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DRUKI SENACKIE 
 
 
Druki senackie są zróżnicowane kolorystycznie w zależności od ich treści:  

 

 druki z pomarańczową pierwszą kartką zawierają teksty ustaw uchwalonych przez Sejm  

i przekazanych do Senatu,  

 w drukach z żółtą pierwszą kartką zamieszczane są sprawozdania komisji senackich 

dotyczące rozpatrywanych ustaw, projektów ustaw, projektów uchwał oraz wnioski  

w sprawie zmian w składzie osobowym komisji senackich,  

 druki białe to projekty ustaw, projekty uchwał, teksty sprawozdań i informacji 

przesyłanych do Senatu.  

 

Kancelaria Senatu zapewnia senatorom bezpłatny dostęp do druków senackich (art. 44 ustawy 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz wydana na jego podstawie uchwała nr 186 

Prezydium Senatu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

otrzymywania przez senatorów druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji 

związanej z wykonywaniem mandatu → WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU 

SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE).  

Druki senackie doręczane są senatorom poprzez umieszczenie ich w postaci elektronicznej na 

stronie internetowej www.senat.gov.pl oraz zawiadomienie o tym senatorów za pomocą poczty 

elektronicznej (prosimy informować Kancelarię o zmianach adresów mailowych!). Terminy 

doręczenia druków senackich, o których mowa w Regulaminie Senatu (→ WARUNKI 

WYKONYWANIA MANDATU SENATORSKIEGO/AKTY PRAWNE), liczą się od dnia ich 

umieszczenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej. Dodatkowo druki senackie 

wykładane są na regałach w korytarzu komisji senackich. Na wniosek senatora druki mogą być 

dostarczane do skrytki senatorskiej (→ SKRYTKI). Przed posiedzeniem Senatu druki senackie 

dotyczące spraw będących przedmiotem obrad danego posiedzenia Senatu wykładane są również 

w pomieszczeniu przy Sali obrad Senatu. Senatorowie są informowani również o zawierających 

projekty ustaw drukach sejmowych.  

W celu udokumentowania przebiegu obrad Senatu sporządza się protokół posiedzenia oraz 

sprawozdanie stenograficzne. Wersja robocza sprawozdania stenograficznego sukcesywnie, w 

danym dniu obrad, publikowana jest na stronie internetowej www.senat.gov.pl, a następnego dnia 

wykładana jest na regałach na poziomie „–1”, przy schodach i → SKRYTKACH.  

W ciągu dwóch dni od posiedzenia Senatu senatorowie mają możliwość zgłaszania,  

w ramach autoryzacji, poprawek do wersji roboczej sprawozdania. Urzędowa wersja 

sprawozdania stenograficznego – zawierającego także oświadczenia składane na piśmie przez 

senatorów – oraz protokół posiedzenia Senatu udostępniane są w Kancelarii Senatu (w Biurze 

Prac Senackich) w terminie określonym w Regulaminie Senatu. 


