prawa do uzy-
skiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne (art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji).

W świetle tych regulacji należy uznać, że obrady Zgromadzenia Na-
rodowego również odbywają się na posiedzeniach połączonych w tym 
celu Sejmu i Senatu (art. 114 ust. 1 Konstytucji).

Głosowania w Senacie w sprawie ustaw, w tym ustawy o zmianie 
Konstytucji i ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy między-
narodowej w przedmiocie przekazania organizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwo-
wej w niektórych sprawach, wymagają obecności przynajmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów. W przypadku głosowania uchwał wyma-
gane jest takie samo kworum, ale Konstytucja dopuszcza, aby tryb ten 
był inny, jeżeli tak stanowi ustawa lub uchwała Senatu (art. 120 w zw. 
z art. 124 Konstytucji). Należy dodać, że norma ta nie przyznaje Senato-
wi zupełnej dowolności w regulowaniu wskazanej kwestii, bowiem nie 
wyłącza obowiązywania innych przepisów Konstytucji, na czele z art. 
61 ust. 1 i 2 gwarantującym obywatelskie prawo dostępu do uzyskiwa-
nia informacji o działalności organów władzy publicznej pochodzących 
z wyborów powszechnych.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Senatu oraz tryb powoły-
wania i działalności jego organów określa regulamin uchwalony przez 
Senat (art. 112 w zw. z art. 124 Konstytucji). Przywołane przepisy są źró-
dłem tzw. zasady autonomii Senatu, której formalnym wyrazem jest jego 
regulamin. Podobnie jak każdy inny akt prawny należący do systemu 
źródeł prawa obowiązującego w Polsce, Regulamin Senatu także musi 
być zgodny z Konstytucją. Zasada najwyższej mocy prawnej wyrażona 
w art. 8 ust. 1 ustawy zasadniczej oznacza nie tylko, że przepisy Regu-
laminu Senatu nie mogą być niezgodne lub sprzeczne z Konstytucją, ale 
że „muszą być sformułowane w sposób zapewniający możliwie najpeł-
niejszą realizację norm, zasad i wartości konstytucyjnych”3.

 3 E. Gierach, Zasada autonomii parlamentu w  świetle przepisów Konstytucji RP 
z 1997 r. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kan-
celarii Sejmu” 2012, nr 2 (34), s. 17.
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Odwołując się per analogiam do regulacji konstytucyjnych doty-
czących posiedzeń Sejmu (co jest uprawnione wobec braku odmiennych 
zastrzeżeń zawartych w Konstytucji), można dodać, że na swoje po-
siedzenia Senat podobnie jak Sejm musi się „zebrać”. Odniesienie tego 
sformułowania przez ustrojodawcę do pierwszego posiedzenia Sejmu 
(art. 98 ust. 1) nie może być uznane za wyjątek od rzekomej zasady in-
nych poza pierwszym posiedzeń, na które Sejm już nie musi się zbierać 
lecz może odbyć je w inny sposób, ale jako pars pro toto – ustanowienie 
obowiązku każdorazowego „zebrania się” Sejmu (a więc także Senatu) 
także na inne, poza pierwszym, posiedzenia, aby spełniało ono cechy 
„posiedzenia”. 

Konstytucja nie reguluje bezpośrednio trybu działalności kolegial-
nych organów Senatu: Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów czy ko-
misji senackich, ani innych elementów struktury wewnętrznej Senatu 
jak podkomisje senackie, przekazując tę kompetencję Senatowi do usta-
lenia w regulaminie z zachowaniem innych wymogów odnoszących się 
ogólnie do Senatu. W przypadku komisji senackich Konstytucja stanowi 
tylko, że Senat może powołać komisje stałe lub nadzwyczajne (art. 110 
w zw. z art. 124) oraz – a contrario normy wyrażonej w przepisie art. 
111 Konstytucji – że nie może ustanowić komisji śledczych.

2. Główne założenia projektowanych zmian  
Regulaminu Senatu i ich wpływ na kształt procedur  
decyzyjnych Senatu

Najistotniejszą zmianą w Regulaminie Senatu, którą proponują sena-
torowie-projektodawcy, ma być czasowe umożliwienie prowadzenia 
posiedzeń Senatu, a także posiedzeń organów kolegialnych Senatu, „z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających po-
rozumiewanie na odległość”. Taka forma ma być możliwa w przypadku 
wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych lub stanu epidemii  
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze 
zm.), jeżeli ponadto stosowną decyzję podejmie Marszałek Senatu.

Szczegółowe rozwiązania wskazane przez projektodawców dotyczą 
także elektronicznej formy wniosków i dokumentów zgłaszanych przez se-
natorów, potwierdzania przez nich obecności na posiedzeniach, sprawoz-
dań z obrad oraz wymogów, które muszą spełniać „środki komunikacji 
elektronicznej umożliwiające porozumiewanie na odległość” wykorzysta-
ne do przeprowadzenia i obsługi posiedzeń Senatu i jego organów.
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III. Analiza zgodności

1. Wzorce oceny konstytucyjności oraz analiza  
zgodności projektowanych rozwiązań na podstawie  
dotychczasowego przebiegu dyskusji naukowej  
i popularno-naukowej na wskazany temat 

Fakt wcześniejszego uchwalenia bardzo podobnych zmian w Regulami-
nie Sejmu oraz złożenie przez senatorów-wnioskodawców projektu sta-
nowiącego przedmiot niniejszej opinii spowodował, że wiele z zawartych 
w nich rozwiązań lub wynikających z nich konsekwencji stanowiło już 
przedmiot rozważań przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego oraz 
doprowadziło ich do określonych konkluzji. Aby uniknąć odtwórczego 
powielania użytych już w debacie argumentów i twierdzeń, w tym miej-
scu ograniczę się do ich lakonicznego przytoczenia oraz odniesienia się 
do nich ze wskazaniem poglądów, które popieram. Główną część mojej 
opinii będzie stanowiło wskazanie dodatkowych argumentów, względ-
nie – twórcze rozwinięcie tych, już obecnych w dyskusji publicznej.

Podstawową kwestią, którą należy rozstrzygnąć, oceniając zgod-
ność z Konstytucją zaproponowanych przez wnioskodawców zmian 
w Regulaminie Senatu jest to, czy określenia użyte w Konstytucji dla 
charakterystyki modus operandi Senatu: „posiedzenie”, „w obecności”, 
„obrady”, „zebranie się na posiedzenie”, a także „wstęp na posiedzenie 
(…) z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu” – pozwalają na odbycie 
posiedzeń Senatu i jego organów w formie zdalnej bez uprzedniej zmiany 
nie tylko Regulaminu Senatu, ale przede wszystkim Konstytucji.

Popieram wszystkich autorów, zarówno opinii, artykułów popu-
larno-naukowych, czy komentarzy do Konstytucji, którzy stwierdzili, 
że wspomniane sformułowania ustawy zasadniczej, wskazane przeze 
mnie w pkt. II.1, które należy odczytywać łącznie, aby odtworzyć peł-
ną charakterystykę formy pracy Sejmu i/lub Senatu narzuconej przez 
Konstytucję, sprawiają, że posiedzenia te nie mogą odbywać się w try-
bie zdalnym4. Wykładnia określonych przepisów konstytucyjnych nie 
może być dokonywana w oderwaniu od innych przepisów ustawy za-
sadniczej dotyczących tej samej kwestii, a więc pozostających w związku 
treściowym. Dlatego na posiedzenia, na których Senat np. obraduje lub 

 4 Zob. np. P. Radziewicz, Czy posłowie mogą obradować zdalnie? Nie, ale…, Por-
tal konstytucyjny.pl, 25.3.2020 r., http://konstytucyjny.pl/piotr-radziewicz-czy-
poslowie-moga-obradowac-zdalnie-nie-ale/ dostęp: 23.5.2020 r.

http://konstytucyjny.pl/piotr-radziewicz-czy-poslowie-moga-obradowac-zdalnie-nie-ale/
http://konstytucyjny.pl/piotr-radziewicz-czy-poslowie-moga-obradowac-zdalnie-nie-ale/
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przeprowadza głosowania, wstęp ma co do zasady (wyjątki także okre-
śla Konstytucja — vide infra) możliwie każdy zainteresowany obywa-
tel, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. Muszą się one odbywać 
w obecności możliwie wszystkich senatorów, a w przypadku głosowań 
– nie mniej niż w obecności połowy składu Senatu.

Nie będę powielał odwołań do cytowanych w opiniach i wypowie-
dziach moich szanownych poprzedników pozycji z literatury przedmiotu 
(na czele z komentarzami do Konstytucji RP z 1997 r.) oraz słownika ję-
zyka polskiego, ograniczę się jedynie do poparcia tych twierdzeń. Uznaję 
je w ten sposób za dostatecznie udowodnione, a więc niewymagające 
dodatkowego dowodzenia.

Jednocześnie, nie podzielam poglądu, że dopuszczalność zdalnych 
posiedzeń Senatu – ponownie stosując dopuszczalną analogię do rozwa-
żań eksperckich dotyczących rozwiązań wprowadzonych do Regulami-
nu Sejmu – wynika z faktu, że „pojęcie posiedzenie użyte w Konstytucji 
wiąże się z zasadą permanencji prac Sejmu, która jest przeciwieństwem 
trybu sesyjnego (…)”, a więc, że: „obradowanie na posiedzeniach ozna-
cza [jedynie – dopisek MMW] możliwość nieprzerwanego działania izb 
w toku kadencji”5. Takie rozumienie „posiedzeń” Sejmu dotyczy tylko 
jednego z aspektów, a do tego – niemającego związku z omawianą ma-
terią. Permanentny lub sesyjny tryb pracy Sejmu lub Senatu nie ma 
związku z trybem zdalnym lub bezpośrednim samych prac.

Za podobnie jednostronny uważam również pogląd, że „jawność 
można zapewnić w sposób zdalny” poprzez „transmisję obrad zdalnych 
w internecie”6. Taka transmisja jest rzeczywiście ważnym środkiem słu-
żącym realizacji zasady jawności prac Sejmu (i Senatu), ale z pewnością 
niewystarczającym. Jak słusznie stwierdził Lech Garlicki, jawność prac 
Sejmu gwarantuje obywatelom nie tylko możliwość bieżącej obserwacji 
przebiegu procesu decyzyjnego, ale także umożliwia dokonywanie oceny 
tego jak zachowują się ich reprezentanci w trakcie obrad Sejmu7. Dotyczy 
to również samych posłów (i senatorów), którzy także są obywatelami. 
Wspomniana ocena jest możliwa w pełni tylko poprzez obecność w tym 
samym pomieszczeniu.

Na tle poczynionych spostrzeżeń nie ma istotnego znaczenia dla 
oceny zgodności zaproponowanych w projekcie rozwiązań posłużenie 

 5 M. Krzemiński, Czy posłowie mogą obradować zdalnie? Tak, ale…, Portal konstytu-
cyjny.pl, 24.3.2020 r. http://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-czy-poslowie-
moga-obradowac-zdalnie-tak-ale/ dostęp: 23.5.2020 r.

 6 Ibidem.
 7 L. Garlicki, Artykuł 113 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 

II, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2001, s. 1.

http://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-czy-poslowie-moga-obradowac-zdalnie-tak-ale/
http://konstytucyjny.pl/marcin-krzeminski-czy-poslowie-moga-obradowac-zdalnie-tak-ale/


8

się w nim sformułowaniami, które dowodzą, że udział w ewentualnym 
zdalnym „posiedzeniu” Senatu miałby charakter fakultatywny i zależ-
ny od woli danego senatora. Zgodnie z art. 96h ust. 3 Regulaminu po 
dokonaniu proponowanych przez projektodawców zmian, Kancelaria 
Senatu miałaby zapewniać dostęp do środków technicznych umoż-
liwiających udział w posiedzeniu zdalnym tylko senatorom, którzy 
zgłoszą stosowny wniosek. Art. 96j zmienionego Regulaminu Senatu 
stanowiłby, że „udział senatora w posiedzeniu Senatu z wykorzysta-
niem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających poro-
zumiewanie się na odległość jest równoprawny z innymi formami 
udziału w posiedzeniu Senatu i nie może powodować wyłączenia bądź 
ograniczenia praw senatora określonych w przepisach prawa”. Może 
to prowadzić do wniosku, że proponowana zmiana Regulaminu prze-
widuje nie tylko tryb zdalny, ale także hybrydowy, w którym część 
senatorów uczestniczyłaby w pracach Senatu bezpośrednio, a reszta 
– zdalnie. Również odnośnie do takiej, hybrydowej wersji posiedzenia 
Senatu należy zgłosić zastrzeżenia dotyczące spełnienia przez nią wy-
mogów jakie Konstytucja wiąże z odbyciem „posiedzenia”. Dotyczy to 
szczególnie głosowań, których ważność wymaga spełnienia wymogu 
kworum określonego na poziomie 50% frekwencji senatorów. Istotne 
jest, że kworum oraz rezultat głosowania ustala się w odniesieniu do 
ogółu senatorów obecnych w miejscu posiedzenia i biorących udział 
w posiedzeniu (głosowaniu). Senatorów uczestniczących w posiedzeniu 
bezpośrednio możnaby zaliczyć do obecnych na posiedzeniu, z wszyst-
kimi tego faktu konsekwencjami (do tego wątku powrócę w dalszej 
części rozważań). Pozostałych, korzystających z trybu zdalnego, na-
leżałoby uznać raczej za obserwatorów ponieważ senatorowie ci nie 
byliby obecni na Sali Posiedzeń Senatu.

2. Nowe (inne i dodatkowe) argumenty dotąd 
niepojawiające się w polskiej dyskusji na temat 
dopuszczalności zastosowania trybu zdalnego  
obrad Senatu

Poza wyżej wskazanymi argumentami, które sprawiają, że proponowa-
na zmiana, polegająca na ustanowieniu trybu zdalnego pracy Senatu, 
a co za tym idzie także zdecydowana większość pozostałych propozycji 
zawartych w opiniowanym projekcie uchwały, wzbudza zastrzeżenia 
dotyczące ich zgodności z Konstytucją – chciałbym przytoczyć jeszcze 
kilka argumentów dla wzmocnienia argumentacji mojej i tych spośród 
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innych autorów, którzy uważają, że proponowane rozwiązania są w swo-
jej zasadniczej części niedopuszczalne na gruncie przepisów Konstytucji.

Argumentem, który w odniesieniu do omawianego zakresu ana-
lizy nie został użyty (a przynajmniej ja nie odnalazłem go w opiniach 
prawnych i innych wypowiedziach, z których treścią się zapoznałem) – 
dotyczy ważnego rozróżnienia między działaniem Senatu i działaniem 
senatorów.

Zgodnie z Konstytucją RP to Senat, a nie senatorowie obradują na 
posiedzeniach. Określenie „posiedzenie Senatu” inaczej niż określenie 
„posiedzenie senatorów” należy więc rozumieć jako posiedzenie całego 
Senatu, czyli organu, który zgodnie z art. 97 ust. 1 Konstytucji RP two-
rzy 100 senatorów. Jedną z cech procesu decyzyjnego w Senacie, jako 
organie wieloosobowym, jest kolegialność (od łac. collegialis - zbiorowy), 
a więc działanie w zbiorowości, naraz, w tym samym czasie i miejscu, 
co dotyczy zarówno głosowań, jak i poprzedzających je debat (obrad).

Są państwa, w których osobno określono kworum wymagane dla 
przeprowadzenia i ważności głosowania oraz inne – dla przeprowa-
dzenia obrad. Polska do tych krajów się nie zalicza, a więc należy za-
łożyć, że posiedzenia Senatu odbywają się in corpore, z udziałem 100 
senatorów, przy czym w przypadku głosowania konieczna jest obec-
ność co najmniej 50 senatorów, a w przypadku debaty – wskazana jest 
obecność 100. Brak kategorii normatywnej „ważności obrad” powoduje, 
że nie ustanowiono wymogów kworum dla obrad, inaczej niż w niektó-
rych parlamentach na świecie (np. w Izbie Lordów – obecność 3 parów 
wobec koniecznej dla ważności głosowań obecności 308, w parlamencie 
RPA odpowiednio – 1/3 i 1/2 deputowanych9). Niższa niż wymagana 
dla ważności głosowań frekwencja senatorów w czasie obradowania 
nie skutkuje więc żadnymi konsekwencjami natury konstytucyjnej dla 
ważności prac Senatu. Może jednak wiązać się z odpowiedzialnością 
regulaminową dla senatora, który nie wypełnia należycie swoich obo-
wiązków (nie uczestniczy w pracach Senatu bez usprawiedliwiających 
go przyczyn).

Jak stwierdzono we wcześniejszych wypowiedziach na ten temat, 
sformułowanie „posiedzenie” nie zostało w Konstytucji zdefiniowane, 
a więc oznacza zgodnie z definicją językową: „zebranie, zgromadzenie 

 8 Companion to the Standing Orders and Guide to the Proceedings of the House of 
Lords, Chapter 3, p. 3.07 (Quorum), https://publications.parliament.uk/pa/ld/ld-
comp/compso2017/compso05.htm, dostęp: 25.5.2020 r.

 9 Zob. M. M. Wiszowaty, Kworum [w:] Wielki słownik parlamentarny, pod red. 
J. Szymanka, Warszawa 2018, s. 441-443.

https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/compso2017/compso05.htm
https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldcomp/compso2017/compso05.htm
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osób dla omówienia jakiejś sprawy”10, a jednocześnie jest formą rze-
czownikową czasownika „posiedzieć”, czyli: „pobyć jakiś czas w po-
zycji siedzącej”, „pobyć gdzieś przez pewien czas”, czy „intensywnie 
popracować nad czymś”11. Jedynie na marginesie, ale warto dodać, że 
znaczenie wywodzącego się ze staropolszczyzny wyrazu „sejm”, które 
niegdyś oznaczało najważniejszy organ władzy Rzeczypospolitej zło-
żony z Izby Poselskiej, Senatu i monarchy – pochodzi od czasownika 
„sjąć się”, czyli właśnie „zebrać się, zgromadzić” i jest synonimem sło-
wiańskiego słowa „wiec” i germańskiego „ting”12. Niektórych autorów 
prowadzi to nawet do odróżnienia genezy i istoty słowiańskich „sej-
mów” (saborów, zborów) jako organów zbierających się w celu podjęcia 
decyzji in corpore – od genezy anglo-francuskich nomen omen „par-
lamentów”, a więc „organów mówiących”, których istotą działalności 
były wystąpienia oratorskie deputowanych kierowane do monarchy. 
Po zdobyciu i utrwaleniu realnych uprawnień prawodawczych par-
lamentów utrzymano jednak kluczową rolę wystąpień oratorskich 
deputowanych.

Umożliwienie prowadzenia prac Senatu wyłącznie w formie zdalnej 
wymagałoby więc uprzedniej zmiany Konstytucji polegającej albo na od-
powiednim zdefiniowaniu słowa „posiedzenie”, częściowo odmiennym 
od znaczenia ustalonego dotąd w języku polskim, albo dodania nowego 
trybu pracy Senatu obok formy posiedzeń – w innej formie odpowiedniej 
dla trybu zdalnego. Należy zastrzec, że jednocześnie konieczne byłoby 
odpowiednie wpasowanie tej zmiany w całokształt przepisów Konsty-
tucji, w szczególności jej spójności z normami gwarantującymi jawność 
prac Senatu i wynikającymi stąd prawami i wolnościami obywatelski-
mi (w szczególności z art. 61 ust. 2 Konstytucji). Odpowiedniej zmiany 
wymagałyby także przepisy Konstytucji określające kworum w Senacie 
konieczne dla podejmowania ważnych decyzji w drodze głosowania. Co 
prawda, w doktrynie prawa konstytucyjnego do dziś nie wypracowano 
jednolitego poglądu, jak należy rozumieć pojęcie „obecności” wyrażone 
w art. 120 Konstytucji, ale należy zauważyć, że do tej pory przedmio-
tem analiz (i rozbieżnych stanowisk) była jedynie kwestia, jak powinna 
być traktowana sytuacja, w której obecny na sali posiedzeń poseł lub 
senator w ogóle nie bierze udziału w głosowaniu – czy należy uznać go 

 10 W. Doroszewski (red.), Posiedzenie, [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.
pl/doroszewski/posiedzenie;5478327.html, dostęp: 23.5.2020 r.

 11 Idem, Posiedzieć [w:] Słownik…, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/posie-
dziec;5478333.html, dostęp: 23.5.2020 r.

 12 M. M. Wiszowaty, Sejm [w:] Wielki Słownik…, s. 900.

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/posiedzenie;5478327.html
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/posiedzenie;5478327.html
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za obecnego i wliczać go do kworum13. Jak dotąd wątpliwości nie budziła 
natomiast kwestia czy poseł albo senator w ogóle nieobecny na sali posie-
dzeń, ani nawet na terenie Sejmu lub Senatu może być wliczony do kwo-
rum. Czy w takim wypadku w ogóle można mówić o „obecności” posła 
lub senatora i czy wolno nadawać sformułowaniu „obecność” sens „kon-
wencjonalny” – jak proponuje się w przypadku wskazanego wyżej i pod-
danego już poprzednio analizie ekspertów problemu. W obu przypadkach 
opowiadam się za przyjęciem językowego, a nie „konwencjonalnego” sen-
su pojęcia „obecność” nie znajdując w przypadku żadnej ze wspomnia-
nych kwestii dostatecznego uzasadnienia innej, czyli „konwencjonalnej” 
wykładni. Praktyka stosowana na sali posiedzeń Sejmu czy Senatu nie 
może mieć decydującego znaczenia dla ustalenia prawidłowej wykładni 
przepisów Konstytucji. Podobnie – parafrazując tezę orzeczniczą Trybu-
nału Konstytucyjnego – istnienie zasad autonomii regulaminowej Sejmu 
i Senatu wynikających z art. 112 i 124 Konstytucji, nie oznacza, że organy 
te uzyskały prawo do legalnej wykładni użytych w Konstytucji pojęć z za-
kresu prawa parlamentarnego14, a tym bardziej prawa do nadawaniu im 
sensu „konwencjonalnego”, szczególnie w sposób dowolny.

Powracając do kwestii konstytucyjnej zasady jawności posiedzenia 
Senatu oraz dopuszczenia przez Konstytucję możliwości utajnienia ob-
rad Senatu, jeżeli wymaga tego dobro państwa (art. 113 w zw. z art. 124), 
warto zauważyć, że ustrojodawca łączy cechę jawności z posiedzeniem, 
a utajnienie dopuszcza tylko w odniesieniu do obrad. Nie podzielam 
zdania przeważającego w doktrynie, że sformułowania „posiedzenie” 
i „obrady” – „nie mają odmiennego znaczenia”15. W czasie posiedzeń 

 13 Zob. opinie: B. Szepietowska, W sprawie rozumienia instytucji kworum w proce-
durze głosowań w Sejmie, A. Szmyta, W sprawie niewzięcia udziału w głosowaniu 
przez posła obecnego na posiedzeniu, J. Mordwiłko, W sprawie interpretacji prze-
pisów określających prawo i obowiązek udziału posła w głosowaniach na posiedze-
niu plenarnym Sejmu i na posiedzeniach komisji sejmowych i M. Zubik, Na temat 
sposobu ustalania, kogo należy uważać za osobę głosującą (w świetle Konstytucji 
i regulaminu Sejmu), „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 4, oraz L. Garlicki, Artykuł 120 
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, pod red. L. Garlickiego, 
Warszawa 2001, s. 5. W odniesieniu do posiedzeń komisji sejmowych zob. A. Od-
rowąż-Sypniewski, Opinia prawna na temat procedury uchwalania przez Komisję 
Ustawodawczą opinii dla Marszałka Sejmu w trybie określonym w art. 34 ust. 8 re-
gulaminu Sejmu, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 
2012, nr 4 (36).

 14 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004 r., (sygn. akt K 37/03, 
OTK-A ZU 2004), nr 3, poz. 21.

 15 Zob. A. Gwiżdż, [w:] A. Burda (red.), Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s. 285, 
za nim L. Garlicki, Artykuł 113…, s. 2 oraz E. Gierach, Artykuł 113 [w:] M. Safjan 
(red.), L. Bosek (red.) Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 
2016, s. 5.
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mogą odbywać się zarówno debaty jak i głosowania, ale także inne for-
my aktywności Senatu, jak wysłuchanie wystąpień, które nie podlegają 
debacie, np. orędzia Prezydenta RP, którego zgodnie z art. 140 zd. 2 „nie 
czyni się przedmiotem debaty”. Oznacza to, że posiedzenie jest formą 
prac Sejmu i Senatu, w czasie którego mogą odbywać się różne rodzaje 
aktywności, jak: obrady (podlegające utajnieniu), głosowania (tajność 
głosowania nie oznacza, że sam fakt głosowania może być utajniony), 
a także inne przejawy tej aktywności. Jest to dodatkowy argument prze-
ciwko dopuszczalności ustanowienia zdalnego trybu prac Senatu wyklu-
czającego pełną jawność. Wyklucza on, a co najmniej utrudnia realizację 
jednej z funkcji jawności, jaką jest kontrola obywateli nad działalnością 
senatorów. Obecny na obradach i widzący wszystkich senatorów oby-
watel (w tym szczególnie dziennikarz, ale także inny senator) może np. 
odkryć, że aktu głosowania dokonała osoba nieuprawniona (inny senator 
lub nawet osoba spoza składu Senatu), co może stwierdzić naocznie, bez 
konieczności posiadania dodatkowych umiejętności, wiedzy, czy da-
nych. W przypadku głosowania zdalnego, wykrycie tego faktu nie będzie 
w ogóle możliwe bez wglądu do odpowiednich danych cyfrowych, a także 
specjalistycznej wiedzy, która jest wymagana dla analizy tych danych16.

W tym miejscu warto rozważyć także wariant, w którym uznano 
by, że wspomniany, wyrażony expressis verbis w Konstytucji wymóg 
50% kworum dla podejmowania przez Senat ważnych decyzji w drodze 
głosowania i jednoczesny brak takiego wyraźnego wymogu w odnie-
sieniu do „obrad”, umożliwia prowadzenie obrad zdalnych bez zmiany 
Konstytucji, wyklucza natomiast zdalne głosowania, które muszą od-
bywać się „w obecności” senatorów. Taka interpretacja byłaby również 
niedopuszczalna, ponieważ mogłaby uniemożliwić realizację normy 
art. 113 w zw. z art. 124 Konstytucji – to znaczy uchwalenie tajności 
obrad.

Jak stwierdzono w literaturze przedmiotu, fakt utrzymania w prze-
pisie art. 109 ust. 1 Konstytucji z 1997 r. zawierającym normę o obra-
dowaniu Senatu na posiedzeniach – brzmienia podobnego do przepisu 
Małej Konstytucji z 1992 r., nadaje obradowaniu Sejmu i Senatu na po-
siedzeniach walor zasady konstytucyjnej, która wręcz wyklucza jaki-
kolwiek inny sposób podejmowania decyzji17. 

 16 Zwraca na to uwagę architekt bezpieczeństwa i systemów informatycznych Ma-
ciej Broniarz w rozmowie z Patrykiem Słowikiem w artykule (Bałagan i bullshit, 
„Dziennik Gazeta Prawna”, 3-5 kwietnia 2020 r., nr 66, s. A14).

 17 Tak: K. Prokop powołujący się na wcześniejszy pogląd Z. Czeszejki-Sochackiego 
(K. Prokop, Posiedzenie Sejmu [w:] Wielki Słownik…, s. 659).
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Zwolennicy tezy o dopuszczalności prowadzenia zdalnych obrad Sej-
mu i Senatu bez konieczności dokonywania stosownych zmian w Kon-
stytucji, a jedynie poprzez odpowiednią modyfikację dotychczasowego 
rozumienia słowa „posiedzenie” utrzymują, że powodem posłużenia się 
tym słowem przez ustrojodawcę, a także nadawania mu w literaturze 
przedmiotu konkretnego znaczenia, wykluczającego dopuszczalność 
prowadzenia obrad zdalnych – był fakt, że w czasie prac nad Konsty-
tucją nie istniały jeszcze narzędzia umożliwiające prowadzenie obrad 
w trybie zdalnym, a więc w drodze porozumiewania się na odległość 
bez konieczności osobistej obecności w jednym miejscu z pozostałymi 
uczestnikami posiedzenia, z możliwością rejestracji dźwięku i obra-
zu. Dzisiaj, kiedy takie narzędzia powstały i upowszechniły się rzeko-
mo można, a nawet należy odpowiednio zmodyfikować nie treść, ale 
wykładnię użytego w Konstytucji sformułowania „posiedzenie”, aby 
umożliwić korzystanie ze zdobyczy techniki z korzyścią dla procesu 
decyzyjnego i bez konieczności dokonywania formalnych zmian w Kon-
stytucji. To twierdzenie sugeruje, że Konstytucja jest w tej części archa-
iczna, a co najmniej – że przestarzała jest jej wykładnia, ponieważ nie 
uwzględnia postępu technicznego. 

Można jednak odeprzeć także i te argumenty i sformułować od-
mienne stanowisko. Polski, racjonalny ustrojodawca celowo zrezygno-
wał z umożliwienia innych niż posiedzenie (rozumiane w taki sposób 
jak rozumie je większość autorów, łącznie ze mną) form pracy Sejmu, 
chociaż były one możliwe już w czasie prac nad konstytucją – np. w try-
bie obiegowym. Powodem nie były ograniczenia techniczne czy brak 
wyobraźni, ale świadomy zabieg zmierzający do zagwarantowania, że 
prace Sejmu i Senatu będą odbywać się w formie posiedzeń albo w ogóle 
nie będą się odbywać. 

Pogląd o słuszności uczynienia bezpośredniego posiedzenia Sej-
mu i Senatu zasadą, a nawet regułą pozbawioną alternatyw w postaci 
na przykład zdalnego głosowania, wspierają również rezultaty naj-
nowszych badań dotyczących zdalnego procesu decyzyjnego. Wynika 
z nich, że proces podejmowany w trybie bezpośredniego kontaktu jest 
nieporównanie lepszy i właściwszy, bo bogatszy z puntu widzenia pro-
cesów komunikacyjnych, umożliwia komunikację werbalną, a także 
pozawerbalną. Narzędzia zdalne nie są w stanie zapewnić tak wszech-
stronnej komunikacji zarówno między deputowanymi, jak i między 
nimi i innymi uczestnikami (obserwatorami) przebiegu procesów de-
cyzyjnych. Pewnych elementów relacji międzyludzkich zachodzących 
podczas kontaktu bezpośredniego, istotnych dla procesu decyzyjnego 
– nie da się przenieść do przestrzeni cyfrowej czy zapewnić w drodze 
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zdalnej18. Zawarty w preambule ustawy zasadniczej nakaz sprawności 
instytucji publicznych, do którego odwołują się zwolennicy tezy o do-
puszczalności posłużenia się trybem zdalnym prac Sejmu i Senatu bez 
zmiany Konstytucji, należy rozpatrywać na szerszym tle.

Do listy negatywnych konsekwencji wprowadzenia trybu zdalnych 
obrad parlamentu, wprowadzonych ad hoc bez odpowiedniego wzmoc-
nienia gwarancji jawności procesu decyzyjnego, należy zaliczyć także 
negatywny wpływ, jaki będzie on wywierał na prowadzenie działalności 
lobbingowej, której rzeczywista transparentność (znacznie obniżona 
w warunkach zdalnego procesu decyzyjnego), jest istotnym probierzem 
transparentności procesu decyzyjnego w ogólności. Również na grun-
cie polskiego systemu konstytucyjnego (odwołując się do argumentów 
zgłaszanych w zagranicznej dyskusji na ten temat), tryb zdalny unice-
stwia być może nie najistotniejszy, ale także nie pozbawiony znacze-
nia, aspekt ustroju demokratycznego i pluralizmu sceny politycznej, 
znajdujących swoje symboliczne ucieleśnienie w architekturze amfite-
atralnej sali obrad plenarnych z wyraźnym podziałem na stronnictwa 
polityczne, których członkowie zasiadają w określonych częściach tej 
sali. Polskie tradycje parlamentarne są niewątpliwie częścią polskie-
go dziedzictwa i kultury narodowej. Obyczaje parlamentarne wyrosłe 
na gruncie określonych procedur decyzyjnych, z których wspomniano 
tutaj jedynie kilka, to także element metod demokratycznych, którymi 
partie polityczne wpływają na kształtowanie polityki państwa. Są to 
wszystko argumenty przeciwko łatwemu ferowaniu wyroków o archa-
iczności rozwiązań Konstytucji z 1997 r. i wynikających stąd poglądów 
o zasadności zarówno zmiany jej wykładni, jak również zmiany jej treści 
podyktowanej jej rzekomym ulepszaniem poprzez unowocześnianie.

W zagranicznej dyskusji dotyczącej omawianego tematu zwrócono 
ponadto uwagę, że tryb zdalny eliminuje ważny element parlamentar-
nego procesu decyzyjnego, będący wyrazem pluralizmu politycznego 
i posługiwania się szeroko rozumianymi metodami demokratycznymi, 
jakim są kuluarowe negocjacje stronnictw parlamentarnych, odbywa-
ne w sposób dyskretny, czego nie da się osiągnąć z użyciem aparatury 
rejestrującej dźwięk i obraz19. Tryb zdalny praktycznie eliminuje także 

 18 T. Pritzlaff-Scheele, F. Nullmeier, Relating Face to Face. Communicative Practices 
and Political Decision-Making in Changing Media Environment [w:] Communica-
tive Figurations Transforming Communications in Times of Deep Mediatization, 
red. A. Hepp, A. Breiter, U. Hasebrink, Palgrave Macmillan 2018, s. 307

 19 V. A. Van Lier, Towards virtual parliaments? OpenDemocracy, https://www.open-
democracy.net/en/can-europe-make-it/towards-virtual-parliaments/ dostęp: 
25.5.2020.

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/towards-virtual-parliaments/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/towards-virtual-parliaments/
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możliwość uciekania się opozycji parlamentarnej do tzw. obstrukcji 
technicznej (uznanej za zgodny z prawem, w odróżnieniu od obstrukcji 
nielegalnej, element praktyki parlamentarnej20).

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt analizowane-
go problemu. Przed podjęciem decyzji o ustanowieniu alternatywnego 
trybu prac Senatu w drodze zmiany Konstytucji, w pierwszym rzędzie 
należałoby ustalić czy posiedzenie w trybie konstytucyjnym rzeczywi-
ście i absolutnie nie może się odbyć. Brak uzasadnienia projektu zmiany 
Regulaminu nie pozwala na podjęcie dyskusji z argumentami samych 
projektodawców. Zakładam, że inicjatywa uchwałodawcza została po-
dyktowana wolą ochrony życia i zdrowia senatorów i ewentualnie in-
nych osób, które w normalnym trybie musiałyby przebywać na terenie 
Senatu i w ten sposób potencjalnie byłyby narażone zakażeniem wiru-
sem Covid-19. Budowanie alternatywy pomiędzy ochroną życia i zdro-
wia człowieka a przestrzeganiem przepisów Konstytucji jest błędne, 
a wręcz niestosowne. Życie jest bez wątpienia najwyższą wartością, ale 
jej ochrona nie powinna i nie musi prowadzić do naruszenia przepisów 
konstytucyjnych. Decyzję o ustanowieniu zdalnego procesu decyzyjnego 
powinna poprzedzać, ujawniona w uzasadnieniu do projektu stosownych 
zmian w Konstytucji, analiza potencjalnego ryzyka alternatywnych roz-
wiązań. W przypadku omawianego projektu zmiany Regulaminu Sena-
tu również zabrakło takiej analizy, bowiem w ogóle nie przedstawiono 
uzasadnienia. Być może (nie jestem w tej dziedzinie specjalistą, dlatego 
stosuję formę pytającą) pożądany rezultat – prowadzenie posiedzeń 
Senatu z zachowaniem zarówno wymogów konstytucyjnych, jak rów-
nież zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – można by osiągnąć 
bez dokonywania zmian w Konstytucji, oraz bez uciekania się do trybu 
zdalnego dzięki zorganizowaniu posiedzenia Senatu w miejscu umoż-
liwiającym spełnienie wymogów bezpieczeństwa? Z punktu widzenia 
przepisów konstytucyjnych taka zmiana miejsca obrad byłaby – pod 
warunkiem spełnienia wszystkich wymogów – dopuszczalna. Wynika 
to z faktu, że wśród obowiązkowych, konstytucyjnych cech posiedze-
nia Sejmu lub Senatu nie wskazano jego konkretnego miejsca (adresu, 
budynku, sali). Znane są przypadki przeniesienia obrad Sejmu w inne 
miejsce, poza salą obrad plenarnych. Z trzech takich przypadków z hi-
storii Sejmu (którego posiedzenia zostały w Konstytucji uregulowane 
analogicznie do posiedzeń Senatu) końca XX i początków XXI w., dwa 
nie wzbudzały żadnych kontrowersji. Dnia 12 sierpnia 2010 r. Sejm VI 

 20 Zob. S. Pawłowski, Obstrukcja parlamentarna jako forma walki politycznej opozy-
cji, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4, s. 58 i n.
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kadencji zebrał się na posiedzenie w Sali Kolumnowej z powodu nieza-
kończenia w terminie remontu Sali Plenarnej. Dnia 29 kwietnia 2000 r. 
z okazji obchodów 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, Sejm III kaden-
cji zebrał się na posiedzeniu wyjazdowym w auli Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie.  W Sali Kolumnowej zebrał się także 
Sejm VIII kadencji dnia 16 grudnia 2016 r. z powodu blokady mównicy 
i stołu prezydialnego przez grupę posłów. Tylko to ostatnie posiedzenie 
wzbudziło zastrzeżenia natury regulaminowej i konstytucyjnej. 

Decyzję dotyczącą wdrożenia stosownych zmian w prawie powinna 
więc poprzedzić stosowna analiza ryzyka konsekwencji różnych zało-
żonych scenariuszy. Gdyby okazało się, że zorganizowanie posiedzenia 
nie tylko poza stałą Salą Plenarną (na terenie budynku czy budynków 
Senatu po odpowiednim dostosowaniu), ale także poza siedzibą Senatu 
(np. w Sali Plenarnej Sejmu, która mieści o wiele więcej niż 100 osób, 
a  także dostęp publiczności na galeriach), a nawet poza Warszawą, 
umożliwia zachowanie wszystkich wymogów bezpieczeństwa, a jedno-
cześnie wymogów konstytucyjnych – zmiana Konstytucji nie musiałaby 
być dokonywana. Jeżeli jednak taka analiza ekspertów prowadziłaby 
do wniosku, że ryzyko obrad z bezpośrednim udziałem senatorów, na-
wet w pomieszczeniu o rozmiarach stadionu, z licznymi dodatkowymi 
środkami zabezpieczającymi nie gwarantuje bezpieczeństwa uczestni-
ków, jedynym rozwiązaniem wydaje się zmiana Konstytucji. Takiego 
zachowania (działania na podstawie rzetelnej analizy ryzyka) należałoby 
oczekiwać w zaistniałych okolicznościach związanych z zagrożeniem 
wirusem SARS-Cov-2 jako zgodnych i realizujących konstytucyjny na-
kaz zapewnienia warunków niezbędnych do skutecznego wypełniania 
obowiązków senatorskich oraz ochronę praw wynikających ze spra-
wowania mandatu, które zostały zagwarantowane na poziomie kon-
stytucyjnym (art. 106 w zw. z art. 108 Konstytucji), a których jedynie 
doprecyzowanie przekazano ustawodawcy. Na marginesie można dodać, 
że na tymczasowe przeniesienie obrad do innej sali (Dublin Convention 
Centre), zlokalizowanej poza siedzibą parlamentu, w podobnych okolicz-
nościach zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 zdecydował się początkowo 
parlament irlandzki21.

Odwołując się do przebiegu analogicznych dyskusji na temat zgod-
ności z Konstytucją ustanowienia trybu zdalnych obrad parlamen-
tu prowadzonych w innych krajach, warto przywołać kilka faktów 

 21 C. Casey, H. Hogan, C. Toland, Remote Sittings of the Houses of the Oireachtas: 
A constitutional solution to a potential democratic deficit, Constitution Project at 
University College Cork, http://constitutionproject.ie/?p=770 dostęp: 25.5.2020.

http://constitutionproject.ie/?p=770
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niepozbawionych znaczenia dla dyskusji prowadzonych w odniesieniu 
do polskiego Senatu. W krajach, w których wprowadzono tryb zdalny na 
poziomie regulaminowym, konstytucyjna charakterystyka posiedzeń 
parlamentu wspominała jedynie o ich jawności, bez wskazywania do-
datkowych cech i przesłanek takich jak już wyżej wymienione, zawarte 
w polskiej ustawie zasadniczej. Bardziej restrykcyjna charakterystyka 
cech posiedzeń izb parlamentu zawarta w irlandzkiej Konstytucji do-
prowadziła część badaczy do wniosku, że zgodne z konstytucyjnymi 
wymogami dotyczącymi „zebrania się deputowanych na posiedzenie”  
byłoby jedynie posiedzenie hybrydowe, czyli takie, w którym najwyżej 
część deputowanych uczestniczy w nim w trybie zdalnym, a pozostali 
są obecni osobiście w miejscu stałej lub nadzwyczajnej sali obrad. Takie 
rozwiązanie nie przekonało wszystkich krytyków trybu zdalnego, nawet 
w wersji hybrydowej i część irlandzkich konstytucjonalistów nadal pod-
waża konstytucyjność tego rozwiązania22. Irlandzcy konstytucjonaliści 
zwracają ponadto uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt decyzji doty-
czącej wprowadzenia trybu zdalnego obrad parlamentu bez wyraźnej 
podstawy konstytucyjnej. Ustanowienie takiego trybu w drodze zmiany 
jedynie regulaminów izb parlamentu niesie ze sobą spore ryzyko pod-
ważenia w przyszłości zgodności ustaw uchwalanych w takim trybie 
z Konstytucją pod względem formalnym (proceduralnym). Ten sam ar-
gument na gruncie polskiego porządku konstytucyjnego skłania do po-
stawienia kolejnego zarzutu pod adresem ustanawiania trybu zdalnego 
w formie zmiany regulaminu izby, bez uprzedniej zmiany Konstytucji. 
Jest to zarzut naruszenia art. 2 Konstytucji RP, szczególnie w aspek-
cie odkodowanej przez Trybunał Konstytucyjny w jego orzecznictwie 
zasady zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa 
określanej także jako zasada bezpieczeństwa prawnego. W analogicznej 
sytuacji Parlament Chile postanowił o konieczności dokonania zmiany 
Konstytucji, którą uzupełniono o stosowny przepis przejściowy23.

Na zakończenie tej części analizy i jedynie na marginesie można 
zadać pytanie o właściwe rozumienie zasad rzetelności i sprawności 
instytucji publicznych oraz współdziałania władz w państwie demokra-
tycznym – które sformułowano w preambule do Konstytucji jako apel 
wystosowany przez ustrojodawcę pod adresem: „wszystkich, którzy tę 
konstytucję będą stosowali”. Kwestią, która powinna być „rzetelnie” 

 22 C. Casey, H. Hogan, C. Toland, Remote Sittings…
 23 Zob. Ley núm. 21.219 (26.3.2020), Reforma Constitucional Que Autoriza Al Con-

greso Nacional A  Sesionar Por Medios Telemáticos En Los Casos Que Indica, 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143740 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143740
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ustalona, zanim dojdzie do wdrożenia alternatywnego trybu procesu 
decyzyjnego w parlamencie jest to, czy nie istnieje sposób, aby proces 
ten nadal spełniał wszystkie konstytucyjne przesłanki posiedzenia 
Senatu. Odpowiedź negatywna, skutkująca konkluzją o niemożności 
kontynuowania procesu decyzyjnego przez organ władzy ustawodaw-
czej w przepisanym, konstytucyjnym trybie powinna oznaczać jedną 
z dwóch decyzji: o stosownej, koniecznej zmianie Konstytucji podjętej 
w trybie konstytucyjnym, przez większość deputowanych lub – w efek-
cie stwierdzenia niemożności podjęcia takiej decyzji w aktualnym ukła-
dzie sił politycznych – o skróceniu kadencji nieefektywnego parlamentu 
i wyborze nowego składu osobowego zdolnego do podjęcia decyzji ko-
niecznych dla ochrony zdrowia i życia obywateli, ale także zgodnych 
z Konstytucją.

3. Zgodne z Konstytucją rozwiązania zawarte w projekcie 
uchwały nowelizującej Regulamin Senatu

Część rozwiązań zaproponowanych przez wnioskodawców w projekcie 
nowelizacji Regulaminu Senatu nie budzi wątpliwości pod względem 
ich zgodności z Konstytucją RP. Są to:

1) propozycje odnoszące się do trybu prac Prezydium Sena-
tu, Konwentu Seniorów Senatu, komisji i podkomisji Sena-
tu. Konstytucja nie reguluje expressis verbis tej kwestii (tryb 
działalności organów Senatu i podkomisji senackich) i prze-
kazuje ją do uregulowania samemu Senatowi w regulaminie 
(art. 112 w zw. z art. 124 Konstytucji). Wątpliwości terminolo-
giczne może budzić posłużenie się określeniem „posiedzenie” 
dla określenia zdalnego trybu prac organów Senatu i podko-
misji senackich. Nie są to jednak wątpliwości o charakterze 
konstytucyjnym.

2) możliwość potwierdzenia obecności senatora korzystającego ze 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozu-
miewanie się na odległość (rozumiane jedynie w taki sposób, 
że senator korzysta z takich środków, ale nie w celu odbywania 
posiedzeń Senatu) na posiedzeniu Senatu (rozumianego wyłącz-
nie jako obecność osobista i bezpośrednia np. w specjalnie za-
aranżowanym do tego miejscu, a nie całkowicie zdalny udział, 
który już nie spełnia wymogów określenia „obecność”) poprzez 
zalogowanie się w systemie do głosowania i wydruki udziału 
w głosowaniu (art. 96j ust. 2). 



3) określenie daty utraty mocy obowiązującej przepisów wpro-
wadzonych do Regulaminu Senatu tymczasowo (art. 2 uchwały 
nowelizującej).

Wnioski 

Przeprowadzenie posiedzeń Senatu w sposób całkowicie zdalny, z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 
porozumiewanie się na odległość, wymagałoby uprzedniej zmiany 
stosownych przepisów Konstytucji RP.

Wprowadzenie do Regulaminu Senatu zmian zaproponowanych 
przez projektodawców uchwały o zmianie Regulaminu Senatu, pole-
gającej na ustanowieniu zasad prowadzenia posiedzeń Senatu z wy-
korzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 
porozumiewanie się na odległość, bez uprzedniej zmiany stosownych 
przepisów Konstytucji, budzi poważne zastrzeżenia dotyczące ich 
zgodności z przepisami, w szczególności: z art. 61 ust. 2, art. 120 ust. 2 
w zw. z art. 124,  art. 109 ust. 1, art. 113 w zw. z art. 124, art. 90 ust. 2, 
art. 125 ust 2, art. 235 ust. 4, art. 8 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji RP.

Część rozwiązań zaproponowanych przez wnioskodawców projektu 
stanowiącego przedmiot niniejszej opinii, przewidujących: 

1) możliwość prowadzenia prac organów kolegialnych Senatu, to 
znaczy:  Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów Senatu i komisji 
senackich oraz podkomisji Senatu „z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie 
na odległość”.

2) możliwość potwierdzenia obecności senatora korzystającego ze 
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozu-
miewanie się na odległość (rozumiane jedynie w taki sposób, że 
senator korzysta z takich środków, ale nie w celu odbywania 
posiedzeń Senatu) na posiedzeniu Senatu (rozumianego wy-
łącznie jako obecność osobista i bezpośrednia np. w specjal-
nie zaaranżowanym do tego miejscu, a nie całkowicie zdalny 
udział, który już nie spełnia wymogów określenia „obecność”) 
poprzez zalogowanie się w systemie do głosowania i wydruki 
udziału w głosowaniu (art. 96j ust. 2). 

3) określenie daty utraty mocy obowiązującej przepisów wprowa-
dzonych do Regulaminu Senatu tymczasowo (art. 2 uchwały no-
welizującej), nie budzi wątpliwości pod względem ich zgodności 
z Konstytucją RP.


