
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 26 stycznia 2011 r.

Nr posiedzenia: 95

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji senackich.

2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Jana Olecha
z dnia 23 grudnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie
do odpowiedzialności za czyny określone we wniosku Komendanta
Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. złożonym za pośrednictwem
Prokuratora Generalnego.

3. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Andrzeja
Persona z dnia 23 grudnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie
do odpowiedzialności za czyn określony we wniosku Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 grudnia 2010 r. złożonym za pośrednictwem Prokuratora
Generalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Stanisław
Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− senator Andrzej Person,

−  przedstawiciel Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz..

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wnioski:

− senator Grażyny Sztark o odwołanie jej z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i powołanie do
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

− oraz senatora Piotra Zientarskiego o odwołanie go z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich i o powołanie go do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt
uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu został senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki
nr1079 ).

Ad. 2 Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich badała formalną poprawność oświadczenia
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senatora Andrzeja Persona z dnia 23 grudnia 2010 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do
odpowiedzialności za czyn określony we wniosku Komendanta Głównego Policji.
Oceniając skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu Komisja stwierdziła, że
oświadczenie senatora Andrzeja Persona zostało złożone na piśmie i podpisane przez senatora
w wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie.
Senator Andrzej Person potwierdził, że wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn
określony we wniosku Komendanta Głównego Policji.
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalno - prawnych do oświadczenia
senatora.
W głosowaniu komisja większością głosów orzekła, że badane oświadczenie nie spełnia wymogów
formalnej poprawności.
Zdaniem komisji wniosek Komendanta Głównego Policji narusza prestiż, autorytet i godność funkcji
senatora. W opinii komisji procedura uchylenia immunitetu dotycząca wniosku w sprawach o
wykroczenia niepotrzebnie angażuje Marszałka Senatu, Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich, Komendanta Głównego Policji oraz Prokuratora Generalnego.

Konkluzja: Komisja wyraziła opinię o oświadczeniu senatora Andrzeja Persona z dnia 23 grudnia 2010 r.

Ad. 3 Komisja badała formalną poprawność oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 23 grudnia 2010 r.
o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny określone we wniosku
Komendanta Głównego Policji.
Przewodniczący obradom senator Zbigniew Szaleniec wyjaśnił, że oświadczenie senatora Jana
Olecha jest oświadczeniem złożonym ponownie przez senatora, na skutek wezwania go przez
marszałka Senatu do uściślenia treści oświadczenie w trybie art. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora.
Oświadczenie senatora z dnia 8 grudnia 2010 r. nie pozwalało w sposób jednoznaczny stwierdzić,
czy dotyczy ono wszystkich czynów wymienionych we wniosku o uchylenie immunitetu.
Oceniając skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu komisja stwierdziła, że
oświadczenie senatora Jana Olecha zostało złożone na piśmie i podpisane przez senatora
w wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie.
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalno - prawnych do oświadczenia
senatora.
W głosowaniu większością głosów komisja orzekła, że badane oświadczenie nie spełnia wymogów
formalnej poprawności.
Zdaniem komisji wniosek Komendanta Głównego Policji narusza prestiż, autorytet i godność funkcji
senatora. W opinii komisji procedura uchylenia immunitetu dotycząca wniosku w sprawach
o wykroczenia niepotrzebnie angażuje Marszałka Senatu, Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich, Komendanta Głównego Policji oraz Prokuratora Generalnego.

Konkluzja: Komisja wyraziła opinię o oświadczeniu senatora Jana Olecha z dnia 23 grudnia 2010 r.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


