
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia:  18 marca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 58 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji senator Andrzej Misiołek. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian 

w składzie komisji senackich. 

2. Rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (druk senacki nr 629). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, 

Przemysław Błaszczyk, Andrzej Misiołek, Rafał Muchacki Michał 

Wojtczak. 
 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 
 

 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Czesława Ryszki dotyczący zmian w składzie 

komisji senackich, to jest o powołanie senatora Czesława Ryszki do Komisji Kultury i 

Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska. Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu 

Senatu Komisja jednogłośnie postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z 

wymienionym wnioskiem. 

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu został senator Andrzej Misiołek. 

 

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (druk 

senacki nr 852). 

 

Ad 2. 

 

Przewodniczący obradom poinformował, że analogiczny projekt ustawy przygotowany 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości reguluje sprawę oświadczeń majątkowych w sposób 

kompleksowy i dotyczy również innych niż parlamentarzyści grup społecznych i 

zawodowych. Zdaniem przewodniczącego nie ma więc potrzeby dublowania prac 

legislacyjnych w tej sprawie. 

Komisja, działając na podstawie art. 78 ust. 2 Regulaminu Senatu, większością głosów 

zdecydowała wycofać skierowany przez Marszałka Senatu w dniu 13 maja 2014 r. projekt 

ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/5697/druk/629.pdf


- 2 - 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz 

ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (druk senacki nr 629). 

 

Konkluzja: Komisja wycofała projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i 

senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (druk senacki nr 629 W). 

 

 

 

Opracowano w BPS 

http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/5697/druk/629.pdf
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/5697/druk/629.pdf

