
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 

nr posiedzenia: 37 

data posiedzenia: 13 grudnia 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej. 

2. Analiza oświadczeń senatorów IX kadencji o stanie majątkowym złożonych na początku 

kadencji oraz w kwietniu 2016 r. według stanu na koniec 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Sławomir Rybicki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Aleksander Bobko, Mieczysław Golba, Andrzej Kobiak, Tadeusz Kopeć, Leszek Piechota, 

Sławomir Rybicki, Krzysztof Słoń. 

 

 
Kancelaria Senatu: 

dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki, 

pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

Ad 1. 
 

 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Jana Rulewskiego o powołanie go do Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej. 

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi 

projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Sławomir Rybicki. 

Konkluzja: 

 Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej (druk 

senacki nr 373). 

 

Ad 2. 
 

 Zgodnie z przepisami art. 35 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego 

małżeńską wspólnością majątkową. Analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie 

majątkowym dokonują właściwe komisje w trybie określonym w regulaminach Sejmu i Senatu 

oraz właściwe urzędy skarbowe, a także – w odniesieniu do niektórych oświadczeń – CBA. 

Wyniki analizy dokonanej przez właściwą senacką komisję i urzędy skarbowe przedstawia się 

Prezydium Senatu. 

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki omówił uwagi, które zostały zgłoszone 



 

 

przez urzędy skarbowe do oświadczeń 37 senatorów. Na zlecenie przewodniczącego KRESS 

uwagi przekazywano zainteresowanym senatorom, którzy na ich podstawie, zgodnie 

z przyjętym parlamentarnym obyczajem, przedkładają marszałkowi Senatu sprostowania. 

Dyrektor Piotr Świątecki podkreślił, że obowiązek składania oświadczeń majątkowych 

nałożono na parlamentarzystów w celu wykrycia przypadków uzyskiwania dochodów 

wynikających z działań nieetycznych lub nielegalnych. Żadna z opinii urzędów skarbowych nie 

wskazuje na wystąpienie podejrzeń takich działań. Zastrzeżenia urzędów skarbowych odnoszą 

się do wpisów omyłkowych i pominięć wynikających z roztargnienia. 

Po dyskusji komisja w głosowaniu jednogłośnie przyjęła opinię na temat oświadczeń 

majątkowych złożonych przez senatorów IX kadencji na początku kadencji oraz w kwietniu 

2016 r. według stanu na koniec 2015 r. 

Konkluzja: 

 Komisja przedstawia Prezydium Senatu opinię na temat oświadczeń majątkowych złożonych 

przez senatorów IX kadencji na początku kadencji oraz w kwietniu 2016 r. według stanu na 

koniec 2015 r. 

Opracowano w BPS 

 


