
uchylenia immunitetu parlamentarnego, 

Przedmiotem zainteresowania komisji 

senatorskich, w tym wykorzystaniem przez 

(PO) Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
(PiS) Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
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Mieczysław Augustyn 
(PO)

Krzysztof Kwiatkowski 
(PO)

Stanisław Piotrowicz 
(PiS)

Zbigniew Szaleniec (PO) Zbigniew Meres (PO) Piotr Łukasz Juliusz 
Andrzejewski (PiS)

Przewodniczący
Zastępca
Przewodniczącego

Zbigniew Romaszewski 
(PiS)

Grażyna Anna Sztark 
(PO)
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Prace legislacyjne komisji wiążą się przede wszystkim 
z nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora. Komisja pełni funkcję pomocniczą wobec 
Izby, Marszałka Senatu oraz Prezydium Senatu, w skład 
którego wchodzą, oprócz Marszałka, wicemarszałkowie. 
Przygotowuje projekty uchwał Senatu w sprawie 
zmian w składzie osobowym komisji senackich oraz 
w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich, 
a następnie przedkłada je Izbie. Komisja odgrywa 
kluczową rolę na początku każdej kadencji Senatu podczas 
ustalania składów komisji senackich i powoływania ich 
przewodniczących. Przygotowuje i przedstawia Senatowi 
projekty uchwał w tych sprawach.
Komisja przedstawia Marszałkowi Senatu opinię na temat 
projektu budżetu Kancelarii Senatu. Rozpatruje corocznie 
ustawę budżetową w częściach dotyczących Kancelarii 
Senatu, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Kancelarii Prezydenta oraz Krajowego Biura 
Wyborczego. Opinię w tej sprawie przekazuje Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, która jako jedyna spośród 
komisji senackich przedstawia sprawozdanie dotyczące 
ustawy budżetowej na posiedzeniu plenarnym Senatu. 
Ponadto komisja przygotowuje zmiany Regulaminu 
Senatu. Na uwagę zasługuje nowelizacja dokonana podczas 
V kadencji Izby (2001–2005). Wprowadzono wtedy nowe 
przepisy dotyczące funkcjonowania Senatu, a także 
współpracy z Radą Ministrów i Sejmem po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. Komisja przedłożyła wówczas 
propozycję powołania nowej komisji stałej – Komisji 
Spraw Unii Europejskiej. Po dokonaniu tych zmian nowym 
zadaniem Senatu stało się rozpatrywanie informacji Rady 
Ministrów o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej.

Obszar działalności komisji w obecnej kadencji wyznaczają 
przede wszystkim sprawy zlecone przez Senat, Marszałka 
Senatu i Prezydium Senatu. Komisja rozpatrywała 
wielokrotnie nowelizacje ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora oraz Regulaminu Senatu. Przygotowała 

również inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
odnoszącą się do rejestru korzyści uzyskiwanych 
w okresie sprawowania funkcji parlamentarzysty. 
W projekcie proponuje się zwiększenie zakresu 
jawności informacji dotyczących aktywności 
gospodarczej i społecznej parlamentarzystów.

Poza działalnością legislacyjną komisja zajmuje się 
rozpatrywaniem spraw dotyczących praw i obowiązków 
senatorów. Przede wszystkim po zakończeniu każdego 
roku kalendarzowego analizuje składane na podstawie 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
oświadczenia senatorów o ich stanie majątkowym, 
zapoznaje się z uwagami do tych oświadczeń 
zgłaszanymi przez urzędy skarbowe.
Oprócz tego komisja rozpatruje wnioski o uchylenie 
immunitetu parlamentarnego senatorów, to znaczy ich 
nietykalności. W obecnej kadencji komisja rozpatrzyła 
osiem wniosków o uchylenie immunitetu senatorom.
W roku 2008 członkowie Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich spotkali się z przebywającą 
w Polsce delegacją Komisji ds. Działalności Kancelarii 
Senatu Republiki Czeskiej. Ponadto uczestniczyli 
w spotkaniu partnerskich komisji parlamentarnych 
krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w 2009 r. 
w stolicy Słowacji – Bratysławie.
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