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Podstaw¹ funkcjonowania parlamentów jest zasada autonomii. Pozwala ona na uchwalanie w³asnych regulaminów i decydowanie
o strukturze i kompetencjach swoich organów wewnêtrznych. Jedn¹
z gwarancji niezale¿noœci Izby od pozosta³ych organów pañstwa jest
posiadanie w³asnego aparatu urzêdniczego dysponuj¹cego osobnym
bud¿etem.
Kancelaria Senatu zosta³a utworzona uchwa³¹ Prezydium Senatu
z dnia 1.09.1989 r. i jako urz¹d podlega jego Marsza³kowi. Zadaniem
Kancelarii jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Senatu i jego
organów (szczególnie obs³ugi posiedzeñ Senatu) oraz pomoc senatorom w sprawowaniu mandatu. Urzêdnicy Kancelarii s¹ apolityczni –
przepisy zakazuj¹ im manifestowania publicznie swoich pogl¹dów politycznych.
Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii Senatu w randze ministra,
który jest powo³ywany i odwo³ywany przez Marsza³ka Senatu. Szef
Kancelarii Senatu jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Kancelarii, a za jej dzia³alnoœæ odpowiada przed Marsza³kiem Senatu.
Najwa¿niejszym zadaniem Kancelarii jest dbanie o prawid³owe
funkcjonowanie Senatu jako organu ustawodawczego. Zadanie to powierzone zosta³o Biuru Prac Senackich i Biuru Legislacyjnemu a tak¿e,
w zakresie spraw Unii Europejskiej, Biuru Spraw Miêdzynarodowych
i Unii Europejskiej.
Podstawow¹ funkcj¹ Biura Prac Senackich jest przygotowywanie,
obs³uga i dokumentowanie posiedzeñ Senatu i komisji senackich. Biuro prowadzi sekretariaty komisji senackich, z wyj¹tkiem Komisji
Spraw Unii Europejskiej, sporz¹dza tak¿e sprawozdania stenograficzne z posiedzeñ Senatu i komisji senackich. Biuro prowadzi te¿ sprawy
dotycz¹ce dzia³alnoœci lobbingowej na terenie Senatu.
Biuro Legislacyjne przygotowuje od strony prawnej proces rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm, podejmowania inicjatyw
ustawodawczych Senatu oraz uchwa³, czuwa nad zgodnoœci¹ przebiegu obrad z Regulaminem Senatu. Biuro sporz¹dza analizy prawne z zakresu tworzenia prawa oraz dzia³alnoœci legislacyjnej Senatu, opiniuje
projekty prawne Unii Europejskiej, przedstawia uwagi zwi¹zane z wykonywaniem orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego.
Obowi¹zkiem Biura Spraw Miêdzynarodowych i Unii Europejskiej jest obs³uga wszelkich kontaktów zagranicznych Senatu oraz koordynacja dzia³añ wynikaj¹cych z zadañ Senatu zwi¹zanych
z cz³onkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej. Szczególnym zadaniem Biura jest merytoryczne i organizacyjne przygotowanie prac
Komisji Spraw Unii Europejskiej. Biuro koordynuje tak¿e wspó³pracê
komisji senackich z odpowiednimi komisjami w parlamentach innych
pañstw oraz w Parlamencie Europejskim, organizuje wspó³pracê Senatu z miêdzynarodowymi instytucjami parlamentarnymi oraz przygotowuje zagraniczne s³u¿bowe wyjazdy senatorów i pracowników
Kancelarii.

Zadaniem Gabinetu Marsza³ka
Senatu jest merytoryczna i organizacyjna obs³uga urzêdu Marsza³ka
i Wicemarsza³ków Senatu. Biuro zapewnia sekretarsk¹ obs³ugê Marsza³ka i Wicemarsza³ków, m.in.
uzgadnia i przygotowuje spotkania
z ich udzia³em, prowadzi sprawy patronatów. Biuro odpowiada za obs³ugê posiedzeñ Prezydium Senatu
i Konwentu Seniorów.
Biuro Polonijne wykonuje zadania, wynikaj¹ce z wyj¹tkowej
funkcji, któr¹ Senat RP pe³ni wo(Fot. J. Zawadzki) bec rodaków zamieszka³ych za
granic¹. Kontynuuj¹c tradycje II
Rzeczypospolitej, Senat RP sprawuje patronat nad Poloni¹ i Polakami ¿yj¹cymi za granic¹, a Biuro
Polonijne obs³uguje prace organów Senatu i Szefa Kancelarii Senatu w tym zakresie. Wspó³pracuje
z administracj¹ rz¹dow¹ oraz krajowymi organizacjami pozarz¹dowymi, wspieraj¹cymi Poloniê
i Polaków na œwiecie. Gromadzi i opracowuje informacje na temat polskiej diaspory, opiniuje
wnioski o zlecenie zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i kontroluje ich realizacjê.
Biuro organizuje te¿ prace Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
Do zakresu dzia³añ Biura Komunikacji Spo³ecznej nale¿y obs³uga kontaktów Senatu z obywatelami, udzielanie informacji o pracy Senatu oraz dzia³alnoœæ edukacyjna i popularyzatorska. Biuro odpowiada tak¿e na nieurzêdowe listy kierowane do Senatu oraz prowadzi obs³ugê procesu
rozpatrywania petycji. Pracownicy Biura popularyzuj¹ wiedzê o Senacie poprzez m.in. publikacje,
dzia³ania edukacyjne, wystawy, grupowe zwiedzanie siedziby Senatu. Biuro wspó³pracuje ze œrodkami masowego przekazu, informuj¹c opiniê publiczn¹ o dzia³alnoœci Senatu, przygotowuj¹c komunikaty i organizuj¹c konferencje prasowe. Redaguje tak¿e strony internetowe Izby i Kancelarii Senatu.
Biuro Analiz i Dokumentacji opracowuje i udostêpnia senatorom i organom Senatu informacje
przydatne przy pracach ustawodawczych, w szczególnoœci dostarcza analizy, ekspertyzy i statystyki
niezbêdne w pracy Senatu. Wspó³pracuje ze s³u¿bami badawczo-analitycznymi i archiwalnymi parlamentów zagranicznych. Dokumenty powstaj¹ce w toku pracy Senatu i jego organów oraz nagrania
audiowizualne posiedzeñ Senatu s¹ gromadzone i opracowywane w Archiwum Senatu.
Zadaniem Biura Spraw Senatorskich jest organizacyjno-prawna obs³uga senatorów, m.in. pomoc
w organizowaniu i prowadzeniu biur
senatorskich, prowadzenie spraw osobowych senatorów, spraw zwi¹zanych
z zakwaterowaniem ich w Warszawie
oraz z transportem w kraju. Biuro
udziela senatorom konsultacji i opinii
prawnych, gromadzi i udostêpnia informacje o pe³nieniu mandatu oraz
o senatorach i ich biurach, zajmuje siê
sprawami klubów, kó³ i zespo³ów senackich. Prowadzi te¿ Rejestr Korzyœci
oraz sprawy zwi¹zane z senatorskimi
oœwiadczeniami maj¹tkowymi.
Do zakresu dzia³añ Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych nale¿y
(Fot. J. Zawadzki)
prawno-organizacyjna obs³uga Kance-

larii Senatu, a przede wszystkim opracowywanie wewnêtrznych zarz¹dzeñ i prowadzenie postêpowañ
o zamówienia publiczne. Biuro zajmuje siê tak¿e polityk¹ kadrow¹ i sprawami pracowniczymi Kancelarii
Senatu.
Biuro Finansowe prowadzi sprawy finansowe Kancelarii Senatu, m.in. opracowuje ka¿dorazowo
projekt bud¿etu Kancelarii.
Biuro Informatyki odpowiada za informatyczn¹ oraz poligraficzn¹ obs³ugê Kancelarii Senatu,
w tym za przygotowanie publikacji Kancelarii Senatu do druku.
Organizacyjno-techniczn¹ obs³ug¹ Kancelarii Senatu zajmuje siê Biuro Administracyjne. Administruje maj¹tkiem Kancelarii Senatu, zaopatruje w niezbêdne materia³y i sprzêty oraz zapewnia obs³ugê gastronomiczn¹ i œrodki transportu.
Pion Ochrony Informacji Niejawnych dba o nale¿yte zabezpieczenie informacji niejawnych
i ochronê Kancelarii Senatu oraz zapewnia prawid³owy obieg dokumentów i przesy³ek przychodz¹cych do Kancelarii i wychodz¹cych z niej.
Zadaniem Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnêtrznego jest ocena systemów zarz¹dzania
i kontroli w Kancelarii Senatu pod wzglêdem ich adekwatnoœci i skutecznoœci, a zw³aszcza zgodnoœci
z prawem prowadzonych dzia³añ, gospodarnoœci oraz wiarygodnoœci finansowej.
Profesjonaln¹ obs³ugê prawn¹ Kancelarii Senatu zapewnia Zespó³ Radców Prawnych.
Dzia³ Informacji Publicznej i Edukacji, listopad 2006 r.
z póŸniejszymi poprawkami (czerwiec 2009 r.)

