
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 3 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 89

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji
senackich (cd).Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 13 października
2010 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora
Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku
oraz nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Kazimierza Jaworskiego
na czterech posiedzeniach komisji w ciągu roku.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Zbigniew
Meres, Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja kontynuowała rozpatrywanie wniosku senatora Witolda Idczaka o odwołanie go z Komisji

Gospodarki Narodowej i powołanie go do Komisji Obrony Narodowej.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja jednogłośnie postanowiła przedłożyć Senatowi
projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora.
Sprawozdawcą komisji na posiedzenie Senatu został senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki
nr 1026 ).

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu dotyczący nieusprawiedliwionej nieobecności
senatora Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu. Po zapoznaniu się z przesłaną przez
marszałka Senatu dokumentacją i po dyskusji komisja uznała, że przepisy Regulaminu Senatu
zobowiązują senatora niemogącego uczestniczyć w posiedzeniu Senatu do usprawiedliwienia
nieobecności na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym był nieobecny na posiedzeniu Senatu.
Pismo z usprawiedliwieniem i dokumentami potwierdzającymi przyczyny nieobecności senator
powinien złożyć do marszałka Senatu. Podstawowym obowiązkiem senatora jest obecność i czynne
uczestnictwo w pracach Senatu i jego organów, do których senator został wybrany. W związku z tym,
że senator Krzysztof Zaremba nie usprawiedliwił zgodnie z wymogami regulaminowymi nieobecności
na dwóch posiedzeniach Senatu oraz w związku z wcześniejszym udzieleniem przez komisję (uchwałą
z dnia 28 kwietnia 2010 r.) upomnienia senatorowi z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności na
sześciu posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych, Komisja orzekła jednogłośnie – na wniosek
senatora Zbigniewa Szaleńca – karę regulaminową nagany.
Ponadto komisja rozpatrzyła na posiedzeniu wniosek Prezydium Senatu dotyczący nieobecności
senatora Kazimierza Jaworskiego bez usprawiedliwienia na więcej niż trzech posiedzeniach komisji
w ciągu roku. Z przekazanej przez marszałka Senatu dokumentacji wynika, że senator Kazimierz
Jaworski był nieobecny bez usprawiedliwienia na czterech posiedzeniach Komisji Rodziny i Polityki
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Społecznej Senatu RP. Po zapoznaniu się z przesłaną przez marszałka Senatu dokumentacją komisja
uznała, że przepisy Regulaminu Senatu zobowiązują senatora niemogącego uczestniczyć
w posiedzeniu komisji do usprawiedliwienia nieobecności na piśmie w terminie 14 dni od dnia,
w którym senator był nieobecny na posiedzeniu komisji. Pismo z usprawiedliwieniem i dokumentami
potwierdzającymi przyczyny nieobecności senator powinien złożyć przewodniczącemu komisji.
W związku z tym, że senator Kazimierz Jaworski nie usprawiedliwił zgodnie z wymogami
regulaminowymi nieobecności na czterech posiedzeniach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w głosowaniu orzekła – na wniosek senatora
Zbigniewa Szaleńca – zwrócenie senatorowi Kazimierzowi Jaworskiemu uwagi.

Konkluzja: Komisja w trybie art.25 ust 2 Regulaminu Senatu w drodze uchwały orzekła stosowne kary
regulaminowe wobec senatora Krzysztofa Zaremby i senatora Kazimierza Jaworskiego.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


