
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia: 6 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 82

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji senackich.Rozpatrzenie wniosku pana Sławomira Nitrasa,
reprezentowanego przez adwokata Tomasza Falco, złożonego do Marszałka
Senatu w dniu 18 maja 2010 r. o wyrażenie przez Senat RP zgody na
pociągniecie senatora Krzysztofa Zaremby do odpowiedzialności karnej z art.
212 § 2 oraz art. 216 § 2 kodeksu karnego.

3. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Zbigniew Meres,
Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski Zbigniew Szaleniec,

− zaproszeni goście:
− senator Krzysztof Zaremba.

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: dyrektor Roman
Kapeliński, Mirosław Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wnioski:

senatora Michała Boszko o powołanie do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
senatora Leszka Piechoty powołanie do Komisji Środowiska ,
oraz senator Alicji Zając o powołanie jej do Komisji Środowiska.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt
uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu został wybrany senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki
nr 921).

Ad. 2 Przedstawiciel Biura legislacyjnego Michał Gil zreferował podstawy wniosku posła Sławomira
Nirtrasa o uchylenie immunitetu senatorowi Krzysztofowi Zarembie
Senator Krzysztof Zaremba odniósł się do stawianych mu zarzutów i przedstawił swoją wersję
wydarzeń. Stwierdził, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka granice
dopuszczalnej krytyki są szersze w stosunku do polityków i ich działań publicznych, niż wobec osób
prywatnych. Politycy świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają się na reakcję na każde ich
słowo i wszystko, co robią dziś i co czynili w przeszłości.
Senatorowie Zbigniew Romaszewski i Stanisław Piotrowicz wskazali, że można bronić swoich dóbr
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osobistych w drodze procesu cywilnego bez konieczności uchylania immunitetu.
Przewodniczący Komisji powołał komisję skrutacyjna w składzie: senator Zbigniew Meres, senator
Mieczysław Augustyn, senator Stanisław Piotrowicz, która przeprowadziła tajne głosowanie w
sprawie wniosku posła Sławomira Nitrasa.
W głosowaniu trzech senatorów opowiedziało się za wnioskiem, jeden senator był przeciw, jeden
senator wstrzymał się od głosu.
W związku z wynikiem głosowania Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
opowiedziała się za przedłożeniem Senatowi propozycji przyjęcia ww. wniosku posła Sławomira
Nitrasa.
Na sprawozdawcę stanowiska Komisji w tej sprawie w czasie obrad Senatu powołano senatora
Zbigniewa Szaleńca.

Konkluzja: Komisja przedkłada propozycję przyjęcia wniosku Sławomira Nitrasa o wyrażenie przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie senatora Krzysztofa Zaremby do
odpowiedzialności karnej (druk senacki nr 922).

Ad. 3 Dyrektor Biura Legislacyjnego Roman Kapelinski zreferował założenia projektu zmian Regulaminu
Senatu. Celem projektu jest dostosowanie Regulaminu Senatu do przepisów: ustawy z dnia 26 marca
1982 r. o Trybunale Stanu, zmienionych nowelizacją z dnia 18 marca 2010 r., w zakresie niektórych
elementów procedury rozpatrywania przez Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich
wstępnego wniosku o pociągnięcie senatora do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem
Stanu oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zmienionych nowelizacją z dnia 18 marca 2010 r., w
zakresie zastąpienia Kolegium Instytutu – Radą Instytutu.
Ponadto senator Zbigniew Szaleniec zaproponował wydłużenie z 21 do 45 dni terminu na
przygotowanie sprawozdania po pierwszym czytaniu projektu ustawy wykonującej orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśnił,  że w praktyce termin określony w art. 85d okazał się zbyt
krótki.
Komisja jednogłośnie postanowiła wnieść do Marszałka Senatu projekt zmian regulaminu Senatu.
Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniony został
senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr
925).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


