
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia: 27 kwietnia 2011 r.

Nr posiedzenia: 99

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie
komisji senackiej.Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia
senatora Jana Olecha z dnia 13 kwietnia 2011 r. o wyrażeniu zgody
na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku
Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2011 r. złożonym
za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

3. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora (cd).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Mieczysław
Augustyn, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski,
Zbigniew Szaleniec, Grażyna Sztark,

− senator Jan Olech.

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego, Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Tomasza Misiaka o powołanie go do Komisji Gospodarki

Narodowej.
We wniosku skierowanym do Marszałka Senatu, senator Tomasz Misiak podkreślił, że jego
zgłoszenie do pracy w tej komisji ma związek z jego zainteresowaniami oraz wiedzą dotyczącą
procesów gospodarczych i funkcjonowaniem ekonomicznym państwa.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt
uchwały zgodnie z wnioskiem senatora.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu został senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składach komisji senackich (druk senacki
nr1196 ).

Ad. 2 Komisja  badała formalną poprawność oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 13 kwietnia 2011 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 Jana Olecha zostało złożone na piśmie i podpisane przez senatora
w wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie.
Senator Jan Olech potwierdził, że zrzeka się immunitetu za wykroczenie określone we wniosku
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Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 2011 r.
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalno - prawnych do oświadczenia
senatora Jana Olecha.
W głosowaniu Komisja większością głosów orzekła, że badane oświadczenie spełnia wymogi
formalnej poprawności.

Konkluzja: Komisja przedłożyła Marszałkowi Senatu opinię o formalnej poprawności oświadczenia senatora
Jana Olecha.

Ad. 3 Komisja postanowiła złożyć do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony jest
senator Zbigniew Szaleniec.
Dyrektor Biura Spraw Senatorskich został poproszony o sporządzenie  uzasadnienia do projektu we
współpracy z BL.

Konkluzja: Komisja złożyła do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


