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Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Istnieje potrzeba skorygowania przyjmowanej w senackiej administracji błędnej interpretacji art. 49 ust. 2 
i ust. 2a Regulaminu Senatu. Przypominamy, że zgodnie z tymi przepisami oświadczenie senatorskie nie 

może trwać dłużej niż 5 minut, niewygłoszone oświadczenia można złożyć do protokołu, a marszałek może 

odmówić przyjęcia oświadczenia, którego w czasie przysługującym senatorowi nie da się wygłosić. 
Niektórzy nasi urzędnicy uważają, że ograniczenie do 5 minut dotyczy sumy wszystkich oświadczeń zło-

żonych przez konkretnego senatora na konkretnym posiedzeniu. Co więcej, sądzą, że jeśli senator złoży wiele 
oświadczeń na posiedzeniu, można żądać od niego wycofania części z nich nawet po ich zakończeniu.  

Liczymy na to, że Pan Marszałek podzieli nasz pogląd, iż maksymalny regulaminowy czas wygłaszania – 
5 minut – dotyczy każdego oświadczenia z osobna. Przyjęcie innej interpretacji łatwo bowiem sprowadzić do 

absurdu, gdy rozważymy zbiorowe oświadczenie składane przez grupę senatorów. Czyżby w takich okolicz-
nościach marszałek, dokonując na bieżąco kalkulacji czasu będącego jeszcze w dyspozycji każdego z senato-
rów, miał wskazywać w trakcie posiedzenia, kto z sygnatariuszy ma cofnąć swój podpis, by oświadczenie 

zostało przyjęte? Nie ma żadnych podstaw, by wskazany w regulaminie czas – 5 minut – odnosić akurat do 
posiedzenia, a nie na przykład do dnia, miesiąca czy kwartału. Krytykowana przez nas interpretacja uderza 
w konstytucyjne wolności polityczne senatorów. Warto też zauważyć, że nie ma takich ograniczeń w regula-
minie sejmowym.  

Również w drugiej z poruszonych kwestii sytuacja jest, naszym zdaniem, oczywista; o przyjęciu bądź 

odmowie przyjęcia oświadczenia złożonego do protokołu rozstrzyga marszałek prowadzący obrady w ich 

trakcie i jakiekolwiek działania urzędników w tej sprawie podejmowane po sesji nie mają podstaw i uzasad-
nienia. 
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