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Zapis stenograficzny
(484)

41. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 22 listopada 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Opinia komisji co do formalnej poprawności oświadczenia senatora Michała Wojt-
czaka o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z
wnioskiem prokuratora okręgowego w Toruniu złożonym za pośrednictwem mini-
stra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP.

2. Sprawy różne.



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram posiedzenie komisji.
Porządek obrad został państwu doręczony.
Mamy do rozpatrzenia zaopiniowanie dla marszałka Senatu formalnej popraw-

ności oświadczenia senatora Michała Wojtczaka, którego witam, w sprawie zrzeczenia
się immunitetu w związku z toczącą się sprawą.

Bardzo proszę, udzielam głosu przedstawicielowi naszego Biura Spraw Senator-
skich, panu dyrektorowi Świąteckiemu.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu
Piotr Świątecki:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Panowie Senatorowie!
Pan przewodniczący poprosił Biuro Spraw Senatorskich o wyrażenie opinii, czy

oświadczenie pana Wojtczaka spełnia wszystkie wymogi formalne. Opinia biura jest
pozytywna: tak, oświadczenie spełnia wszystkie wymogi formalne przewidziane usta-
wą. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, w każdej chwili jestem gotów na nie odpo-
wiedzieć.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Wojtczak ma głos.
Proszę o przedstawienie zagadnienia i swojego stanowiska.

Senator Michał Wojtczak:

Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!
Formalnie jestem prezesem spółki, która od jakiegoś czasu nie prowadzi już

działalności, ale nie dopełniłem obowiązku złożenia sprawozdań rocznych z działalności
spółki, co w rezultacie skutkuje wnioskiem prokuratora. Być może jest on nad wyraz…

(Głos z sali: Nadgorliwy.)
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Nie chcę tego oceniać. Jest, jak jest. W każdym razie wpłynął do marszałka Se-
natu wniosek o uchylenie immunitetu. Ja oczywiście na sugestię pana marszałka od-
powiedziałem oświadczeniem, w którym z własnej woli zrzekam się tej ochrony praw-
nej, i jestem gotów poddać się dalszej procedurze. Stąd moje oświadczenie, które jest
przedmiotem działalności komisji.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję i wyrażam wobec pana uznanie w swoim imieniu, nie w imieniu komi-
sji, bo jest to jasne i proste postawienie zagadnienia przy bardzo rozbudowanej instytu-
cji immunitetu zawartej w konstytucji.

Czy biuro prawne, bo taka jest kompetencja biura pana dyrektora, ma jakiekol-
wiek zastrzeżenia co do poprawności formalnej złożonego oświadczenia?

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich w Kancelarii Senatu
Piotr Świątecki:

Nie, Panie Senatorze. Powtarzam: nie mam żadnych zastrzeżeń.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.
Czy któryś z panów senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę

zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
W związku z tym mamy procedurę przyjęcia poprawności złożonego oświad-

czenia w charakterze opinii.
Czy ktoś z panów ma inne zdanie niż przedstawiciel naszego Biura Spraw Se-

natorskich w przedmiocie poprawności formalnej oświadczenia naszego kolegi senato-
ra Michała Wojtczaka? Nie widzę zgłoszeń.

Czy w związku z tym możemy zagłosować za pozytywną opinią dla formalnej
poprawności? Możemy.

Kto z kolegów jest za przyjęciem opinii o poprawności tego oświadczenia? (7)
Kto jest przeciw? (0)
Kto wstrzymał się od głosu? (0)
Dziękuję bardzo.
Tym samym, Panie Senatorze, mamy sprawę niejako jasną i oczywistą.
Myślę, że dobrze byłoby, gdyby tego typu interwencje właściwego organu, ja-

kim jest prokuratura, nie były uwarunkowane pozycją osoby, która podlega kontroli
prokuratury. To tylko takie ogólne stwierdzenie.

Proszę państwa, jest jeszcze drugi punkt porządku obrad, czyli sprawy różne.
Postaram się załatwić to bardzo króciutko.

Czy ktoś z państwa chciałby podnieść jakiś problem w sprawach różnych? Nikt.
Dziękuję.

Chciałbym więc tylko informacyjnie wskazać, że w związku z planowanym
przekazaniem do Senatu ustawy budżetowej otrzymałem pismo od przewodniczącego
Komisji Gospodarki Narodowej Marka Waszkowiaka, który zaprasza mnie na posie-
dzenie komisji poświęcone rozpatrzeniu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
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Senatorskich o ustawie budżetowej. Posiedzenie odbędzie się 4 stycznia 2007 r. Jedno-
cześnie otrzymaliśmy harmonogram pracy nad ustawą budżetową.

W związku z tym prosiłbym wcześniej, zanim będzie posiedzenie naszej komisji
dotyczące tej części budżetu, która będzie nas dotyczyła, o ewentualne przygotowanie
stanowiska w sprawie projektu budżetu. To tyle w kwestii informacji.

Czy mamy jeszcze jakieś sprawy? Nie. Dziękuję bardzo.
Wobec tego zamykam posiedzenie komisji i bardzo dziękuję panom za uczest-

nictwo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 40)
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