
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 10 sierpnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 87

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec– przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1.  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (druk senacki nr 952, druki sejmowe nr 3184, 3245).

2. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 9 lipca 2010 roku
dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Grzegorza
Czeleja na trzech posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku oraz
nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Tomasza Misiaka na dwóch
posiedzeniach Senatu w ciągu roku (cd.).

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

− senator Grzegorz Czelej,

− zaproszeni goście:
− Kancelaria Senatu:

− dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego: Mirosław Reszczyński, Szymon
Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Piotr Świątecki przedstawił cel i przedmiot ustawy. Celem ustawy jest zapewnienie

spójności między przepisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora a ustawą
o prokuraturze w związku z dokonanym rozdzieleniem urzędu ministra sprawiedliwości i urzędu
prokuratora generalnego. W trakcie prac legislacyjnych nie został usunięty błąd legislacyjny
polegający na nieuwzględnieniu konsekwencji rozdziału stanowisk w ustawie o wykonywaniu
mandatu posła i senatora, który został popełniony na etapie projektu rządowego. Okazją do
usunięcia błędu była nowelizacja ustawy związana z przejmowaniem przez marszałka Sejmu
pieczy nad biurami zmarłych parlamentarzystów, jednak Sejm korekcie technicznej dwóch
przepisów poświęcił odrębną ustawę.
Przedstawiciel BL zgłosił uwagi dotyczące vacatio legis.
Senator P.Ł.J. Andrzejewski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek został
jednogłośnie przyjęty przez komisję.
Senator Zbigniew Szaleniec został wyznaczony na sprawozdawcę stanowiska komisji.

Konkluzja Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 952A).

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu dotyczący sprawy senatora Grzegorza Czeleja,
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który bez usprawiedliwienia był nieobecny na trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych
w dniu 7 kwietnia 2010 roku. Komisja wysłuchała senatora Grzegorza Czeleja i zapoznała się
z przesłaną przez marszałka Senatu dokumentacją. W trakcie dyskusji senator Zbigniew Szaleniec
zgłosił wniosek, aby komisja zwróciła uwagę senatorowi Grzegorzowi Czelejowi.
W głosowaniu komisja orzekła zaproponowaną karę regulaminową; 1 senator był przeciw.
Do powyższej konkluzji skłoniły komisję następujące okoliczności. Senator Grzegorz Czelej,
planując wyjazd prywatny za granicę, nie wystąpił do marszałka Senatu z wnioskiem o udzielenie
mu, zgodnie z art. 23 Regulaminu Senatu, urlopu od wykonywania obowiązków senatora. Inną
istotną okolicznością, która została wzięła pod uwagę, jest to, że w dniu 28 października 2008 r.
komisja rozpatrzyła w trybie art. 25 w związku z art. 22 ust. 3 Regulaminu Senatu wniosek
Prezydium Senatu z dnia 26.09.2008 r. dotyczący nieobecności senatora Grzegorza Czeleja bez
usprawiedliwienia na więcej niż trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku. Komisja uznała
wówczas jednogłośnie, że nie należy stosować wobec senatora Grzegorza Czeleja
odpowiedzialności regulaminowej przewidzianej w art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Konkluzja Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu z dnia 9 lipca 2010 r. dotyczący nieobecności
senatora G. Czeleja bez usprawiedliwienia na trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych
ciągu roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


