Data publikacji: 09-06-2011

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Druk nr 1212 X

Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r.

_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz
ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne

Senat na 78. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu
– zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. ustosunkowały się do
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.
Komisje poparły wniosek zawarty w pkt 13 zestawienia wniosków i wnoszą o jego
przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 1212 S.

Przewodniczący Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
(-) Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Uwaga:
Poprawki nr 1, 12 i 23 należy głosować łącznie.
1)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
"o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o uposażeniu posłów do
Parlamentu

Europejskiego

wybranych

w

Rzeczypospolitej

Polskiej";

Uwaga:
Poprawki nr 2 i 18 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
2)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1:
a) w pkt 1, w art. 35 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "kopią rocznych zeznań
podatkowych (PIT)" zastępuje się wyrazami "kopiami złożonych
w ciągu roku zeznań i deklaracji podatkowych",
b) w pkt 2, w art. 35b w ust. 4 wyrazy "rocznym zeznaniem
podatkowym

(PIT)"

zastępuje

się

wyrazami

zeznaniami i deklaracjami podatkowymi";

"złożonymi

Uwaga:
Poprawki nr 3 i 14 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
3)

w art. 1:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

a) w pkt 1, w art. 35 w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) wierzytelnościach pieniężnych przekraczających kwotę
10.000 zł od jednego pomiotu, ze wskazaniem tego
podmiotu",
b) w pkt 2, w art. 35b w ust. 5 w zdaniu pierwszym na końcu dodaje
się wyrazy "lub od których posłowi lub senatorowi przysługuje
wierzytelność pieniężna";

Uwaga:
Poprawki nr 4 i 17 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
4)

w art. 1:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

a) w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "o przychodach"
zastępuje się wyrazami "o dochodach" oraz wyraz "przychodów"
zastępuje się wyrazem "dochodów",
b) w pkt 2, w art. 35c wyraz "przychodów" zastępuje się wyrazem
"dochodów";

Uwaga:
Poprawki nr 5 i 16 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
5)

w art. 1 w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "o
przychodach" dodaje się wyrazy "posła lub senatora i jego
małżonka";

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

Uwaga:
Poprawki nr 6 i 19 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 4 i 17.
6)

w art. 1:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

a) w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", z
wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie niniejszej
ustawy",
b) w pkt 2 skreśla się art. 35c;

Uwaga:
Poprawki nr 7 i 20 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
7)

w art. 1 w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 w pkt 2 po wyrazach "o mieniu

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

nabytym" dodaje się wyrazy "przez posła lub senatora i jego
małżonka";

Uwaga:
Poprawki nr 8 i 15 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
8)

w art. 1 w pkt 1, w art. 35:
a) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "od państwowej" zastępuje się wyrazami
"od Skarbu Państwa, innej państwowej",
b) w ust. 7 wyrazy "od państwowej" zastępuje się wyrazami "od
Skarbu Państwa, innej państwowej";

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 21 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
9)

w art. 1 w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 w pkt 4 wyrazy "oraz udziałach w

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością" zastępuje się wyrazami ",
posiadanych udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o
wysokości wniesionych wkładów";

Uwaga:
Poprawki nr 10 i 22 należy głosować łącznie.
Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia
modyfikacja poprawek nr 12 i 23.
10)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w art. 1 w pkt 1, w art. 35 w ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5)

o

reprezentowaniu

spółek

handlowych,

w

tym

jako

pełnomocnik",

Uwaga:
Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 11 będzie odpowiednia
modyfikacja poprawki nr 12.
11)

w art. 1 w pkt 2, w art. 35b skreśla się ust. 7 i 8;

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

12)

po art. 2 dodaje się art. … w brzmieniu:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"Art. …. W ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925 oraz z 2006 r. Nr 106,
poz. 708 i z 2009 r. Nr 111, poz. 918) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 3a otrzymuje brzmienie:
"Art. 3a. 1. Posłowie do Parlamentu Europejskiego
wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej są
obowiązani do złożenia oświadczenia o
swoim stanie majątkowym.

2. Oświadczenie o stanie majątkowym,
zwane

dalej

"oświadczeniem",

dotyczy

majątku

odrębnego

objętego

małżeńską

oraz

wspólnością

majątkową.
3. Oświadczenie składa się:
1) na początku

kadencji,

do

dnia

pierwszego posiedzenia Parlamentu
Europejskiego, w którym bierze
udział

poseł

do

Europejskiego

Parlamentu

wybrany

w

Rzeczypospolitej Polskiej, według
stanu na dzień wyborów;
2) do dnia 30 kwietnia każdego roku,
według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, wraz z kopią
rocznych zeznań podatkowych (PIT)
posła do Parlamentu Europejskiego
wybranego

w

Rzeczypospolitej

Polskiej i jego małżonka;
3) na koniec kadencji, w terminie 30
dni od dnia zarządzenia nowych
wyborów

do

Parlamentu

Europejskiego, według stanu na
dzień zarządzenia tych wyborów.
4. Oświadczenie zawiera informacje o
posiadanych:
1) zasobach

pieniężnych,

z

dokładnością do 5.000 zł;
2) instrumentach

finansowych,

o

których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U.

z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), z
dokładnością do 5.000 zł;
3) nieruchomościach;
4) składnikach mienia ruchomego o
wartości

jednostkowej

przekraczającej kwotę 10.000 zł;
5) zobowiązaniach

pieniężnych

przekraczających kwotę 10.000 zł
wobec

jednego

podmiotu,

ze

wskazaniem tego podmiotu.
5. Oświadczenie składane do dnia 31
kwietnia każdego roku według stanu
na

dzień

31

grudnia

zawiera

odnoszące się do poprzedniego roku
informacje:
1) o przychodach, z podaniem kwot z
każdego tytułu;
2) o mieniu nabytym od państwowej
lub samorządowej osoby prawnej;
3) o

prowadzeniu

działalności

gospodarczej;
4) o uczestnictwie jako wspólnik w
spółce cywilnej i w osobowej spółce
handlowej oraz udziałach w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Oświadczenie składane na początku
kadencji

zawiera

informacje,

o

których mowa w ust. 5, odnoszące się
do okresu od 1 stycznia roku, w
którym składa się oświadczenie, do
dnia wyborów.
7. W

oświadczeniu

składanym

na

początku kadencji zamieszcza się

informacje o mieniu nabytym od
państwowej lub samorządowej osoby
prawnej w okresie ostatnich 5 lat.
8. Oświadczenie
kadencji

składane

zawiera

na

koniec

informacje,

o

których mowa w ust. 5, odnoszące się
do okresu od 1 stycznia roku, w
którym składa się oświadczenie, do
daty zarządzenia nowych wyborów.
9. Wzór

oświadczenia

o

stanie

majątkowym stanowi załącznik do
ustawy.";
2) po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:
"Art. 35b. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 3a,
składa się Marszałkowi Sejmu .
2. Marszałek Sejmu przekazuje kopię
oświadczenia do urzędu skarbowego
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania posła do Parlamentu
Europejskiego

wybranego

w

Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Urząd

skarbowy

porównuje

treść

złożonego oświadczenia z poprzednimi
oświadczeniami i rocznym zeznaniem
podatkowym (PIT).
4. Urząd

skarbowy dokonuje analizy

oświadczenia

w

terminie

trzech

miesięcy od dnia jego otrzymania i
przekazuje jej wyniki Marszałkowi
Sejmu.
5. Informacje zawarte w oświadczeniu o
stanie

majątkowym

są

jawne,

z wyłączeniem informacji o adresie

zamieszkania posła do Parlamentu
Europejskiego

wybranego

w

Rzeczypospolitej Polskiej, o miejscu
położenia nieruchomości oraz danych
osobowych osób fizycznych, wobec
których

poseł

ma

zobowiązania

pieniężne. Jawne informacje zawarte w
oświadczeniu o stanie majątkowym są
podawane do wiadomości publicznej
przez Marszałka Sejmu na stronie
internetowej

Sejmu.

Oświadczenie

przechowuje się i utrzymuje na stronie
internetowej przez 6 lat.
6. Niezłożenie oświadczenia o

stanie

majątkowym powoduje utratę, do
czasu złożenia oświadczenia, prawa
do uposażenia.
7. Podanie

nieprawdy

lub

zatajenie

prawdy w oświadczeniu o stanie
majątkowym

powoduje

odpowiedzialność na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego.";
3)

załącznik

otrzymuje

brzmienie

określone

w

załączniku do ustawy.";

Uwaga:
Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 13 będzie odpowiednia
modyfikacja poprawki nr 23.
13)

w załączniku, w załączniku w części A przypis 5 otrzymuje
brzmienie:
"5) proszę podać: adresy mieszkań, lokali lub budynków, ich
powierzchnie użytkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) i tytuły prawne

Poprawka
sen. Z. Szaleńca
poparta przez
połączone komisje

posiadania oraz powierzchnie i adresy działek (w szczególności
ze

wskazaniem

zajmowanych

przez

budynki

lub

wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym) i tytuły prawne
posiadania,";

14)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w załączniku, w załączniku w części A:
a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Wierzytelności pieniężne7a:",
b) dodaje się przypis 7a w brzmieniu:
"7a) proszę podać wierzytelności pieniężne o wysokości
przekraczającej równowartość 10.000

zł od

jednego

podmiotu; proszę wskazać ten podmiot, podać termin
powstania zobowiązania, jego wysokość w dniu składania
oświadczenia, cel udzielenia i warunki, na jakich zostały
udzielone kredyty lub pożyczki,";

15)

w załączniku, w załączniku w części B:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

a) w przypisie 8 wyrazy "od państwowej" zastępuje się wyrazami
"od Skarbu Państwa, innej państwowej",
b) w ust. 2 wyrazy "Od państwowej" zastępuje się wyrazami "Od
Skarbu Państwa, innej państwowej",

16)

w załączniku, w załączniku w części B w ust. 1 po wyrazie

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"Uzyskałem" dodaje się wyrazy "(mój małżonek uzyskał)";

17)

w załączniku, w załączniku w części B:
a) w ust. 1 wyraz "przychody" zastępuje się wyrazem "dochody",
b) w przypisie 9 wyraz "przychodów" zastępuje się wyrazem
"dochodów" oraz wyraz "przychodami" zastępuje się wyrazem
"dochodami";

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

18)

w załączniku, w załączniku w części B w przypisie 9 wyrazy "tak jak

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT)" zastępuje się wyrazami
"tak jak w złożonych zeznaniach i deklaracjach podatkowych, w tym
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT)";

19)

w załączniku, w załączniku w części B w przypisie 9 skreśla się

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

wyrazy "poza przychodami otrzymywanymi na podstawie ustawy o
wykonywaniu mandatu posła i senatora, ogłaszanymi odrębnie przez
Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu,";

20)

w załączniku, w załączniku w części B w ust. 2 po wyrazie

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"nabyłem" dodaje się wyrazy "(mój małżonek nabył)";

21)

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

w załączniku, w załączniku w części B:
a) w ust. 4 wyrazy "posiadałem udziały w następujących spółkach z
ograniczoną
"wniosłem

odpowiedzialnością"
wkłady,

posiadałem

zastępuje
udziały

się
lub

wyrazami
akcje

w

następujących spółkach handlowych",
b) przypis 12 otrzymuje brzmienie:
"12)

proszę

podać

nazwę

spółki,

wysokość

(wartość)

wniesionych wkładów i posiadanych udziałów oraz ilość i
wartość posiadanych akcji";

22)

w załączniku, w załączniku w części B:
a) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Reprezentowałem, w tym jako pełnomocnik, następujące
spółki handlowe:12a:",
b) dodaje się przypis 12a w brzmieniu:
"12a) proszę podać nazwę spółki i podstawę reprezentacji
(wspólnik, członek zarządu, prokurent, pełnomocnik).";

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

23)

dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu:

Poprawka sen. P.Ł.J.
Andrzejewskiego

"Załącznik do ustawy z dnia … o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne.
"Załącznik
UWAGA:
1.

Osoba składająca oświadczenie o stanie majątkowym obowiązana jest do zgodnego
z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.

Jeżeli rubryka nie znajduje w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
dotyczy" lub przekreślić ją.

3.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

4.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

Oświadczenie o stanie majątkowym

Ja, niżej podpisany(a)....................................................................................................
(imiona i nazwisko)
urodzony(a) dnia...............................w.........................................................................
zamieszkały(a) w ...............................................................................................
(dokładny adres)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do
Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3a tej
ustawy:
A. Oświadczam, że w dniu ……..…….1) posiadałem wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1. Zasoby pieniężne2):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1)

proszę wpisać odpowiednio, zależnie do daty sporządzania oświadczenia stosownie do art. 3a ust. 3, datę
wyborów, dzień 31 grudnia poprzedniego roku lub dzień ogłoszenia terminu wyborów,

2)

proszę podać posiadane środki finansowe z dokładnością do 5.000 zł, w tym gotówkę, stan konta, lokaty,
liczbę posiadanych obcych środków pieniężnych z określeniem waluty,

2. Instrumenty finansowe3):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nieruchomości4):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Składniki mienia ruchomego5):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

3)

proszę podać posiadane instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi. Proszę określić rodzaj instrumentu, liczbę posiadanych instrumentów, ich łączną
wartość według pierwszych notowań w roku sporządzania oświadczenia oszacowaną z dokładnością do
5.000 zł,

4)

proszę podać adresy mieszkań lub budynków, ich powierzchnie użytkowe i tytuły prawne posiadania,
powierzchnie i tytuły prawne posiadania,

5)

proszę podać składniki o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł. Proszę podać rodzaj mienia, w
przypadku pojazdów, statków powietrznych i jednostek pływających proszę podać markę, model i rok
wytworzenia,

5. Zobowiązania pieniężne6):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Oświadczam również, że w okresie objętym oświadczeniem7):

1. Uzyskałem następujące przychody8):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

__________________________________________________

6)

proszę podać zobowiązania pieniężne o wysokości przekraczającej równowartość 10.000 zł wobec jednego
podmiotu; proszę wskazać ten podmiot, podać termin zaciągnięcia zobowiązania, warunki, na jakich zostały
udzielone kredyty lub pożyczki,

7)

oświadczenie dotyczy poprzedniego roku kalendarzowego lub, w przypadku oświadczenia składanego na
początku kadencji, okresu od 1 stycznia roku, w którym składa się oświadczenie, do dnia wyborów lub, w
przypadku oświadczenia składanego na koniec kadencji, okresu od 1 stycznia roku składania oświadczenia do
daty ogłoszenia wyborów; w przypadku oświadczenia składanego na początku kadencji, w zakresie informacji
o mieniu nabytym od państwowej lub samorządowej osoby prawnej, oświadczenie dotyczy mienia nabytego w
okresie ostatnich 5 lat,

8)

proszę podać kwoty tak jak w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) oraz źródła poszczególnych przychodów,
w szczególności proszę wskazać podmioty, którymi poseł do Parlamentu Europejskiego odpłatnie zarządzał
lub był ich pełnomocnikiem,

2. Od państwowej lub samorządowej osoby prawnej nabyłem następujące
mienie9):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

3. Prowadziłem następującą działalność gospodarczą10):
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

4. Uczestniczyłem jako wspólnik w następujących spółkach cywilnych i w
osobowych spółkach handlowych oraz posiadałem udziały w następujących
spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością11):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

………………………………..
miejscowość, data
_______________________________________________________

…………………
podpis.

9)

proszę podać rodzaj mienia, cenę nabycia, czy zostało nabyte w przetargu,

10)

proszę podać prawną formę działalności, firmę, przedmiot działalności,

11)

proszę podać nazwę spółki, wysokość (wartość) wniesionych wkładów (udziałów)."";

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

