
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia: 16 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 63

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Krzysztofa
Piesiewicza o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej
za czyny opisane w złożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego
wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga z dnia 27 listopada 2009 r.

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, Zbigniew
Meres, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Szaleniec,
Piotr Zientarski,

− dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji poinformował, że w dniu 3 grudnia 2009 r. do marszałka Senatu wpłynął

wniosek prokuratora generalnego o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza. We wniosku tym postawione zostały
senatorowi Krzysztofowi Piesiewiczowi zarzuty posiadania narkotyków i nakłaniania do ich
używania. Marszałek Senatu wyznaczył senatorowi K. Piesiewiczowi termin na wyrażenie zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej do dnia 16 grudnia br.
Następnie przewodniczący odczytał treść oświadczenia z dnia 7 grudnia 2009 r., złożonego przez
senatora Krzysztofa Piesiewicza w sprawie wyżej wymienionego wniosku. Jednocześnie
poinformował komisję, że senator Krzysztof Piesiewicz z powodu choroby nie będzie uczestniczył
w posiedzeniu komisji.
Dyrektor Roman Kapelinski powiedział, że oświadczenie senatora K. Piesiewicza jest kompletne,
precyzyjne, dotyczy wszystkich czynów wskazanych we wniosku prokuratora i spełnia wymogi
formalne.
Senator Piotr Zientarski oznajmił, że nie zgłasza zastrzeżeń do oświadczenia senatora K. Piesiewicza.
Wskazał, że sprawa ma związek ze sprawą szantaży w stosunku do senatora K. Piesiewicza. Senator
P.Ł.J. Andrzejewski zgłosił wniosek, aby komisja nie opiniowała oświadczenia senatora
K. Piesiewicza bez wcześniejszego wysłuchania senatora Piesiewicza i prokuratora, który tę sprawę
prowadzi. Wniosek ten komisja przyjęła jednogłośnie.

Konkluzja: Komisja zawiesiła do kolejnego posiedzenia wyrażenie opinii o formalnej poprawności oświadczenia
senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Ad. 2 Komisja wyznaczyła koreferentów do ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych
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przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Do części 01 „Kancelaria Prezydenta RP” powołany
został senator Piotr Zientarski, do części 02 „Kancelaria Sejmu RP” – senator Stanisław Piotrowicz,
do części 03 „Kancelaria Senatu RP” – senator Zbigniew Szaleniec, do części 11 „Krajowe Biuro
Wyborcze” – senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, a do części 16 „Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów” – senator Zbigniew Meres.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


