
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (58.) 
w dniu 18 marca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji se-
nackich.

2. Rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu manda-
tu 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).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Witam panów senatorów, witam pana legislatora, witam 
pana sekretarza komisji.

Otwieram pięćdziesiąte ósme posiedzenie Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W dniu dzisiejszym mamy w porządku posiedzenia 
dwa punkty.

W pierwszym punkcie – przygotowanie projektu 
uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji se-
nackich. Pan senator Ryszka złożył akces do pracy w dwóch 
komisjach.

I w drugim punkcie – rozważenie podjęcia uchwały 
komisji w sprawie wycofania projektu ustawy o zmianie 
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, usta-
wy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 
czyli projektu zawartego w druku senackim nr 629.

Czy ktoś z panów senatorów ma zastrzeżenia lub jakieś 
uwagi do porządku obrad? Nikt.

Dziękuję bardzo.
Proponuję przystąpić do punktu pierwszego.
Pan senator Czesław Ryszka złożył swój akces do pracy 

w dwóch komisjach – Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oraz w Komisji Środowiska. Stosowne pismo skierował do 
pana marszałka, a pan marszałek skierował je do komisji 
w celu przygotowania uchwały. Projekt tej uchwały jest 
przygotowany. Jest to standardowy projekt uchwały skła-
dający się z dwóch artykułów.

Art. 1: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora 
Czesława Ryszkę do Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oraz do Komisji Środowiska. I art. 2: „Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia”.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby w tej kwestii 
zabrać głos? Nikt.

Proponuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę w głosowaniu.
Kto jest za przyjęciem uchwały? (4)
Kto się wstrzymał? (0)
Kto jest przeciw? (0)
Dziękuję bardzo.

To sprawozdawcą, jeżeli, Panowie, nie macie nic prze-
ciwko, będę ja.

I teraz mamy drugi punkt.
Panowie, pamiętacie, że podjęliśmy kiedyś inicjatywę 

zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu i posła, i senato-
ra, i jeszcze dwóch innych ustaw, które się z tym wiązały, 
a przyczyną był raport GRECO nakazujący dokonanie pew-
nych zmian. I komisja przystąpiła do prac nad zmianą tych 
ustaw. Na posiedzeniu połączonych komisji, naszej i usta-
wodawczej, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości 
poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości również 
pracuje nad tego typu ustawą tylko szerszą, dotyczącą 
nie tylko posłów i senatorów, ale jeszcze innych osób. 
Czekaliśmy dosyć długo i prowadziliśmy stosunkowo inten-
sywną korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości. 
Sytuacja na dzisiaj jest taka, że mamy do końca marca 
czas, żeby podjąć jakąś decyzję. A minister sprawiedli-
wości w piśmie skierowanym do nas 13 stycznia napisał, 
że Ministerstwo Sprawiedliwości ma już napisaną ustawę 
i jest ona w trakcie konsultacji społecznych.

Mam propozycję, abyśmy się wycofali z tego, bo jest 
wątpliwe, żebyśmy do końca kadencji z tym zdążyli. Nawet 
gdybyśmy zdążyli, a ministerstwo przedstawi swój projekt, 
to te dwa projekty się zderzą i nie będzie to efektywne. 
Dlatego mam propozycję, abyśmy się po prostu wycofali 
z tego projektu ustawy. Ponieważ był to projekt komisyjny, 
więc komisja może go wycofać.

Panowie Senatorowie, czy będą jakieś głosy w tej 
sprawie?

To może zapytam pana legislatora, czy w trybie art. 78 
ust. 2 Regulaminu Senatu możemy wycofać ten projekt.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Tak. Zgodnie z Regulaminem Senatu, wnioskodawca 

ma czas do zakończenia drugiego czytania na wycofanie 
takiego projektu. Jesteśmy w tej chwili w pierwszym czy-
taniu, więc jak najbardziej jest to dozwolone działanie.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ nikt z panów senatorów nie chce w tej kwestii 

zabrać głosu, to ja proponuję, żebyśmy, zgodnie z art. 78 
ust. 2 Regulaminu Senatu, podjęli uchwałę o wycofaniu 
projektu ustawy zawartego w druku senackim nr 629.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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W takim razie poinformujemy marszałka o tym, że ko-
misja podjęła taką uchwałę.

Dziękuję bardzo panom senatorom.
Zamykam posiedzenie komisji.

Kto z panów jest za wycofaniem? (3)
Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 07)
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