
NOTATKA z wspólnego posiedzenia 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich 
oraz Komisji Ustawodawczej  

Nr posiedzenia: 101  Nr posiedzenia:414 

Data posiedzenia:  25. 05.2011 r. 

 

 
 

Posiedzeniu przewodniczył: senator – przewodniczący komisji Zbigniew Szaleniec. 

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Regulaminową, Etyki i 
Spraw Senatorskich projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora oraz ustawy o  ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk 
senacki nr 1212). 

 
W posiedzeniu uczestniczyli:  − senatorowie członkowie komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Zbigniew Meres, Stanisław 
Piotrowicz,  Zbigniew Szaleniec, Grażyna Sztark,senatorowie członkowie 
komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń, Stanisław Gogacz, Leon Kieres, 
Krzysztof Majkowski, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Piotr 
Zientarski, 

 − zaproszeni goście: 
− Ministerstwo Sprawiedliwości:  

− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno Prawnym Joanna 
Milewska, 

− Kancelaria Prezydenta:  
− zastępca Dyrektora Biura Ochrony i Informacji Magdalena 

Kalinowska, 
− Ministerstwo Finansów:  

− zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Ewa 
Zwolińska, 

− naczelnik Wydziału w Departamencie Administracji Podatkowej  
Elżbieta Banaszewska, 

− dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Justyna Przekopiak 
− Kancelaria Senatu:  

− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki. 
 

 − przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.  
 

 
 

Przebieg posiedzenia: 

 Projekt ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Zbigniew Szaleniec. 
Poinformował, że senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przeanalizowała 
senatorskie oświadczenia o stanie majątkowym złożone do końca kwietnia 2010 r. według stanu 
na 31 grudnia 2009 r. i wyniki tej analizy przedstawiła Prezydium Senatu, odnosząc się również do 
opinii urzędów skarbowych. 
Prezydium zaakceptowało konkluzję komisji, iż znaczna liczba uwag, zgłaszanych przez urzędy 
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skarbowe do tych oświadczeń, jest konsekwencją niejednoznaczności i anachroniczności 
przepisów art. 35 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz załącznika do tej ustawy – 
wzoru oświadczenia o stanie majątkowym. Senator Zbigniew Szaleniec dodał, że Prezydium 
Senatu zleciło komisji opracowanie projektu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora, ograniczonej do art. 35 i załącznika.  
Komisje zwróciły się do ministra Finansów, ministra Sprawiedliwości szefa Kancelarii Prezydenta 
i ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, CBA i sekretarza stanu w KPRM Julii Pitery o 
przedłożenie opinii o tym projekcie. W opiniach, które wpłynęły do komisji inicjatywa senacka 
jest oceniana pozytywnie, zasługująca na akceptację i dalsze procedowanie.  
Przewodniczący komisji podkreślił, że komisje rozpoczynają prace nad projektem ustawy, który 
należy traktować jako wstępny.  
Dyrektor Piotr Świątecki przypomniał, że impulsem do powstania inicjatywy senackiej były uwagi 
urzędów skarbowych do oświadczeń senatorskich. Z uwag urzędów skarbowych nasuwał się 
wniosek, że druk oświadczenia senatorskiego jest trudny do wypełnienia.  
Dyr. P.Świątecki podkreślił, że celem przedstawionej nowelizacji jest uproszczenie i dostosowanie 
wzoru oświadczenia do terminologii aktualnego ustawodawstwa gospodarczego.  
Przedstawicielka Ministerstwa Finansów nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu ustawy. Zgłosiła 
uwagę, aby zapisać, że urząd skarbowy, dokonuje analizy oświadczenia w terminie trzech 
miesięcy od dnia jego otrzymania, i przekazuje jej wyniki niezwłocznie właściwej komisji Senatu 
wskazanej w Regulaminie Senatu.  
Senator Piotr Andrzejewski wyraził aprobatę dla propozycji wzoru oświadczenia majątkowego 
zgłoszonego w opinii CBA.  
Senator Bogdan Paszkowski zauważył, że samorządowcy składają bardziej szczegółowe 
oświadczenia niż parlamentarzyści.  
Senator Marek Trzciński zauważył, że doprecyzowania wymaga określenie czy należy do 
oświadczenia wpisywać składniki przedsiębiorstwa, przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej, w szczególności: własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, oraz inne 
prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości przedsiębiorstwa.  
Przewodniczący komisji po dyskusji zaproponował cztery poprawki do tekstu projektu 
uwzględniające uwagi ministra sprawiedliwości.  
Komisje przyjęły zgłoszone przez senatora Zbigniewa Szaleńca poprawki.  
Do przedstawienia sprawozdania komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Zbigniew 
Szaleniec. 
 

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy 
i wnoszą o jego przyjęcie z poprawkami (druk1212 S). 
  
 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

 
 
 

Sporządzono w Biurze Prac Senackich  
 
 


