
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia:  5 marca 2010 r.

Nr posiedzenia: 72

Posiedzeniu przewodniczył: Senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Trybuna
Stanu (druk senacki nr 779; druki sejmowe nr 2213, do druku nr 2213, 2464 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Zbigniew Meres,
Zbigniew Szaleniec,  Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno Prawnego Wojciech
Ulitko,

− główny specjalista Agnieszka Włodzińska,
− główny specjalista Marian Mazuryk,

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Michał Stuligrosz,

− przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Iwona Kozera

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Poseł sprawozdawca Michał Stuligrosz omówił przebieg prac legislacyjnych nad ustawą.

Ustawa ma na celu uszczegółowienie procedury postępowania przed Komisją Odpowiedzialności
Konstytucyjnej w zakresie rozpatrywania wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności
przed Trybunałem Stanu.
Przedstawiciel ministerstwa Sprawiedliwości Wojciech Ulitko podkreślił, że nowelizację ustawy
należy ocenić pozytywnie. Dodał, że jest ustawa spójna pod względem systemowym i zawiera
regulacje cechujące się funkcjonalnością i precyzją.
Przedstawicielka BL Iwona Kozera przedstawiła opinię o ustawie oraz propozycję poprawek.
Podczas dyskusji senator Zbigniew Szaleniec zgłosił 5 poprawek do ustawy, z których cztery - o
charakterze legislacyjnym i porządkującym - zostały zaproponowane przez BL. Poprawka do art.
8a ust. 2, która podkreśla, iż fakt podpisania wstępnego wniosku o pociągnięcie do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu nie może stanowić podstawy do wyłączenia członka
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z czynności przesłuchania osoby objętej wnioskiem lub
świadka została wypracowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas
rozpatrywania ustawy.
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione poprawki .
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Piotra Zientarskiego.

Konkluzja: Komisja przedstawiła sprawozdanie zawarte w druku nr 779b.
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


