
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  31 marca 2009 r.

Nr posiedzenia: 44

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Wybór kandydata na przewodniczącego Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji.

3. Zaopiniowanie projektu nowelizacji statutu Kancelarii Senatu.
4. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski,
Mieczysław Augustyn, Zbigniew Szaleniec, Stanisław Piotrowicz, Piotr
Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska,
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Senator Piotr Zientarski zgłosił kandydaturę senatora Zbigniewa Szaleńca na przewodniczącego

komisji. Senator Zbigniew Szaleniec wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję
przewodniczącego. Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie. W wyniku głosowania
senator Zbigniew Szaleniec został jednogłośnie wybrany na kandydata na przewodniczącego
KRESS.
Senator Piotr Zientarski przedstawi kandydaturę senatora Zbigniewa Szaleńca na posiedzeniu
Senatu.

Konkluzja: Komisja zwróciła się do Konwentu Seniorów o zaopiniowanie kandydatury senatora Zbigniewa
Szaleńca na przewodniczącego KRESS.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Zbigniewa Meresa o odwołanie go z Komisji Obrony
Narodowej i powołanie go do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Na podstawie
art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały
zgodnie z wnioskiem senatora.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackich druk nr 510.



- 2 -

Ad. 3 Minister Ewa Polkowska powiedziała, że przedstawiona przez marszałka Senatu do zaopiniowania
nowelizacja statutu Kancelarii Senatu wprowadza zmiany polegające na podziale Biura Informacji
i Dokumentacji na Biuro Analiz i Dokumentacji oraz Biuro Komunikacji Społecznej. Projekt
zakłada też uchylenie przepisów dotyczących zastępcy szefa Kancelarii Senatu. Reorganizacja
Kancelarii Senatu zapowiadana była w roku 2006 jako konieczny element wzmocnienia
informacyjnej i analitycznej obsługi Senatu i jego organów. W związku z rozszerzeniem zakresu
działania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o rozpatrywanie petycji kierowanych
do Senatu i jego organów pojawiła się potrzeba stworzenia merytorycznego i organizacyjnego
zaplecza dla tej komisji. Biuro Komunikacji Społecznej ma prowadzić działalność informacyjną,
edukacyjną i popularyzatorską, z kolei zadaniem Biura Analiz i Informacji będzie przygotowanie
opracowań studyjnych, opinii i ekspertyz.
Podczas dyskusji senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek, aby komisja na kolejnym
posiedzeniu zaopiniowała ww. projekt nowelizacji statutu Kancelarii Senatu, dając czas na
dyskusję i konsultacje. Wniosek został przyjęty przez aklamację.

Konkluzja: Komisja przedstawi opinię o projekcie nowelizacji statutu Kancelarii Senatu na kolejnym
posiedzeniu.

Ad. 4 Komisja wysłuchała wystąpienia dyrektora BSS Piotra Świąteckiego, który wskazał na problemy
związane z wypełnianiem formularza oświadczeń o stanie majątkowym senatorów. Jednym ze
sposobów na uniknięcie wątpliwości, które pojawiają się przy wypełnianiu oświadczenia o stanie
majątkowym, jest nowelizacja ustawy. Dyrektor BSS został przez komisję zobowiązany do
przygotowania kilku wariantów poprawek precyzujących ustawę o wykonywaniu mandatu posła
i senatora. W związku ze zleceniem marszałka Senatu dotyczącym dokonania analizy wypełniania
przez senatorów obowiązków wynikających z przepisów ustawy komisja postanowiła, że w maju
przeprowadzi analizę oświadczeń i danych składanych do rejestru korzyści.

Konkluzja: Komisja dokona analizy oświadczeń majątkowych i danych składanych do rejestru korzyści.
Rozpocznie prace nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


