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GŁOSOWANIE 
 

Moduł systemu do głosowania zamontowany na każdym stanowisku zawiera: 
- mikrofon (A1) i przycisk sterowania mikrofonem (A2) z lampkami sygnalizacyjnymi: 

• czerwoną oznaczającą uaktywnienie mikrofonu, 
• zieloną oznaczającą przyjęcie zgłoszenia przez system i oczekiwanie na aktywizację 

mikrofonu; 
- czytnik karty do głosowania ze szczeliną na kartę (B1) i lampką (B2) sygnalizującą barwą światła 

stan urządzenia: 
• zielona – karta poprawnie włożona i rozpoznana; 
• czerwona – karta źle włożona lub nierozpoznana; 
• żółta – brak karty; 
 

 
 
• żółta migająca – sygnalizuje, że należy włożyć kartę, aby zagłosować lub włączyć mikrofon; 
• podświetlane przyciski do głosowania: 

zielony ZA (C1), 
czerwony PRZECIW (C2) 
żółty WSTRZYM. (C3). 

Po zajęciu miejsca na sali należy włożyć swoją imienną kartę do głosowania w szczelinę 
(B1), dużą naklejką z nazwiskiem do dołu, złotym polem styków do góry i do przodu. Na 
stanowisku senatorskim prawidłowo włożona karta wystaje z modułu do głosowania na 1 cm. 
Poprawne włożenie karty i jej zaakceptowanie przez system jest potwierdzane zapaleniem się 
lampki (B2) zielonym światłem ciągłym. Karta powinna pozostawać w szczelinie urządzenia przez 
cały czas obecności senatora na sali posiedzeń. 

Uwaga: jeśli lampka potwierdzenia rozpoznania karty (B2) nie świeci kolorem zielonym 
(co uniemożliwia włączenie mikrofonu i głosowanie), należy kartę wysunąć i po 1-2 sekundach 
wsunąć powtórnie do szczeliny czytnika (B1). 

W celu zabrania głosu z miejsca mikrofon włącza się, naciskając przycisk (A2). 
Uaktywnienie mikrofonu sygnalizuje czerwona lampka podświetlająca przycisk. Podświetlenie 
zielone oznacza konieczność oczekiwania na uaktywnienie mikrofonu. Po skończeniu wypowiedzi 
mikrofon wyłącza się przez ponowne naciśnięcie przycisku (A2). Czułość mikrofonu pozwala na 
zabieranie głosu w pozycji siedzącej po lekkim wysunięciu się w fotelu, bez konieczności 
specjalnego pochylania się. 

Po zarządzeniu głosowania przez Marszałka i uruchomieniu aparatury zaczynają migać 
trzy lampki podświetlające przyciski (Za, Przeciw, Wstrzym.). Aby oddać głos, należy przycisnąć 
odpowiedni przycisk, lampka podświetlająca wybrany przycisk zapala się światłem ciągłym, 
a pozostałe dwie gasną. W razie pomyłki, do momentu zakończenia głosowania można zmienić 
decyzję, naciskając jeden z przycisków. Zmiana jest potwierdzana zmianą podświetlenia. 

Karty po zakończeniu posiedzenia należy pozostawiać na sali posiedzeń. Zostaną one 
zebrane przez pracowników Kancelarii Senatu i rozdane na początku kolejnego posiedzenia. 


