
NOTATKA  
z posiedzenia  Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia:  7 czerwca 2011 r. 

Nr posiedzenia: 103 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji  

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmian w składach 
komisji senackich. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 26 maja 
2011 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora 
Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu, nieusprawiedliwionej 
nieobecności senatora Zbigniewa Cichonia na siedmiu posiedzeniach Komisji 
Ustawodawczej.Opinia komisji dotycząca wprowadzenia do zakładek 
senatorów na stronie internetowej www. senat.pl dodatkowych funkcji 
pokazujących aktywność senatora. 

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Mieczysław 
Augustyn, Zbigniew Meres, Zbigniew Szaleniec, Grażyna Sztark, 

− senator Zbigniew Cichoń, 
− senator Tadeusz Gruszka, 
 

 − przedstawiciele Kancelarii Senatu: 
− dyrektor Biura Informatycznego Stanisław Włodarz, 
−  przedstawiciel Biura Legislacyjnego, Szymon Giderewicz 

 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad. 1 

 
Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Ryszarda Knosali o odwołanie go z Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz z  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz powołanie go do Komisji 
Środowiska. 
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 składach komisji senackich (druk senacki 
nr1238 ). 
 
 

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu dotyczący nieobecności senatora Krzysztofa 
Zaremby bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu.  
Z przekazanej przez Marszałka Senatu dokumentacji wynika, że senator Krzysztof Zaremba był 
nieobecny bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu RP : na 63. posiedzeniu w dniu 
21 października 2010 r. i na 67. posiedzeniu w dniach 16 i 17 grudnia 2010 r.  
Senator Krzysztof Zaremba nie skorzystał z prawa złożenia wyjaśnień przed komisją. 
Po zapoznaniu się z przesłaną przez Marszałka Senatu dokumentacją, na wniosek senatora 
Mieczysława Augustyna, komisja jednogłośnie uznała, że senator Krzysztof Zaremba nie 
usprawiedliwił zgodnie z wymogami regulaminowymi nieobecności na dwóch posiedzeniach 
Senatu.  
W związku z wcześniejszym udzieleniem przez komisję senatorowi kar regulaminowych 
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upomnienia oraz dwukrotnie nagany z tytułu nieusprawiedliwionych nieobecności, komisja orzekła 
ponownie karę regulaminową nagany.  
Następnie  komisja rozpatrzyła  wniosek Prezydium Senatu dotyczący sprawy senatora Zbigniewa 
Cichonia, który bez usprawiedliwienia był nieobecny na siedmiu posiedzeniach Komisji 
Ustawodawczej w dniach: 10. 03. 2011r., 15. 03. 2011r.,16. 03. 2011r.  
Senator Zbigniew Cichoń, poinformował, że przyczyną jego nieobecności był jego udział 
w zjeździe USEPAŁu,w Urugwaju.  
Po zapoznaniu się z przesłaną przez Marszałka Senatu dokumentacją oraz po dyskusji, komisja na 
wniosek senatora Mieczysława Augustyna w głosowaniu orzekła karę regulaminową zwrócenia 
uwagi senatorowi Z. Cichoniowi.  
 

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu z dnia 26 maja 2011 roku dotyczący 
nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby posiedzeniach Senatu oraz 
nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Zbigniewa Cichonia posiedzeniach Komisji 
Ustawodawczej. 
 
 

Ad. 3 
 
Przewodniczący komisji przypomniał, że propozycję wprowadzenia do zakładek senatorów na 
stronie internetowej www. senat.pl dodatkowych funkcji pokazujących aktywność senatora, zgłosił 
senator Tadeusz Gruszka na 74 posiedzeniu Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r. Marszałek Senatu 
poprosił komisję o wyrażenie opinii o ww. propozycji.  
Podczas dyskusji senatorowie negatywnie wypowiadali się o propozycji senatora Tadeusza 
Gruszki.  
Wicemarszałek Senatu Grażyna Sztark zauważyła, że obrady Senatu są transmitowane w Internecie 
i każdy zainteresowany może poznać pracę senatora.  
W opinii senatorów propozycja senatora Tadeusza Gruszki może doprowadzić do rywalizacji w 
zabieraniu głosu przez senatorów.   
Senator Mieczysław Augustyn stwierdził, że  nie można porównywać pracy posłów  z pracą 
senatorów, gdyż Sejmie kluby decydują kto zabiera głos w danej sprawie.  
Senator Zbigniew Meres stwierdził, że wprowadzenie dodatkowych funkcji pokazujących 
aktywność senatora może doprowadzić do sztucznej aktywności i współzawodnictwa senatorów. 
 Senator Piotr Andrzejewski zauważył, że każdy senator na swojej stronie internetowej może 
zamieszczać wszelkie informacje o swojej aktywności parlamentarnej i nie ma potrzeby 
zamieszczać tych danych na stronach Senatu.  
Senator Tadeusz Gruszka podkreślił, że nie chodzi mu o pokazanie statystyki, lecz pracy 
merytorycznej senatora. Liczy, że może to dodatkowo zaktywizować senatorów.  
Komisja po dyskusji, wyraziła jednogłośnie negatywną opinię o ww. propozycji senatora Tadeusza 
Gruszki.   

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 
 

Sporządzono w Biurze Prac Senackich 


