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Drodzy Sarmaci!
Izba Senatorska jest Izbą WyŜszą sarmackiego Sejmu. Chciałbym, by
wiedza o Senacie była dla przeciętnego obywatela dostępna. Mam nadzieję, Ŝe
lektura Informatora przysłuŜy się do rozpowszechnienia wiedzy o jednej z
najwaŜniejszych instytucji Księstwa Sarmacji.
Gen. Bryg. Michał mar. Łaski
Marszałek Izby Senatorskiej

ROZDZIAŁ I
Pozycja ustrojowa Izby Senatorskiej

A. Izba Senatorska w Konstytucji Księstwa Sarmacji:
1. MoŜliwość udzielenia wotum nieufności Ministrowi Spraw Zagranicznych
Art. 13 ust. 2 „Izba Senatorska wyraŜa członkowi Rady Ministrów właściwemu do spraw
zagranicznych wotum nieufności większością głosów liczby senatorów. JeŜeli uchwała
została przyjęta przez Izbę Senatorską, KsiąŜę odwołuje członka Rady Ministrów”
2.1. Większość potrzebna do przyjęcia uchwały
Art. 18 ust. 2 „Izba Senatorska przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej jednej trzeciej senatorów, o ile Konstytucja nie przewiduje innej większości. W razie
równości głosów rozstrzyga głos Marszałka Izby Senatorskiej”

2.2. Droga legislacyjna (weto Izby Senatorskiej, moŜliwość zgłaszania poprawek do ustaw)
Art. 19 ust. 1 „Ustawę uchwaloną przez Izbę Poselską Marszałek Izby Poselskiej przekazuje
Marszałkowi Izby Senatorskiej”
Art. 19 ust. 2 „Izba Senatorska w ciągu czternastu dni od dnia przekazania ustawy moŜe ją przyjąć
bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. JeŜeli Izba Senatorska w ciągu
czternastu dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za
uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Izbę Poselską”
Art. 19 ust. 3 „Uchwałę Izby Senatorskiej odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w
uchwale Izby Senatorskiej uwaŜa się za przyjętą, jeŜeli Izba Poselska nie odrzuci jej większością
dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów”

2.3. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. Podtrzymanie weta Księcia, bądź teŜ moŜliwość
jego odrzucenia w porozumieniu z Izbą Poselską
Art. 19 ust. 5 „KsiąŜę moŜe odmówić podpisania ustawy, jeŜeli uznaje, Ŝe ustawa narusza
podstawowe interesy Księstwa Sarmacji w zakresie ochrony niepodległości, nienaruszalności lub
integralności jego terytorium, albo zaproponować Izbom Sejmu ponowne rozpatrzenie ustawy lub
przyjęcie poprawek do ustawy”
Art. 19 ust. 6 „W przypadku określonym w ust. 5 Izby Sejmu obradują wspólnie. Dla ponownego
uchwalenia ustawy wymagana jest zgoda obu Izb Sejmu, a dla przyjęcia poprawki do ustawy —
zgoda Izby Poselskiej. Ustawę podpisuje Marszałek przewodniczący obradom Izb Sejmu”

3. Ochrona immunitetów sędziowskich
Art. 23 ust. 1 „Sędzia nie moŜe być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej, pociągnięty do
odpowiedzialności karnej”
Art. 24 ust. 2 „Sędzia nie moŜe być aresztowany, chyba, Ŝe jest to niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Izby
Senatorskiej, który moŜe nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego”

4. WyraŜanie zgody na powoływanie i odwoływanie sędziów Sądu NajwyŜszego
oraz prokuratorów Prokuratury Generalnej
Art. 8 pkt 12 stanowi, iŜ KsiąŜę „za zgodą Izby Senatorskiej powołuje i odwołuje sędziów Sądu
NajwyŜszego i prokuratorów Prokuratury Generalnej”

5. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. Poszczególni senatorowie w następstwie
niedawnych zmian otrzymali prawo do inicjatywy ustawodawczej oraz inicjatywy
konstytucyjnej, poprzez zmianę słów „Izba Senatorska” na „senatorowie”
Art. 17 „Inicjatywę ustawodawczą posiadają KsiąŜę, senatorowie, posłowie, kraje Korony,
prowincje, grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli oraz podmioty określone ustawą”

6. Senatorowie posiadają równieŜ prawo do zadawania pytań i interpelowania
członków Rady Ministrów
Art. 12 „Członek Rady Ministrów ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na
interpelację lub zapytanie senatora, posła, kraju Korony, prowincji lub podmiotu określonego ustawą”

B. Izba Senatorska w Dekrecie o Rządzie
7. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. WyraŜanie zgody na powoływanie
podsekretarzy stanu oraz odwoływanie przed końcem kadencji Prezesów PAMP i
PASI oraz Sekretarza Dziennika Praw
Art. 11 pkt 3 ppkt 2 „powołuje na wniosek ministrów i za zgodą Izby Senatorskiej oraz odwołuje na
wniosek ministrów lub z własnej inicjatywy podsekretarzy stanu,”
Art. 11 pkt 3 ppkt 4 „powołuje na kadencję czteromiesięczną, i odwołuje przed końcem kadencji za
zgodą Izby Senatorskiej, Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych, Prezesa Państwowej
Administracji Systemów Informatycznych oraz Sekretarza Dziennika Praw,”

8. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. WyraŜanie zgody na powoływanie
ambasadorów
Art. 16 pkt 3 określający kompetencję Ministra Spraw Zagranicznych, który „w drodze
postanowienia, z upowaŜnienia Księcia powołuje, za zgodą Izby Senatorskiej, i odwołuje szefów
sarmackich misji dyplomatycznych”

C. Izba Senatorska w Ustawie Konstytucyjnej
o krajach Korony i samorządach
9. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. WyraŜanie zgody na tworzenie i znoszenie
prowincji.
Art. 8 ust. 1 „KsiąŜę, za zgodą Sejmu, w drodze dekretu, moŜe utworzyć nową prowincję.”
Art. 9 ust. 1 „KsiąŜę, za zgodą Sejmu, w drodze dekretu, moŜe znieść prowincję, której organ
stanowiący — inny, niŜ namiestnik pro tempore — podjął decyzję o likwidacji prowincji lub
jeśli wystąpiły co najmniej dwa z poniŜszych warunków:”

D. Odznaczenie Izby Senatorskiej
10. Nowe kompetencje Izby Senatorskiej. Nadawanie Medalu „Gloriosae Memoriae”
Izba Senatorska otrzymała moŜliwość nadawania medalu „Gloriosae Memoriae” w 3
stopniach (złoty, srebrny i brązowy) . Medal Gloriosae Memoriae nadawany jest za zasługi
dla Ŝycia politycznego i społecznego Księstwa Sarmacji.

Wzór Medalu:

ROZDZIAŁ II
Tryb prac w Izbie Senatorskiej.
1. Głosowania wstępne: www.glosowanie.senat.sarmacja.org
Objaśnienie: po wpłynięciu projektu z Izby Poselskiej ustawy poddawane są 3–dniowemu
głosowaniu nie poprzedzonemu debatą. Senator ma trzy moŜliwości.
-Chcąc odrzucić ustawę, głosuje PRZECIW (przewaga tej opcji powoduje zawetowanie
ustawy przez Izbę Senatorską)
-Chcąc przyjąć ustawę bez zmian, głosuje ZA (przewaga tej opcji powoduje skierowanie
ustawy do podpisu Księcia)
-Chcąc skierować ustawę do pracy w Izbie Senatorskiej, WSTRZYMUJE SIĘ (przewaga tej
opcji lub brak bezwzględnej większości dla opcji PRZECIW lub ZA powoduje skierowanie
ustawy do pracy w Izbie)

2. Głosowania i debaty (prace w Izbie): www.gov.sarmacja.org
Debaty (w tym, zgłaszanie poprawek)- Trwają od dwóch do pięciu dni.
Głosowania- Trwają od dwóch do pięciu dni.
*Izba Senatorska zostawiła równieŜ sobie prawo uchwalania autorskich uchwał, w tym przypadku procedury są nieco
inne.

3.MoŜliwość zasiadania w Izbie.
Na podstawie obecnych przepisów prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej
przysługuje „KsiąŜętom-Seniorom, diukom, markizom, hrabiom oraz wicehrabiom.”. Prawo do zasiadania
w Izbie posiada więc cała arystokracja. Wicehrabiom nadano moŜliwość zasiadania w
IS.

ROZDZIAŁ III
Plany i zamierzenia Marszałka Izby Senatorskiej.
1. Wprowadzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Powoływana byłaby
przez Marszałka Izby Senatorskiej w celu weryfikowania działania Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Komisja przedstawiałby opinię na temat działania Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Izbie Senatorskiej. Bezpieczeństwo narodowe oraz racja stanu
wymaga by osoby zasiadające w takiej komisji posiadały certyfikat
bezpieczeństwa(były akceptowana przez koronę). RównieŜ nie naleŜy spodziewać się,
Ŝe senatorowie będą posiadać pełną wiedzę o działaniu ministerstwa (chodzi rzecz
jasna o tajemnice państwową), natomiast samo ciało opiniujące będzie moim zdaniem
pełnić rolę bardzo przydatną.
2. Rozpoczęcie w oparciu o komisję Spraw Zagranicznych międzynarodowej
współpracy parlamentarnej w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.

3. Zamierzam kontynuować staranny spis senatorów, z datami objęcia urzędu tak jak
dzieje się to obecnie.
4. Diety Senatorskie. Chciałbym skłonić Sarmację do dyskusji na ten temat.
Wprowadzenie diet zaleŜnych od następujących czynników-ilości debat i
głosowań/procent udziału Senatora w głosowaniach i debatach. Z załoŜeniem
symbolicznych kwot i moŜliwością zrzeczenia się diet. Wbrew pozorom nie chodzi o
pieniądze. Chodzi o mobilizowanie senatorów oraz comiesięczne podsumowania prac
Senatu.

6. Organizacja święta Sejmu.

