
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  2 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 62

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji o projekcie zmiany uchwały Prezydium Senatu w sprawie
zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w m.st. Warszawie oraz
wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych
kosztów działalności senatora.

2. Sprawy różne.

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

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: legislator

Szymon Giederewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Piotr Świątecki przedstawił projekt zmiany przepisów uchwały Nr 200 Prezydium Senatu

z dnia 5 lipca 2001 r.
Celem nowelizacji uchwały jest zaostrzenie i sprecyzowanie zasad korzystania z Domu
Poselskiego. Inspiracją do zmiany przepisów uchwał Prezydium Senatu i Sejmu była kontrola
zarządzona przez Marszałka Sejmu w Domu Poselskim oraz jej wyniki.
Zmiany przepisów zmierzają do zaostrzenia i sprecyzowania przepisów dotyczących uprawnienia
do korzystania z zakwaterowania w Domu Poselskim oraz w mieszkaniach w mieście stołecznym
Warszawie.
Pierwsza zmiana projektu uchwały wskazuje, że prawo do zakwaterowania w Domu Poselskim
przysługuje senatorowi, który w mieście stołecznym Warszawie: nie jest zameldowany, nie ma
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego albo jego części, nie włada lokalem mieszkalnym ani jego
częścią.
Druga zasadnicza zmiana sprowadza się do katalogu osób, które mogą być nieodpłatne
dokwaterowanie w pokoju przydzielonym senatorowi w Domu Poselskim. Osoby te to: małżonka
senatora, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, a także osoba towarzysząca
senatorowi niepełnosprawnemu lub wymagającemu opieki ze względu na stan zdrowia. Szef
Kancelarii Senatu może wyrazić zgodę na nieodpłatne zakwaterowanie byłego senatora oraz osób
przybywających do Senatu na zaproszenie organów Senatu.
Dyr. P. Świątecki poinformował, że Prezydium Sejmu już podjęło stosowną uchwałę w tej sprawie.
Wskazał na różnice między uchwałą Prezydium Sejmu a przedstawionym projektem uchwały
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Prezydium Senatu.
Podczas dyskusji senatorowie zgłosili szereg bardzo poważnych wątpliwości i zapytań w sprawie
projektu uchwały Prezydium Senatu.
Komisja zgłosiła propozycje dwóch korekt projektu uchwały Prezydium Senatu.
Senatorowie uznali, że nałożenie na senatorów obowiązku składania Dyrektorowi Domu
Poselskiego wniosku w formie ustalonej w załączniku do uchwały, nawet w przypadku
okazjonalnego, jednego noclegu osoby bliskiej jest zbędne, gdyż i tak parlamentarzysta bierze na
siebie odpowiedzialność za prawidłowość wykorzystania przydzielonego mu lokalu. Podkreślano,
że często może to się wiązać z trudnościami, gdy np. małżonek przybędzie późnym wieczorem i nie
będzie na miejscu przedstawiciela administracji uprawnionego do przyjęcia oświadczenia.
Podkreślano, że sformalizowane pisemne oświadczenia parlamentarzystów są zbędne, wobec
prowadzenia ewidencji gości w recepcji Domu Poselskiego.
W opinii komisji należy skreślić w projekcie nowelizacji określenie przesłanek wyłączających
prawo do zakwaterowania, ponieważ zawiera powtórzenie, gdyż władanie lokalem lub jego częścią
obejmuje (jest szersze niż) posiadanie tytułu prawnego do tego władania.

Konkluzja: Komisja przedstawiła marszałkowi Senatu opinię w sprawie projektu uchwały Prezydium Senatu.

Ad. 2 Dyrektor Piotr Świątecki przedstawił wstępne nowe założenia dotyczące zasad korzystania
z transportu przez senatorów. Powiedział, że jeśli chodzi o przejazdy koleją to jest za utrzymaniem
obecnego systemu, bez przechodzenia na system rozliczeń indywidualnych poszczególnych
biletów. Zdaniem dyrektora P.Świąteckiego celowe byłoby przejście na nowy system odnośnie
przejazdów senatorów pekaesami.
Po dyskusji senatorowie uznali, że nie jest to odpowiedni czas na zmianę systemu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


