UCHWAŁA NR 186
PREZYDIUM SENATU
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów
dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji
związanej z wykonywaniem mandatu

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 10, poz. 01, Nr 210, poz. 2135
i Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Kancelaria Senatu zapewnia senatorom bezpłatny dostęp do:
1) druków senackich i sejmowych;
2) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§ 2.
1. Druki senackie doręczane są poprzez ich umieszczenie w postaci elektronicznej na stronie
www.senat.gov.pl oraz zawiadomienie o tym senatorów za pomocą poczty elektronicznej.
2. Terminy dotyczące doręczenia druków senackich, o których mowa w Regulaminie
Senatu, liczą się od dnia ich umieszczenia w postaci elektronicznej na stronie
www.senat.gov.pl.
3. Druki senackie dodatkowo są udostępniane w specjalnie wyznaczonych miejscach
w budynkach użytkowanych przez Kancelarię Senatu.
§ 3.
Na wniosek senatora Kancelaria Senatu dostarcza do skrytki senatorskiej po jednym
egzemplarzu druków senackich i sejmowych oraz dzienników wymienionych w § 1.
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§ 4.
Każdemu senatorowi przysługuje prawo wysyłania krajowych przesyłek listowych, zwykłych
lub poleconych, w kopertach opatrzonych:
-

w lewym górnym rogu, rozmieszczonym centralnie wizerunkiem orła, ustalonym dla
godła,

-

znajdującym się pod nim napisem: "Senator Rzeczypospolitej Polskiej",

-

pionowym niebieskim paskiem przebiegającym w osi godła,

-

nadrukiem zawierającym informację o pobranej opłacie pocztowej, o treści
i w formie ustalonej w umowie Kancelarii Senatu z Pocztą Polską,

zwanych dalej "kopertami senatorskimi".
§ 5.
Kancelaria Senatu wydaje senatorom:
-

koperty senatorskie,

-

papier listowy opatrzony w lewym górnym rogu, rozmieszczonym centralnie
wizerunkiem orła, ustalonym dla godła, znajdującym się pod nim napisem: "Senator
Rzeczypospolitej Polskiej" oraz pionowym niebieskim paskiem przebiegającym
w osi godła.
§ 6.

1. Senator ma prawo otrzymać w ciągu roku 1500 kopert, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W roku rozpoczęcia wykonywania mandatu senator otrzymuje liczbę kopert stanowiącą
iloczyn 125 i liczby miesięcy wykonywania mandatu.
3. W uzasadnionych przypadkach Marszałek Senatu może przyznać senatorowi, na jego
wniosek, dodatkową liczbę kopert.
§ 7.
Przesyłki senatorskie, wysyłane w kopertach senatorskich, mogą zawierać wyłącznie
korespondencję związaną z wykonywaniem mandatu przez senatora.
§ 8.
Przesyłki senatorskie, wysyłane w kopertach senatorskich, nie podlegają opłacie przy
nadawaniu.
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§ 9.
Należność za przesyłki senatorskie, wysyłane w kopertach senatorskich, jest regulowana
przez Kancelarię Senatu na podstawie rozliczeń i uzgodnień z Zarządem "Poczty Polskiej".
§ 10.
Traci moc uchwała nr 6 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych,
druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem
mandatu, zmieniona uchwałą nr 129 z dnia 19 lutego 2003 r., uchwałą nr 254 z dnia
4 września 2003 r., uchwałą nr 100 z dnia 11 maja 2006 r., uchwałą nr 201 z dnia 27 września
2006 r. oraz uchwałą nr 1 z dnia 9 listopada 2007 r.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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