Marsza³ek Senatu,
wicemarsza³kowie,
Prezydium Senatu,
Konwent Seniorów

NOTY
O SENACIE

Marsza³ek Senatu reprezentuje Senat, stoi na stra¿y jego praw i godnoœci.
Zwo³uje posiedzenia Senatu i ustala projekt porz¹dku dziennego obrad,
zasiêgaj¹c opinii Konwentu Seniorów. Przewodniczy obradom Senatu,
udziela g³osu senatorom i przeprowadza g³osowanie nad uchwa³¹.
Marsza³ek kieruje pracami Prezydium Senatu, przewodniczy te¿ obradom
Konwentu Seniorów. Ustala projekt bud¿etu Kancelarii Senatu i nadzoruje
jego wykonanie. Sprawuje pieczê nad spokojem i porz¹dkiem na ca³ym obszarze nale¿¹cym do Senatu. Pe³ni równie¿ pañstwowe funkcje reprezentacyjne.
Wicemarsza³kowie Senatu zastêpuj¹ marsza³ka w przewodniczeniu obradom Senatu, sprawuj¹ te¿ w zastêpstwie marsza³ka funkcje powierzone przez
niego albo przez Prezydium Senatu.
Prezydium Senatu tworz¹: marsza³ek Senatu i wicemarsza³kowie. Prezydium Senatu zbiera siê w zasadzie co tydzieñ. Na posiedzeniach ustalane s¹ ogólne plany pracy Senatu i omawiane sprawy zwi¹zane z bie¿¹cymi pracami
legislacyjnymi. Prezydium zleca komisjom senackim rozpatrzenie okreœlonych
spraw. Rozpatruje te¿ sprawy regulaminowe zwi¹zane z prac¹ Senatu i senatorów.
Prezydium Senatu, spe³niaj¹c tradycyjn¹ rolê Senatu w opiece nad Poloni¹
i Polakami za granic¹, decyduje o podziale œrodków finansowych przeznaczanych
z bud¿etu Kancelarii Senatu na pomoc dla instytucji, np. szkó³, organizacji
i wydawnictw polonijnych, oraz na pomoc socjaln¹. Wykonanie tych zadañ zleca
odpowiednim instytucjom, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w pierwszym rzêdzie.
W posiedzeniach Prezydium Senatu bior¹ udzia³ z g³osem doradczym: szef
Kancelarii Senatu oraz osoby zaproszone przez marsza³ka Senatu.
Od czasu do czasu odbywaj¹ siê wspólne posiedzenia Prezydium Senatu
i Prezydium Sejmu.
Konwent Seniorów sk³ada siê z marsza³ka, wicemarsza³ków oraz senatorów – przedstawicieli klubów senackich. Poszczególne kluby oraz ko³a senackie mog¹ porozumieæ siê ze sob¹ i wydelegowaæ wspólnego przedstawiciela
do Konwentu Seniorów. W Konwencie zasiadaj¹ tak¿e przedstawiciele klubów parlamentarnych, je¿eli oprócz pos³ów skupiaj¹ co najmniej 7 senatorów.
Na posiedzeniu Konwentu Seniorów kluby porozumiewaj¹ siê
w sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ i przebiegiem prac Senatu, a wiêc
dotycz¹cych porz¹dku obrad, terminów posiedzeñ, wniosków co do sposobów
prowadzenia dyskusji, obrad i innych spraw przedstawionych przez marsza³ka
lub Prezydium Senatu.
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Dorota Mycielska (luty 2002),
z póŸniejszymi zmianami (paŸdziernik 2007)

