
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  7 kwietnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 46

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmiany w składzie
komisji senackich.

3. Analiza danych zawartych w oświadczeniach senatorów o swoim stanie
majątkowym.

W posiedzeniu
uczestniczyli:

− senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Zbigniew Meres,
Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Maciej Telec,
− przedstawiciel Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu Piotr Bożym.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Kandydaturę senatora Zbigniewa Meresa zgłosili senator Zbigniew Szaleniec oraz senator Piotr

Zientarski.
Senator Zbigniew Meres wyraził zgodę na kandydowanie na zastępcę przewodniczącego komisji.
Przewodniczący Zbigniew Szaleniec powołał komisję skrutacyjną w składzie: senator Piotr
Zientarski, senator Stanisław Piotrowicz, senator Zbigniew Szaleniec. Komisja skrutacyjna
przeprowadziła głosowanie tajne i sporządziła protokół tego głosowania.
Senator Zbigniew Meres został jednogłośnie wybrany na wiceprzewodniczącego KRESS.

Konkluzja: Komisja w głosowaniu tajnym na podstawie art. 58 ust. 3 Regulaminu Senatu RP jednogłośnie
wybrała senatora Zbigniewa Meresa na zastępcę przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Władysława Sidorowicza o odwołanie go z Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji i powołanie go do Komisji Obrony Narodowej.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt
uchwały zgodnie z wnioskiem senatora.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.
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Ad. 3 Komisja przeprowadziła analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów
złożonych przed dniem ślubowania i za rok 2007. Po analizie poszczególnych oświadczeń
stwierdziła szereg zróżnicowanych w formie i treści uchybień. Dotyczą przede wszystkim
nieuwzględnienia w oświadczeniu dochodów żony, nieprecyzyjnych informacji o dochodach
(sformułowania typu: około ... zł), braku wpisów „nie dotyczy”, wpisania papierów wartościowych
w niewłaściwej rubryce, podawania miesięcznych przychodów, a nie rocznych, niewłaściwej daty
(podawano przychody należne po dacie złożenia oświadczenia). Podawano też dochody
(przychody), nie określając tytułu, z jakiego zostały osiągnięte, wskazywano, że żona osiąga
dochody, nie podając ich wielkości, nie wskazywano tytułu prawnego do nieruchomości, przy
podawaniu zaciągniętych kredytów nie określano warunków, tego, w związku z jakimi zdarzeniami
powstały te zobowiązania kredytowe.
Komisja stwierdza, że do dnia 7 kwietnia br. nie wpłynęły do Kancelarii Senatu z urzędów
skarbowych analizy oświadczeń majątkowych 19 senatorów. W związku z tym komisja
postanowiła zwrócić się do właściwych urzędów skarbowych o przesłanie odpowiedzi dotyczących
brakujących analiz oświadczeń senatorów o swoim stanie majątkowym. Komisja zapoznała się
z uwagami urzędów skarbowych i w większości przypadków podzieliła zdanie co do zawartych
w nich nieprawidłowości. Komisja uwagi te przekaże poszczególnym senatorom, których
zastrzeżenia dotyczyły, w celu uniknięcia podobnych błędów przy wypełnianiu kolejnych
oświadczeń.

Konkluzja: Komisja przedstawi wyniki analizy oświadczeń senatorów Prezydium Senatu.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


