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U C H W A Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 listopada 1990 r.

Regulamin Senatu

Dział Xa1)

Rozpatrywanie petycji

Art. 90a.

Marszałek Senatu kieruje petycję niezwłocznie po otrzymaniu do Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji.

Art. 90b.

1. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kieruje petycję do

rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji albo przekazuje właściwemu organowi władzy

publicznej, jeżeli uzna, że jej przedmiot nie mieści się w zakresie kompetencji Senatu.

O przekazaniu petycji Przewodniczący informuje Marszałka Senatu i członków Komisji.

2. Na żądanie członka Komisji, petycja, którą Przewodniczący przekazał właściwemu

organowi władzy publicznej, jest rozpatrywana na posiedzeniu Komisji.

Art. 90c.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji może zwrócić się do innej komisji

o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

Art. 90d.

1. Po rozpatrzeniu petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji:

1) składa do Marszałka Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

(uchwałodawczej) wraz z projektem ustawy (uchwały), lub

2) upoważnia jednego z członków Komisji do złożenia określonego wniosku

o charakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punktem porządku obrad

Senatu, lub

3) przedstawia Marszałkowi Senatu opinię w sprawie celowości skorzystania przez Senat

lub jego organ z uprawnień określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

ustawie lub Regulaminie Senatu.

                                                
1) Dodany przez art. 1 pkt 15 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r.
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2. Po rozpatrzeniu petycji Komisja może także nie podjąć działań, o których mowa w ust. 1,

o czym informuje Marszałka Senatu wskazując przyczyny.

Art. 90e.

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zawiadamia wnoszącego

petycję o jej przekazaniu właściwemu organowi władzy publicznej, działaniach podjętych na

podstawie art. 90d ust. 1 lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Art. 90f.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie

z rozpatrzonych petycji.

Art. 90g.

1. Petycje nierozpatrzone przed upływem kadencji Senatu podlegają rozpatrzeniu przez

Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu następnej kadencji zgodnie

z przepisami art. 90b-90e.

2. Komisja decyduje także o ponownym złożeniu wniosku o podjęcie inicjatywy

ustawodawczej (uchwałodawczej), o którym mowa w art. 90d ust. 1 pkt 1, jeżeli w ubiegłej

kadencji Senatu postępowanie w sprawie tej inicjatywy ustawodawczej (uchwałodawczej)

nie zostało zakończone.


