
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 

nr posiedzenia: 50 

data posiedzenia: 5 grudnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk 

senacki nr 669, druki sejmowe nr 2008, 2021 i 2021-A). 

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

Posiedzeniu przewodniczył: 

 zastępca przewodniczącego komisji Krzysztof Słoń. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Golba, Andrzej Kobiak, Tadeusz Kopeć, Krzysztof Słoń, 

 
goście, m.in.: 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa dotyczy rozszerzenia ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie 

w regulaminie Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia posłów 

i senatorów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentarnej posłów i senatorów. 

Ustawę omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Zastępca przewodniczącego komisji Krzysztof Słoń zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Słoń. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 669 A). 

 

Ad 2. 
 

 W związku z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora konieczne jest uregulowanie w Regulaminie Senatu kwestii dotyczących zasad 

obniżania uposażenia i diety oraz utraty prawa do diety senatorów, którzy naruszają swoim 

zachowaniem na sali posiedzeń powagę Senatu. Projekt nowelizacji Regulaminu Senatu 

przewiduje wprowadzenie rozwiązań prawnych, które służą zapewnieniu przez marszałka 

Senatu w trakcie obrad Senatu powagi i porządku na sali posiedzeń. Naruszenie powagi Senatu 

będzie zagrożone obniżeniem uposażenia lub diety o kwotę nieprzekraczającą połowy 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1DC3A5CCDC2BB30EC12581DA0046776F/%24File/2008.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A6598C403C2161F6C12581E1005E972F/%24File/2021-A.pdf


 

 

miesięcznego odpowiednio uposażenia lub diety, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a także 

utratą prawa do diety. 

Na podstawie art. 101 Regulaminu Senatu komisja postanowiła wnieść do marszałka projekt 

uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. 

Do reprezentowana komisji w dalszych pracach nad wymienionym projektem uchwały 

upoważniony został senator Krzysztof Słoń. 

Konkluzja: 

 Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki 

nr 674). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


