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Serwis informacyjny
1. Serwis informacyjny Sejmu w sieci Internet
Serwis w sieci Internet (http://www.sejm.gov.pl) skierowany jest do dwóch grup odbiorców.
Pierwsza – „wewnętrzna” – to Sejm, jego organy oraz Kancelaria Sejmu. Druga – „zewnętrzna” – to
instytucje uczestniczące w procesie legislacyjnym oraz wszyscy obywatele.
Głównym zadaniem sejmowego serwisu informacyjnego jest udostępnianie aktualnej i rzetelnej
informacji o pracach Sejmu w stosunku do obu grup. Odbiorcy instytucjonalni szukają przede
wszystkim dostępu do:
− planów prac Sejmu http://www.sejm.gov.pl/prace/2001r/ramowka.htm ,
− treści druków sejmowych http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf ,
− planów prac komisji sejmowych http://www.sejm.gov.pl/prace/komisje.html ,
Dziennikarzy i osoby prywatne interesują głównie :
- bezpośrednie transmisje z Sali Posiedzeń Sejmu (głos http://www1.sejm.gov.pl/sejm.ram,
- głos i obraz - http://www.sejm.gov.pl/sejm.ram) ,
- bazy danych sprawozdań stenograficznych z obrad Sejmu
http://ks.sejm.gov.pl:8009/forms/kad.htm ,
- stan prac nad poszczególnymi projektami skierowanymi do Sejmu
http://ks.sejm.gov.pl:8009/forms/proc.htm ,
- wyniki prac komisji sejmowych http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/komsta2?OpenAgent ,
- prace – zarówno zakończone, jak i planowane – które mają bezpośredni wpływ na
tempo procesu wejścia Polski do Unii Europejskiej http://www.sejm.gov.pl/ue/ue.html .
Internetowy serwis informacyjny umożliwia również przekazywanie opinii i wniosków przez
obywateli do Biura Listów Kancelarii Sejmu lub do indywidualnych posłów. Można też tą drogą wziąć
udział w publicznych dyskusjach na temat przebiegu procesu legislacyjnego oraz obowiązującego
prawa.
Jedną z najważniejszych części serwisu jest Internetowy System Informacji Prawnej
http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase. Ta baza danych opracowywana i aktualizowana
na bieżąco w Kancelarii Sejmu zawiera opisy wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku
Ustaw i Monitorze Polskim, wydanych od roku 1918 - do chwili obecnej. Znajdują się w niej także –
sporządzone przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu - teksty ujednolicone wszystkich ustaw,
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i stale rosnąca liczba pozostałych aktów normatywnych.
Na „prywatnych” stronach internetowych (http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html) poszczególne kluby i koła poselskie, jak też indywidualni posłowie mogą prezentować własne opinie i
stanowiska.
2. Usługi związane z internetowym serwisem informacyjnym
2.1 Poselskie konto poczty elektronicznej
Każdy z posłów otrzymuje w dniu rozpoczęcia kadencji konto pocztowe o adresie:
Imie.Nazwisko@sejm.gov.pl
Za prawidłowe funkcjonowanie konta odpowiada Kancelaria Sejmu. Konto jest zamykane w dwa
miesiące po zakończeniu kadencji lub wygaśnięciu mandatu.
Na powyższy adres Kancelaria Sejmu kieruje – między innymi – informacje o udostępnieniu nowych
druków sejmowych, o zmianach w harmonogramie prac Sejmu i komisji sejmowych oraz wszelkie
zawiadomienia i komunikaty.

2

Seminarium dla nowo wybranych posłów na Sejm IV kadencji

2.2 Poselska strona internetowa
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http://www.sejm.gov.pl/poslowie/fralfabet.htm, na której prezentowane są podstawowe dane
biograficzne posłów (pochodzące z kwestionariusza wypełnianego przez posłów przed pierwszym
posiedzeniem Sejmu) oraz dane o udziale posłów w pracach Sejmu:
- wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
- interpelacje
- zapytania
- pytania bieżące
- oświadczenia
- udział w pracach komisji sejmowych
- dane o biurach poselskich
Znajdują się tu także informacje o wpisach do rejestru korzyści oraz oświadczenie majątkowe.
Poprzez tę stronę istnieje możliwość wysyłania do posła korespondencji za pomocą poczty
elektronicznej.
2.3 Publiczne dyskusje
Istnieje możliwość – zwykle z inicjatywy zainteresowanych komisji sejmowych – prowadzenia
publicznej dyskusji na temat projektu ustawy, nad którą pracuje Sejm. Takie debaty odbyły się w
ostatnim okresie na temat projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy lub ustawy o informacji publicznej.
2.4 Strony internetowe klubów i kół
Każdy z klubów parlamentarnych i każde koło sejmowe może utworzyć swoją własną stronę
internetową. Za treść i formę prezentacji odpowiadają kluby i koła. Odnośnik do takiej strony – na
życzenie
klubów
i
kół
–
zostanie
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http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html
2.5 Strona prywatna
Na życzenie posła, na jego sejmowej stronie internetowej może zostać uaktywniony odnośnik („link”)
do strony prywatnej. Strony prywatne przygotowywane są przez samych posłów, którzy odpowiadają
za treść i formę prezentowanych tam informacji. Kancelaria Sejmu – na życzenie posła – udostępni
zasoby (przestrzeń na sejmowych serwerach) umożliwiające funkcjonowanie strony prywatnej.
3. Pozostałe usługi
3.1 Wsparcie informatyczne biur poselskich
Kancelaria Sejmu wyposaża biura poselskie w sprzęt komputerowy. Każdy z posłów otrzymuje
komputer osobisty z oprogramowaniem, drukarkę i modem, za pomocą których możliwe jest:
- edycja dokumentów
- tworzenie zestawień i prezentacji
- zakładanie i utrzymywanie prostych kartotek i baz danych
- wysyłanie i odbieranie faksów
- korzystanie z poczty elektronicznej
- dostęp do sejmowych baz danych poprzez sieć Internet.
3.2 Sprzęt komputerowy dla potrzeb prezydiów komisji sejmowych
Przewodniczący komisji sejmowych, a także – na wniosek przewodniczących, w miarę możliwości
finansowych Kancelarii Sejmu – ich zastępcy, mogą otrzymać przenośny sprzęt komputerowy. Wnioski
takie Ośrodek Informatyki realizuje w kolejności zgłoszeń.
3.3 Porady i pomoc w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego
Każdy z posłów może się zwrócić do Ośrodka Informatyki z pytaniem lub prośbą o pomoc w sprawach
dotyczących profilu działania OI.

