
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia:  14 lipca 2009 r.

Nr posiedzenia: 53

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2008 z wydatków budżetowych biur
senatorskich VII kadencji Senatu RP.

2. Dyskusja na temat projektów zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła
i senatora.

3. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Piotr Łukasz Juliusz

Andrzejewski, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew
Romaszewski, Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 2 marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r.

komisja rozpatrzyła zbiorcze sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przekazanych na
pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich w 2008 roku.
Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki przedstawił wyniki analizy wydatkowania przez
senatorów środków finansowych na biura senatorskie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
W zestawieniu z rokiem 2007 znacząco spadły wydatki na wyposażenia oraz remonty biur, wydatki
na książki i materiały biurowe oraz usługi telekomunikacyjne. W 2008 r. senatorowie dysponowali
kwotą 12507877 zł na bieżące funkcjonowanie biur. Największy udział w wydatkach na
funkcjonowanie biur w 2008 r. mają wynagrodzenia i ich pochodne osób zatrudnionych na umowę
o pracę, przejazdy senatora samochodem w związku z pełnieniem mandatu, koszty wynajęcia lokalu,
czynsz, media i koszty najmu sal. Bardzo małe są wydatki na ekspertyzy i opinie.
Następnie dyrektor Piotr Świątecki odpowiedział na szczegółowe pytania senatorów.
Senator Zbigniew Szaleniec powiedział, że obowiązujący w Kancelarii Senatu system weryfikacji
wydatków na biura w okresie rocznym pozwala, inaczej niż w Sejmie, na bieżącą kontrolę wydatków
senatorskich przez Biuro Finansowe Kancelarii Senatu.
Komisja przyjęła sprawozdanie przez aklamację.

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła sprawozdanie za rok 2008 z wydatków budżetowych biur senatorskich
VII kadencji Senatu RP.

Ad. 2 Komisja dyskutowała nad przesłanymi przez marszałka Sejmu propozycjami dotyczącymi zmian
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w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dyrektor Piotr Świątecki omówił proponowane zmiany ustawy w zakresie odpowiedzialności za
wykroczenia oraz zmiany dotyczące formularza oświadczenia majątkowego.
Odnośnie do pierwszej propozycji powiedział, ze projekt jest odpowiedzią na postulaty opinii
publicznej, aby senatorowie i posłowie nie byli uprzywilejowanymi uczestnikami ruchu drogowego.
Projekt zmierza do tego, aby sam zainteresowany parlamentarzysta decydował, czy chce ponieść
odpowiedzialność taką jak nieparlamentarzysta.
Zaproponowane w projekcie uprawnienie do przyjęcia przez parlamentarzystę mandatu karnego albo
uiszczenie grzywny odniesiono do całego rozdziału XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń, a nie tylko wykroczeń kierowców w ruch drogowym.
Jeśli chodzi o propozycję nowego wzoru oświadczenia majątkowego, to dyrektor P. Świątecki
wskazał, że propozycja sejmowa zmierza do tego, aby wprowadzić w miejsce jednego dwa wzory
formularzy, pierwszy na początek kadencji i drugi, stosowany co rok. Dodał, że pozytywnie należy
ocenić zmiany polegające na wprowadzeniu w formularzu jako zasady wspólności majątku
małżeństwa, oddzielenia części adresowej niepodlegającej publikacji, a także terminologii ustawy
o instrumentach finansowych. Zaznaczył, że inne kwestie zaproponowane w projekcie wymagają
dalszej dyskusji.
Szczegółowe uwagi do projektu wyrazili senatorowie w dyskusji.

Konkluzja: Komisja zapoznała się z projektami zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Ad. 3 Komisja dyskutowała o planach pracy nad ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
i projektem budżetu Kancelarii Senatu na rok 2010.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


