
NOTATKA  
z posiedzenia  Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia:  25 maja 2011 r. 

Nr posiedzenia: 102 
  

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji  

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji w sprawie odwołania się senatora Romana Ludwiczuka 
do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu w sprawie obniżenia 
uposażenia i diety parlamentarnej. 

2. Opinia komisji o projektach zarządzeń Marszałka Senatu i projektach uchwał 
Prezydium Senatu dotyczących spraw związanych ze zmianą kadencji 
Parlamentu. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, 

Zbigniew Szaleniec, Grażyna Sztark, 
 
 

 − przedstawiciele Kancelarii Senatu: 
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki, 
− dyrektor Biura  Prawnego i Spraw Pracowniczych Aleksandra Skorupka. 
− legislator z Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 
 
 

Przebieg posiedzenia: 
Ad. 1 

 
Przewodniczący senator Zbigniew Szaleniec przypomniał, że komisja ma za zadanie zaopiniowanie - 
zgodnie z art. 22 ust 7 Regulaminu Senatu - odwołanie senatora Romana Ludwiczuka z dnia 9 maja 
2011 r. od zarządzenia Marszałka Senatu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie obniżenia o diety 
parlamentarnej oraz uposażenia, w związku z niewzięciem przez senatora udziału w więcej niż 1/5 
głosowań na 72. posiedzeniu Senatu RP w dniu 16 marca 2011 r.  
Po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi przez Pana Marszałka Senatu i po dyskusji, 
Komisja w głosowaniu jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie odwołanie senatora Romana 
Ludwiczuka.  
Zdaniem komisji senator Roman Ludwiczak przedstawił stosowne dokumenty potwierdzające 
wypadek, któremu senator uległ z końcem lutego 2011 r. Rehabilitacja, której poddał się senator ma 
na celu przywrócenie pełnej sprawności fizycznej, a także zdolności do pracy oraz do brania 
czynnego udziału w życiu społecznym i stanowi usprawiedliwioną przeszkodę uniemożliwiającą 
senatorowi udział w posiedzeniu Senatu. 
 

Konkluzja: Komisja zgodnie z art.22 ust.7 Regulaminu Senatu wyraziła opinię o odwołaniu senatora 
R. Ludwiczuka do Prezydium Senatu od zarządzenia Marszałka Senatu . 
 
 

Ad. 2 Dyrektor Aleksandra Skorupka przedstawiła założenia projektów zmian w aktach legislacji 
wewnętrznej związanych ze zmianą kadencji parlamentu. Wyjaśniła, że w związku ze zbliżającą się 
zmianą kadencji parlamentu istnieje potrzeba uregulowania czynności techniczno – organizacyjnych 



- 2 - 

związanych z tą zmianą, dotyczących biur senatorskich ,biur klubów i kół senackich.  Dotychczas  
marszałek Senatu pod koniec kadencji wydawał incydentalne zarządzenia dotyczące tych spraw. 
Przedstawione do zaopiniowania przez komisję projekty zarządzeń Marszałka Senatu i projekty 
uchwał Prezydium Senatu zakładają włączenie treści tego wydawanego cyklicznie aktu do stałych 
rozwiązań legislacyjnych. W celu uproszczenia legislacji wewnętrznej Senatu proponuje się 
kompilację zarządzeń marszałka Senatu dotyczących biur senatorskich oraz biur klubów i kół 
senatorskich. Proponowane rozwiązania legislacyjne nie zawierają zmian w porównaniu z 
dotychczasowym stanem faktycznym. Nowe przepisy stanowią usankcjonowanie praktyki lub 
uściślenie istniejących rozwiązań.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty legislacji wewnętrznej związane ze zmianą kadencji 
parlamentu.  
 

Konkluzja: Komisja zaopiniowała pozytywnie  projekty legislacji wewnętrznej związane ze zmianą 
kadencji parlamentu.  
  

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 
 

Sporządzono w Biurze Prac Senackich 


