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Procedurê wyboru senatorów okreœla konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. i ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 kwietnia 2001 r. Senatorowie wybierani s¹ na okres kadencji, tzn. na 4 lata, chyba ¿e prezydent lub Sejm podejmie, w ustawowo okreœlonych warunkach, decyzjê o skróceniu kadencji.
W myœl tych przepisów senatorowie wybierani s¹ w wyborach powszechnych, bezpoœrednich i w g³osowaniu tajnym.
Mandaty otrzymuj¹ ci kandydaci, którzy uzyskali najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów – to realizacja zasady wiêkszoœci.
Powszechnoœæ wyborów do Senatu ma dwa aspekty. Czynne prawo wyborcze ma ka¿dy obywatel polski, który ukoñczy³ 18 lat, bez wzglêdu na
p³eæ, przynale¿noœæ narodow¹ i rasow¹, wyznanie czy czas zamieszkiwania
w Polsce. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo zostania wybranym ma zaœ
ka¿dy obywatel polski, który ma czynne prawo wyborcze i ukoñczy³ 30 lat.
Zasada bezpoœrednioœci wyborów dotyczy sposobu wybierania senatora. Oznacza ona, ¿e obywatele sami, bez udzia³u poœredników dokonuj¹
ostatecznego wyboru senatorów. St¹d tez ten rodzaj wyborów okreœlany
jest równie¿ mianem jednostopniowych.
Zasada tajnoœci dotyczy tylko samego aktu g³osowania. Gwarantuje ona
wyborcy swobodê podjêcia decyzji o g³osowaniu na konkretnego kandydata. Wyborca w sposób nieskrêpowany oddaje swój g³os, wiedz¹c, ¿e nie
spotkaj¹ go konsekwencje zwi¹zane z jego decyzj¹.
Do Senatu wybiera siê 100 senatorów, wed³ug zasady wiêkszoœci. Okrêg
wyborczy obejmuje obszar województwa lub jego czêœci. W okrêgu wyborczym wybiera siê od 2 do 4 senatorów. Za wybranych do Senatu w danym
okrêgu wyborczym uwa¿a siê tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
najwiêcej oddanych wa¿nych g³osów.
Wybory zarz¹dzane s¹ przez Prezydenta RP nie póŸniej ni¿ na 90 dni
przed up³ywem czterech lat od rozpoczêcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczaj¹c wybory na dzieñ wolny od pracy i przypadaj¹cy w ci¹gu
30 dni przed up³ywem 4 lat od rozpoczêcia kadencji Sejmu i Senatu. Wybory do Senatu odbywaj¹ siê w tym samym dniu co wybory do Sejmu.
G³owa pañstwa swoj¹ decyzjê podaje do publicznej wiadomoœci,
og³aszaj¹c j¹ w „Dzienniku Ustaw”. Prezydent jednoczeœnie oznacza
dni, w których maj¹ byæ dokonane okreœlone czynnoœci zwi¹zane z organizacj¹ wyborów. Ten harmonogram dzia³añ koniecznych do przeprowadzenia wyborów nazywamy kalendarzem wyborczym.
Prawo zg³aszania kandydatów na senatorów przys³uguje komitetom wyborczym dzia³aj¹cym w imieniu partii politycznych lub wyborców. Ka¿da
kandydatura musi byæ poparta podpisami co najmniej 3000 wyborców. Kandydowaæ mo¿na tylko w jednym okrêgu wyborczym. Nie mo¿na równoczeœnie kandydowaæ do Sejmu i Senatu.
Urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. kandydat na senatora ma obowi¹zek
z³o¿enia oœwiadczenia, dotycz¹cego pracy lub s³u¿by w organach
bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z tymi organami w okresie od dnia

22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., (oœwiadczenia lustracyjnego). Z³o¿enie niezgodnego z prawd¹
oœwiadczenia lustracyjnego powoduje utratê mandatu z mocy prawa.
O wa¿noœci wyborów do Senatu decyduje S¹d Najwy¿szy. S¹d Najwy¿szy rozstrzyga równie¿
o wa¿noœci wyboru tych senatorów, wobec których wyboru zg³oszono protesty.
W przypadku wygaœniêcia mandatu odbywaj¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce (tylko na terenie kraju).
Wyborów tych nie przeprowadza siê, jeœli do zakoñczenia kadencji izby zosta³o mniej ni¿ 9 miesiêcy.
Mandatu senatora nie mo¿na ³¹czyæ m.in. z funkcj¹ prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz ich zastêpców, cz³onka Rady Polityki Pieniê¿nej, cz³onka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Kancelarii Prezydenta RP lub z zatrudnieniem w administracji rz¹dowej. Ten ostatni zakaz nie dotyczy
cz³onków Rady Ministrów i sekretarzy stanu. Senatorami nie mog¹ te¿ zostaæ radni ani cz³onkowie
zarz¹dów wszystkich szczebli samorz¹du terytorialnego, sêdziowie, prokuratorzy, urzêdnicy s³u¿by
cywilnej, ¿o³nierze pozostaj¹cy w czynnej s³u¿bie wojskowej, policjanci oraz funkcjonariusze s³u¿b
ochrony pañstwa.
Pierwsze wybory do Senatu III Rzeczypospolitej odby³y siê 4 czerwca 1989 r., drugie mia³y miejsce
27 paŸdziernika 1991 r., trzecie – 19 wrzeœnia 1993 r., czwarte – 21 wrzeœnia 1997 r., pi¹te – 23 wrzeœnia 2001 r., szóste – 25 wrzeœnia 2005 r. a ostatnie – 21 paŸdziernika 2007 r. Kolejnoœæ wyborów pozwala wiêc mówiæ o Senacie I, II, III, IV, V, VI lub VII kadencji.
Miros³aw Granat, wrzesieñ 1997 r.
z póŸniejszymi poprawkami (paŸdziernik 2007 r.)

