Komisje senackie
Podstawowe prace Senatu tocz¹ siê w komisjach. Do nich kierowana
jest ka¿da ustawa uchwalona przez Sejm. Rozpatruj¹ one tak¿e projekty
ustaw, które powsta³y z inicjatywy senatorów.
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W VII kadencji Senatu powo³ane zosta³y nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
2. Komisja Gospodarki Narodowej
3. Komisja Kultury i Œrodków Przekazu
4. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
5. Komisja Obrony Narodowej
6. Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
7. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
8. Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej
9. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
11. Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
12. Komisja Spraw Unii Europejskiej
13. Komisja Spraw Zagranicznych
14. Komisja Œrodowiska
15. Komisja Ustawodawcza
16. Komisja Zdrowia
W ramach komisji mo¿na powo³ywaæ podkomisje do rozpatrzenia
poszczególnych problemów: np. w III kadencji przy Komisji Gospodarki Narodowej zosta³a utworzona Podkomisja do Spraw Gospodarki
Regionalnej.
Senat mo¿e powo³ywaæ komisje nadzwyczajne: W I kadencji pracowa³a przez okres 6 miesiêcy (od grudnia 1989 r. do kwietnia 1990 r.)
jedna komisja tego rodzaju – Komisja Ustawodawstwa Gospodarczego. W ostatnich dniach grudnia 1990 r. w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹
w górnictwie powo³ano Nadzwyczajn¹ Komisjê do Spraw Górnictwa.
W II kadencji funkcjonowa³a Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia
sprawozdania Pañstwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu.
Od kwietnia do paŸdziernika 1992 r. pracowa³a Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Uk³adu Europejskiego ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi a Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹. W styczniu 1993 r.
na jej miejsce powo³ano Komisjê Nadzwyczajn¹ do Spraw Integracji
Europejskiej. W III kadencji Senatu trzy razy zebra³a siê Komisja Nadzwyczajna do Spraw Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie zmiany
przepisów o obywatelstwie polskim. W IV kadencji powo³ano Komisjê Nadzwyczajn¹ Legislacji Europejskiej.
Zgodnie z regulaminem senator ma obowi¹zek pracy przynajmniej
w jednej komisji – nie dotyczy to cz³onków Prezydium Senatu.
Wiêkszoœæ senatorów pracuje w dwóch komisjach. Za ka¿dy dzieñ
nieusprawiedliwionej nieobecnoœci na posiedzeniu komisji potr¹ca siê
1/30 uposa¿enia i diety parlamentarnej.

Pracê komisji organizuje i jest odpowiedzialny za jej dzia³alnoœæ przewodnicz¹cy komisji. Kandydatów na przewodnicz¹cych komisji sta³ych proponuje Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich na wniosek odpowiedniej komisji; wybiera ich i odwo³uje Senat. Zastêpcê przewodnicz¹cego powo³uj¹ senatorowie – cz³onkowie komisji.
Komisje senackie licz¹ najczêœciej od kilku do kilkunastu cz³onków. Najliczniejsze w VII kadencji
by³y (stan na listopad 2007): Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ – 27 osób i
Komisja Gospodarki Narodowej – 23 osoby. Najmniej liczne by³y Komisja Ustawodawcza i Komisja
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci – po 5 osób.
Niekiedy komisje obraduj¹ wspólnie. Po³¹czonemu sk³adowi komisji przewodniczy wtedy jeden
z przewodnicz¹cych tych komisji. Razem obradowa³y na przyk³ad: Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych,
gdy w II kadencji podejmowano inicjatywê ustawodawcz¹ Senatu „O ochronie prawnej dziecka poczêtego”. W VI kadencji zdarza³y siê wspólne obrady Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Ustawodawczej (np. posiedzenia poœwiêcone senackim inicjatywom ustawodawczym dotycz¹cym prac
podwodnych czy przekszta³ceñ w³asnoœciowych nieruchomoœci).
Komisje zawsze obraduj¹ wspólnie w czasie przerwy w obradach Senatu, zarz¹dzonej przez marsza³ka w celu umo¿liwienia im ustosunkowania siê do wniesionych w toku posiedzenia poprawek do
projektu ustawy, nad którym przedtem ka¿da z komisji osobno pracowa³a.
Rzadziej natomiast dochodzi do wspólnych posiedzeñ komisji senackich i odpowiednich komisji
sejmowych, choæ wysuwano niejednokrotnie postulaty œciœlejszej wspó³pracy. W V kadencji obradowa³y wspólnie senacka i sejmowa Komisja Obrony Narodowej oraz senacka i sejmowa Komisja
Spraw Zagranicznych.
Przy przygotowywaniu konstytucji senatorowie i pos³owie pracowali razem w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Ustawy, którymi zajmuj¹ siê poszczególne komisje, konsultowane s¹ z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu.
Zasadnicza praca senatorów w danej komisji polega na przygotowaniu stanowiska Senatu wobec
ustawy uchwalonej przez Sejm. Komisja mo¿e zaproponowaæ Senatowi:
– przyjêcie ustawy bez zmian (poprawek),
– dokonanie okreœlonych poprawek,
– odrzucenie ca³ej ustawy.
Na posiedzeniach komisji uchwa³y podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy wymaganej obecnoœci co najmniej 1/3 liczby cz³onków komisji.
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Projekt stanowiska Senatu, wypracowany przez komisje, przedstawia na posiedzeniu Senatu wyznaczony przez jej cz³onków senator sprawozdawca. Jego przemówienie na posiedzeniu nie powinno
w zasadzie trwaæ d³u¿ej ni¿ 20 minut. Senatorowie mog¹ ze swoich miejsc na sali obrad zadawaæ sprawozdawcy krótkie zapytania zwi¹zane z prac¹ komisji. Nastêpnie odbywa siê ogólna debata i g³osowanie.
Wyj¹tkowy tryb stosuje siê przy uchwalaniu ustawy bud¿etowej. Po przekazaniu z Sejmu
uchwalonej ustawy pracuj¹ nad jej czêœciami wszystkie komisje senackie. Swoje opinie kieruj¹ do Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która przygotowuje projekt stanowiska Senatu. Senatorowie
w ci¹gu 20 dni od przekazania dokumentu z Sejmu, opieraj¹c siê na opinii Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych, musz¹ zdecydowaæ, czy bêd¹ proponowali Sejmowi dokonanie zmian w ustawie, czy te¿
zgodz¹ siê na tak¹ jej formê, jak¹ uchwali³ Sejm.
Komisje senackie mog¹ tak¿e opracowywaæ w³asne projekty ustaw. Propozycjê opracowania
nowej ustawy mo¿e z³o¿yæ na rêce marsza³ka komisja lub grupa co najmniej 10 senatorów wnioskodawców. W czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Senatu senatorowie decyduj¹ o skierowaniu
projektu ustawy do odpowiednich komisji, Komisje, do których zosta³ skierowany projekt, pracuj¹ nad
nim razem i przedstawiaj¹ Senatowi wspólne sprawozdanie.
Praca nad legislacj¹ jest g³ównym, ale nie jedynym polem dzia³alnoœci komisji. Czêsto zajmuj¹
siê one bie¿¹cymi „gor¹cymi” problemami wchodz¹cymi w zakres ich kompetencji, próbuj¹c postawiæ
diagnozê i szukaæ œrodków zaradczych. Zapraszani s¹ wtedy na posiedzenia komisji goœcie reprezentuj¹cy ró¿ne organizacje spo³eczne, gospodarcze, polityczne oraz przedstawiciele ró¿nych œrodowisk
zaanga¿owanych w dan¹ sprawê. W VI kadencji zebrania tego typu zdarza³y siê w Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
W komisjach przygotowywane s¹ debaty plenarne poœwiêcone tematom uznanym przez Senat za
szczególnie wa¿ne w ¿yciu pañstwa. Pierwsza taka, obszerna, trzydniowa debata odby³a siê na prze³omie
lipca i sierpnia 1989 r. i dotyczy³a samorz¹du terytorialnego, sytuacji w rolnictwie, sytuacji w s³u¿bie
zdrowia. W IV kadencji odby³a siê m.in. debata poœwiêcona 60. rocznicy Zbrodni Katyñskiej.
Inny ni¿ w pozosta³ych komisjach senackich zakres i tryb pracy obowi¹zuje w Komisji Spraw Unii
Europejskiej, powo³anej w V kadencji, po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Przedmiotem jej
dzia³ania nie jest, tak jak w innych komisjach, ustosunkowywanie siê do ustaw uchwalonych przez
Sejm i skierowanych do Senatu, ale opiniowanie projektów aktów prawnych Unii Europejskiej
przes³anych do Komisji. Zapoznaje siê ona tak¿e z planami pracy Rady Unii Europejskiej i planami legislacyjnymi Komisji Europejskiej, rozpatruje równie¿ m. in. projekty umów miêdzynarodowych,
których stron¹ jest UE, oraz informacje, wytyczne i inne dokumenty zwi¹zane z cz³onkostwem.
Obrady komisji senackich maj¹ charakter jawny. Zapewnia go umo¿liwienie prasie, radiu i telewizji przekazywania informacji z posiedzeñ komisji.
W posiedzeniach komisji, w tym równie¿ zamkniêtych, mog¹ uczestniczyæ senatorowie nie bêd¹cy jej
cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji, sk³adaæ wnioski, ale nie bior¹ udzia³u w g³osowaniu.
W posiedzeniach mog¹ te¿ uczestniczyæ pos³owie, przedstawiciele rz¹du i organów administracji
rz¹dowej.
Zdarzaj¹ siê posiedzenia zamkniête komisji, bez zaproszonych goœci – w VI kadencji obradowa³a
tak Komisja Obrony Narodowej, obrady dotyczy³y np. modernizacji si³ zbrojnych.
Po ka¿dym posiedzeniu komisji sporz¹dzana jest jego dokumentacja. Sekretarz komisji sporz¹dza protokó³ posiedzenia podpisany przez przewodnicz¹cego komisji. Do niego do³¹cza siê stenogram obrad, listê obecnych na posiedzeniu senatorów, listê zaproszonych goœci, wszystkie projekty
uchwa³ oraz ostateczne teksty uchwa³ komisji.
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