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Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy 

projekt uchwały 

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Krzysztofa Słonia. 

 

 (-) Jacek Bogucki (-) Marek Martynowski 

 (-) Dorota Czudowska (-) Krzysztof Mróz 

 (-) Wiesław Dobkowski (-) Stanisław Ożóg 

 (-) Mariusz Gromko (-) Marek Pęk 

 (-) Stanisław Karczewski (-) Dorota Tobiszowska 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu 

Art. 1. W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – 

Regulamin Senatu (M. P. z 2018 r. poz. 846) po dziale XI dodaje się dział XIa w brzmieniu: 

„DZIAŁ XIA  

Posiedzenia Senatu, komisji i podkomisji z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

Art. 96h. l. W przypadku: 

1) wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub 

2) stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) 

— posiedzenie Senatu może być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Marszałek Senatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia Senatu z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. 

3. Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia Senatu z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

Kancelaria Senatu zapewnia wszystkim senatorom, którzy zgłoszą wniosek, dostęp do 

środków technicznych umożliwiających tego rodzaju udział w posiedzeniu. 

4. Wzór, tryb i sposób składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, określa Marszałek 

Senatu w drodze zarządzenia. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 33 ust. 

1. 
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6. Do posiedzenia Senatu w trybie, o którym mowa w ust. 1 i posiedzeń organów 

Senatu, w trybie, o którym mowa w art. 96o ust. 1 i art. 96p ust. l, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu I- XI oraz XII do XIII, chyba, że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej. 

Art. 96i. Wymogi dotyczące środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość, tryb składania wniosku o ich udostępnienie oraz sposób ich 

dostarczenia senatorom oraz innym uprawnionym określa, w drodze zarządzenia, Marszałek 

Senatu, w taki sposób, aby środki te gwarantowały możliwość identyfikacji osoby, która z 

nich korzysta, komunikację w czasie rzeczywistym, w szczególności zabieranie głosu, udział 

w głosowaniu, składanie wniosków formalnych, a zarazem zapewniały gwarancję 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. 

Art. 96j. 1. Udział senatora w posiedzeniu Senatu z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie 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. 

2. Senator korzystający ze środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Senatu poprzez 

zalogowanie się w systemie do głosowania oraz wydrukami udziału w głosowaniach. 

Art. 96k. Na posiedzeniu Senatu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w trybie art. 96h ust. 1, w 

sytuacjach, gdy przepisy Regulamin Senatu przewidują składanie dokumentów w formie 

pisemnej, dokumenty te można składać w formie elektronicznej. 

Art. 96l. W razie przeprowadzenia posiedzenia Senatu z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w trybie art. 

96h  ust. 1, jawność posiedzenia Senatu zapewnia się w szczególności przez transmisję 

posiedzenia przy zastosowaniu sieci teleinformatycznej. 

Art. 96m. l. Na posiedzeniu Senatu prowadzonym w trybie art. 96h ust. 1 głosowanie 

może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość. 

2. Oddanie głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość spełniających wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 96i  jest równoznaczne z oddaniem głosu w trybie art. 

53 ust. 2. 
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Art. 96n. Urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad z posiedzenia Senatu odbywanego 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość, w trybie art. 96h  ust. l, jest zapis audiowizualny. 

Art. 96o. 1. Marszałek Senatu może zdecydować o odbyciu posiedzenia Prezydium 

Senatu lub Konwentu Seniorów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Do posiedzenia Prezydium Senatu lub Konwentu Seniorów prowadzonych z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio. 

Art. 96p. l. W przypadku: 

1) wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub 

2) stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

— posiedzenie komisji lub podkomisji może być prowadzone z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Posiedzenie komisji lub podkomisji w trybie, o którym mowa w ust. 1, zwołuje 

Marszałek Senatu po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji. 

3. W zakresie zwołania posiedzenia komisji na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby 

członków komisji przepis art. 59 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wniosek, o 

którym mowa w tym przepisie, składany jest do Marszałka i może być złożony w formie 

elektronicznej. Marszałek może zdecydować o zwołaniu posiedzenia komisji z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość. 

4. W przypadku zwołania posiedzenia komisji lub podkomisji z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość 

komisja może realizować uprawnienia, o których mowa w art. 60 ust. 3. 

5. W przypadku zwołania posiedzenia komisji w trybie, o którym mowa w ust. l , 

Kancelaria Senatu zapewnia wszystkim senatorom, posłom do Parlamentu Europejskiego, o 

których mowa w art. 60 ust. 2, oraz innym uprawnionym, którzy zgłoszą wniosek, dostęp do 

środków technicznych, spełniających wymagania określone w art. 96i, umożliwiających tego 

rodzaju udział w posiedzeniu. 
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6. Do posiedzenia komisji w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 

60 ust. 6 w zakresie udziału w posiedzeniach ekspertów, przedstawicieli środowisk i 

organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz innych osób. 

Art. 96q. 1. Senator potwierdza swoją obecność na posiedzeniu komisji lub podkomisji 

prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość poprzez zalogowanie się w systemie do głosowania oraz 

wydrukami udziału w głosowaniach. 

2. Urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad z posiedzenia komisji lub podkomisji 

odbywanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość jest zapis audiowizualny. 

Art. 96r. W przypadku przeprowadzenia posiedzenia komisji lub podkomisji w trybie 

art. 96p  ust. 1 sprawozdanie komisji lub podkomisji ma postać elektroniczną. 

Art. 96s . Do posiedzenia komisji lub podkomisji prowadzonego w trybie, o którym 

mowa w art. 96p ust. 1, przepisy art. 96h ust. 3, art. 96i , art. 96j, art. 96k oraz art. 96m  

stosuje się odpowiednio.”. 

Art. 2. Przepisy działu XIa Regulaminu Senatu tracą moc z dniem 30 czerwca 2020 r. 

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


