
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 30 lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 85

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec.– przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(druki sejmowe nr 3268, do druku 3268,druk senacki nr 941).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Zbigniew Meres, Zbigniew Romaszewski,
Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski.

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− Szef Kancelarii Senatu  Ewa Polkowska,
− dyrektor Biura Spraw senatorskich Piotr Światecki,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił przewodniczący komisji senator Zbigniew Szaleniec. Ustawa ma na celu

rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości dotyczących wskazania podmiotu, który ma dokonać
czynności związanych z potrzebą zniesienia biura poselskiego lub senatorskiego na skutek wygaśnięcia
mandatu parlamentarzysty z powodu jego śmierci.
Przedstawiciel Biura Legislacyjnego zwrócił uwagę na to, że ustawa wskazuje jako termin wejścia
w życie dzień jej ogłoszenia, a minimalny standard terminu wejścia w życie ustawy to czternastodniowy
okres vacatio legis. Dodał, że w świetle orzecznictwa TK odstąpienie o minimalnego okresu wejścia
w życie ustawy musi zawierać odpowiednie uzasadnienie, a projekt poselski nie zawiera takiego
uzasadnienia.
Senator Piotr Zientarski zwrócił uwagę, że adresatami ustawy są posłowie i senatorowie, którzy
uczestniczą w procesie legislacyjnym nad tą ustawą.
Przedstawiciel BL wskazał, że adresatami ustawy są też inne podmioty m.in. banki i spadkobiercy.
Senatorowie Zbigniew Romaszewski i Piotr Zientarski zgłosili wątpliwości dotyczące wskazania
Marszałków Sejmu i Senatu jako podmiotów, które mają dokonać czynności związanych z potrzebą
zniesienia biura parlamentarzysty z powodu jego śmierci. Zdaniem senatorów czynności te powinni
wykonywać szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu. Jednak po wyjaśnieniach Szefa Kancelarii Senatu
senatorowie nie zgłosili poprawki w tym zakresie.
Senator Z Szaleniec zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora  Zbigniewa Szaleńca.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 941 A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


