Senat
w systemie konstytucyjnym

NOTY
O SENACIE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 oraz art. 95 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Senat – obok Sejmu – sprawuje w³adzê
ustawodawcz¹. Senat sk³ada siê ze 100 senatorów wybieranych na okres
4 lat w wyborach powszechnych, bezpoœrednich, w g³osowaniu tajnym.
Senat na równi z pos³ami, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej,
Rad¹ Ministrów oraz obywatelami mo¿e wystêpowaæ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹.
W wypadkach wskazanych w Konstytucji Sejm i Senat, obraduj¹ce
wspólnie pod przewodnictwem Marsza³ka Sejmu lub w jego zastêpstwie Marsza³ka Senatu, dzia³aj¹ jako Zgromadzenie Narodowe.
Senat jako organ w³adzy ustawodawczej rozpatruje uchwalone przez
Sejm ustawy w ci¹gu 30 dni od ich przekazania, chyba ¿e s¹ to ustawy
pilne. W tym wypadku termin 30-dniowy ulega skróceniu do 14 dni.
Senat mo¿e przekazan¹ przez Sejm ustawê przyj¹æ, nie wprowadzaj¹c
do jej tekstu poprawek, mo¿e tak¿e do tekstu ustawy wprowadziæ poprawki albo j¹ odrzuciæ. Uchwa³ê Senatu odrzucaj¹c¹ ustawê albo poprawkê zaproponowan¹ w uchwale Senatu, uwa¿a siê za przyjêt¹, je¿eli
Sejm nie odrzuci jej bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co
najmniej po³owy ustawowej liczby pos³ów.
Uchwalenie bud¿etu pañstwa odbywa siê w nieco innym trybie.
Uchwalon¹ przez Sejm ustawê bud¿etow¹ przekazuje siê Senatowi,
który na jej rozpatrzenie ma 20 dni.
W innym te¿ trybie uchwalana jest ustawa o zmianie Konstytucji,
bowiem Senat ma na jej rozpatrzenie termin nie d³u¿szy ni¿ 60 dni.
Zmiana Konstytucji nastêpuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i nastêpnie przez Senat.
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Senat wyra¿a tak¿e zgodê na zarz¹dzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa. Przedmiotem obrad Senatu s¹ te¿ np. sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Oprócz istotnego udzia³u we w³adzy ustawodawczej Senat wyra¿a zgodê na powo³anie i odwo³anie
Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli oraz na powo³anie Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka, prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inaczej natomiast ni¿ Sejm – nie sprawuje kontroli nad w³adz¹ wykonawcz¹. Ponadto Senat
powo³uje jednego cz³onka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch senatorów do sk³adu Krajowej
Rady S¹downictwa, dwóch cz³onków Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej oraz trzech cz³onków
Rady Polityki Pieniê¿nej.
Marsza³ek Senatu oraz 30 senatorów mo¿e tak¿e wyst¹piæ z wnioskiem do Trybuna³u Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodnoœci ustaw i umów miêdzynarodowych z Konstytucj¹, zgodnoœci ustaw z ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi albo zgodnoœci przepisów prawa, wydawanych przez
centralne organy pañstwowe, z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi i ustawami.
Biuro Legislacyjne, paŸdziernik 1997 r.
z póŸniejszymi zmianami (2007 r.)

