
NOTATKA  
z posiedzenia  Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia:  12 maja 2011 r. 

Nr posiedzenia: 100 
  

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji  

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach 
komisji senackich.Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu 
na rok 2012. 

W posiedzeniu 
uczestniczyli: 

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

 − zaproszeni goście: 
− Kancelaria Senatu:  

− szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, 
− dyrektor Biura Finansowego Marianna Wąsowska – Napierała,  
− wicedyrektor Biura Finansowego Agnieszka Szlęzak, 
− dyrektor Biura Administracyjnego Piotr Kosiński, 
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski, 
− dyrektor Biura informacyjnego Stanisław Włodarz. 

 

 − przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Szymon 
Giderewicz. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1 
 
Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Grzegorza Banasia o odwołanie go z Komisji Budżetu i 
Finansów Publicznych i o powołanie go do  Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na podstawie art. 14 
ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z 
wnioskiem senatora. Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu został senator 
Zbigniew Szaleniec.  
 

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk 
senacki nr 1213 ). 
 

Ad. 2 Projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012 przedstawiła minister Ewa Polkowska.  
Projekt na rok 2012 przewiduje wydatki w łącznej wysokości 169. 523 tys. zł.  Zaprojektowane 
wydatki na rok 2012 są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 6,689 tys. zł, tj. o 3,8%, a w 
rozdziale 75101 o 6,61%.  
Zmniejszenie kwoty wydatków wynika z przewidywanej w roku 2011 r. znacznej części działań 
związanych z zakończeniem 7. kadencji i rozpoczęciem 8. kadencji Senatu.  
W 2012 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.234 tys. zł. 
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Przeznaczone są one na wypłatę senatorom środków na remont i wyposażenie w meble nowo 
otwartych biur senatorskich.  
Istotnymi pozycjami w budżecie KS w 2012 r. są wydatki związane z modernizacją budynków oraz 
rozwojem infrastruktury technicznej i informatycznej. KS w 2011 r. otrzymała w trwały zarząd od 
Ministra Skarbu Państwa budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. Smolnej 12. Wymaga on 
jednak przeprowadzenia robót budowlanych i prac dostosowujących go do potrzeb Kancelarii 
Senatu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.000 tys. zł.  
Na wniosek senatora Zbigniewa Szaleńca Komisja przyjęła do wiadomości przedstawiony projekt 
budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012, pozytywnie zaopiniowała i rekomenduje ww. projekt do 
dalszych prac legislacyjnych. 
 

Konkluzja: Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012. 
 
 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 
 

Sporządzono w Biurze Prac Senackich 


