
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  12 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 49

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu.

2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski,
Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Piotr
Zientarski,

− zaproszeni goście:
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Szymon
Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Senator Piotr Zientarski przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Senatu. Proponowane

w projekcie zmiany zmierzają m.in. do:
— ustanowienia w Regulaminie Senatu podstawy prawnej do anonimizowania chronionych danych
osobowych zawartych w sprawozdaniu stenograficznym, co pozwoli zdaniem senatora uniknąć
roszczeń osób trzecich, jeżeli dane dotyczące tych osób znajdą się w wystąpieniach senatorów
i innych osób zabierających głos na posiedzeniach Senatu;
— wprowadzenia zasady jawnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego komisji lub
jego zastępcy w przypadku złożenia marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;
— ograniczenia od następnej kadencji Senatu liczby zastępców przewodniczących (dwóch
zastępców będzie mogła wybrać komisja, która liczy więcej niż 10 członków);
— rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej o sprawy dotyczące
konstytucyjnego ustroju państwa, prawa wyborczego oraz funkcjonowania organów ochrony
prawnej.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Piotr Łukasz Juliusz
Andrzejewski, Piotr Zientarski, Krzysztof Kwiatkowski i Zbigniew Szaleniec.
Komisja w głosowaniu przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
(5 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).
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Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator
Piotr Zientarski.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Ad. 2 Komisja przeprowadziła dyskusję nad możliwymi kierunkami nowelizacji ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, szczególnie w kontekście propozycji zmierzających do zmniejszenia
zakresu potencjalnych konfliktów interesów (publicznego i prywatnego) w przypadku
parlamentarzystów aktywnych gospodarczo.
Jedną z propozycji miałoby być utworzenie funduszy powierniczych. Z uwagi na fakt, iż
powiernictwo w polskim prawie nie jest dobrze umocowane, senatorowie odnieśli się do tej formy
dysponowania majątkiem dość sceptycznie. Zdaniem senatorów, przyjmując to rozwiązanie,
należałoby zagwarantować, że przedsiębiorstwo stanowiące własność parlamentarzysty,
powierzone przez niego firmie zarządzającej, nie będzie znacząco gorzej funkcjonowało na rynku
niż podobne firmy będące pod bezpośrednim zarządem właścicieli.
Senatorowie w toku dyskusji opowiedzieli m.in. się za doprecyzowaniem istniejących już
przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, np. w zakresie wzoru oświadczeń
majątkowych, wzoru rejestru korzyści, zakresu interwencji senatorskiej, instytucji asystenta
społecznego, ograniczenia działalności gospodarczej, jak również za podjęciem prac nad
utworzeniem kodeksu etyki parlamentarzysty. Ponadto senatorowie uznali za zasadne
monitorowanie prac sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która rozpoczęła już
prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie. Z aprobatą senatorów spotkała się również propozycja
odbycia wspólnego posiedzenia obu komisji w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, które
zostaną następnie zawarte w nowelizowanej ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Krzysztof
Kwiatkowski, Piotr Zientarski i Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski i Zbigniew Szaleniec oraz
dyrektor Piotr Świątecki i legislator Szymon Giderewicz.

Konkluzja: Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


