
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  5 stycznia 2010 r.

Nr posiedzenia: 65

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.
(cd.).

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

− zaproszeni goście:
− dyrektor Biura Legislacyjnego Roman Kapeliński,
− pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Ryszard Jarosz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący senator Zbigniew Szaleniec poinformował, że w dniu 16 grudnia 2009 r.

komisja badała po raz pierwszy treść oświadczenia z dnia 7 grudnia 2009 r., złożonego
przez senatora Krzysztofa Piesiewicza.
Senator Zbigniew Szaleniec powiedział, że w liście, jaki skierował do niego senator
Krzysztof Piesiewicz, senator przyznał, że gdy podejmował decyzję o zrzeczeniu się
immunitetu, nie znał pełnego uzasadnienia wniosku prokuratury o uchylenie mu
immunitetu, a gdyby miał taką wiedzę, to jego oświadczenie mogłoby być inne.
Zdaniem senatora Piotra Zientarskiego oświadczenie senatora Krzysztofa Piesiewicza
zawiera braki formalno-prawne polegające na tym, że senator nie określił w sposób
dostatecznie precyzyjny, w przypadku których czynów wyraża zgodę na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej. Czyny te w opinii senatora Piotra Zientarskiego powinny być
określone ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiedzialności karnej. Nie zostało to
szczegółowo opisane w oświadczeniu senatora Krzysztofa Piesiewicza.
W związku z tym senator Piotr Zientarski złożył wniosek o skorzystanie przez pana
marszałka z przepisu art. 8 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
tj. zwrócenie się do senatora Krzysztofa Piesiewicza o uściślenie treści oświadczenia
w wyznaczonym terminie.
Wniosek ten komisja przyjęła jednogłośnie.

Konkluzja: Komisja wyraziła opinię co do formalnej poprawności oświadczenia senatora Krzysztofa
Piesiewicza.
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W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


