
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  17 lutego 2010 r.

Nr posiedzenia: 69

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji senackich. Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w
przedmiocie nowelizacji Regulaminu Senatu.

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

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu – dyrektor Roman
Kapeliński.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wnioski:
− senatora Pawła Klimowicza – o odwołanie go z Komisji Zdrowia oraz powołanie do Komisji

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
− senatora Sławomira Kowalskiego – o odwołanie go z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz

powołanie do Komisji Spraw Unii Europejskiej,
− senatora Andrzeja Szewińskiego – o odwołanie go z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

i powołanie do Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć
Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki
nr 781) .

Ad. 2 Przewodniczący komisji Zbigniew Szaleniec poinformował, że istnieje potrzeba nowelizacji
Regulaminu Senatu.
Propozycje zmian Regulaminu Senatu, przedstawił dyr. Biura Legislacyjnego Roman Kapeliński.
Jego zdaniem zasadniczym celem przedstawionego projektu uchwały jest dostosowanie Regulaminu
Senatu do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze w zakresie nowych
kompetencji Izby dotyczących powołania dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury.
Kompetencje te związane są z wejściem z dniem 31 marca 2010 r. ustawy o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw i koniecznością powołania przez Senat dwóch
członków Krajowej Rady Prokuratury.
Dyr. R. Kapeliński przedstawił szczegółowe zapisy projektu zmiany Regulaminu Senatu.
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Dodał, że proponowane zapisy przejściowe umożliwią rozpoczęcie procedury zgłaszania
kandydatów na członków Krajowej Rady Prokuratury przed dniem 31 marca 2010 r.
Po dyskusji komisja jednogłośnie postanowiła złożyć do Marszałka Senatu projekt uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad projektem został wybrany senator Zbigniew
Szaleniec.

Konkluzja: Komisja będzie wnosić o podjęcie prac nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu (druk senacki nr 782).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


