
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 

nr posiedzenia: 42 

data posiedzenia: 26 kwietnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za 

wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 

27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768). 

3. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za 

wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

złożonym do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 

27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Sławomir Rybicki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Aleksander Bobko, Andrzej Kobiak, Tadeusz Kopeć, Leszek Piechota, Sławomir 

Rybicki,  

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 

 

Ad 1. 
 

  Komisja rozpatrzyła pisemną rezygnację przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji Michała Seweryńskiego z pełnionej funkcji w związku z wyborem na 

wicemarszałka Senatu. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja przygotowała projekt uchwały 

w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Sławomir Rybicki. 

Konkluzja: 

 Komisja przedstawia wniosek w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji (druk senacki nr 500). 

 

Ad 2. 
 

 Komisja badała formalną poprawność oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 

20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie 



 

 

określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka 

Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-

PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768). 

Komisja oceniła skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu i stwierdziła, 

że oświadczenie senatora Zbigniewa Cichonia zostało złożone na piśmie i podpisane przez 

senatora. Z oświadczenia tego w sposób jednoznaczny wynika, że dotyczy ono czynu 

wskazanego we wniosku. 

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalnoprawnych do tego 

oświadczenia. 

W głosowaniu komisja jednogłośnie orzekła, że badane oświadczenie spełnia wymogi 

formalnej poprawności. 

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła przedstawić marszałkowi Senatu opinię dotyczącą formalnej poprawności 

oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia. 

Ad 3. 
 

 Komisja badała formalną poprawność oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 

20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie 

określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym do Marszałka 

Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-

PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768). 

Komisja oceniła skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu i stwierdziła, 

że oświadczenie senatora Zbigniewa Cichonia zostało złożone na piśmie i podpisane przez 

senatora. Z oświadczenia tego w sposób jednoznaczny wynika, że dotyczy ono czynu 

wskazanego we wniosku.  

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalnoprawnych do tego 

oświadczenia.  

W głosowaniu Komisja jednogłośnie orzekła, że badane oświadczenie spełnia wymogi 

formalnej poprawności.  

Konkluzja: 

 Komisja postanowiła przedstawić marszałkowi Senatu opinię dotyczącą formalnej poprawności 

oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia.  

 

 

Opracowano w BPS 

 

 


