
NOTATKA
Z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  24 marca  2010 r.

Nr posiedzenia: 75

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie skierowanego przez Marszałka Senatu RP wniosku w sprawie
wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Wiesława
Dobkowskiego do odpowiedzialności za czyn z art. 97 ustawy z dnia 20 maja
1971 r. - Kodeks wykroczeń w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia
20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym określony we wniosku
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. złożonym
za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz J. Andrzejewski, Mieczysław
Augustyn, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski,
Zbigniew Szaleniec, Piotr Zientarski,

− senator Wiesław Dobkowski,
− senator Zbigniew Cichoń.

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący senator Zbigniew Szaleniec przypomniał, że senator Wiesław Dobkowski na

wcześniejszym posiedzeniu komisji zapowiedział, że nie zrzeknie się immunitetu aż do czasu
rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich poprawności wniosku
złożonego przez Komendanta Głównego Policji.
Senator Wiesław Dobkowski przedstawił chronologiczną wersję zdarzeń i udzielił odpowiedzi na
szczegółowe pytania senatorów.
Senatorowie Piotr Zientarski oraz Zbigniew Meres zgłosili wniosek, aby komisja zapoznała się
z uzasadnieniem orzeczenia Sądu Rejonowego w Opocznie, który uchylił mandat karny.
Senator Zbigniew Romaszewski zgłosił wniosek, aby komisja zwróciła się do Komendanta Głównego
Policji o udzielenie informacji, w ilu przypadkach dotyczących m.in. prokuratorów i sędziów policja
wystąpiła o uchylenie immunitetu.
Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek, aby komisja w głosowaniu wypowiedziała w sprawie
immunitetu senatora Wiesława Dobkowskiego.
Wniosek ten uzyskał aprobatę Komisji.
W głosowaniu komisja opowiedziała się za przedłożeniem Senatowi propozycji odrzucenia
ww. wniosku.
Sprawozdawcą Komisji na posiedzenie Senatu został wybrany senator Piotr Zientarski.

Konkluzja: Komisja przedstawiła sprawozdanie, w którym przedkłada propozycję odrzucenia wniosku
Komendanta Głównego Policji, złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora
Generalnego (druk senacki nr 832).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


