
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich

Data posiedzenia:  14 grudnia 2010 r.

Nr posiedzenia: 91

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec  – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 23 listopada 2010 roku
dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatorów: Włodzimierza
Cimoszewicza, Wiesława Dobkowskiego, Waldemara Kraski, Kazimierza
Jaworskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.

2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji senackich.Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia
senatora Jana Olecha z dnia 8 grudnia 2010 r. o wyrażeniu zgody
na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny z art. 97 ustawy z dnia 20.
05. 1971 r. - Kodeks wykroczeń w związku z art. 20 ust.1 i ust 3 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym określony we wniosku
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. złożonym
za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

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

− senator Jan Olech,
− senator Wiesław Dobkowski,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła w trybie art. 25, w związku z art. 22 ust. 3 Regulaminu Senatu wniosek

Prezydium Senatu z dnia 23 listopada 2010 r. dotyczący nieobecności senatora Włodzimierza
Cimoszewicza, senatora Wiesława Dobkowskiego, senatora Waldemara Kraski i senatora
Kazimierza Jaworskiego bez usprawiedliwienia na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w dniu
6 sierpnia 2010 roku.
Po wysłuchaniu wyjaśnień senatora Wiesława Dobkowskiego, odbyciu dyskusji i przeanalizowaniu
przekazanej przez Marszałka Senatu dokumentacji, komisja uznała, że nie należy stosować wobec
w/w senatorów odpowiedzialności regulaminowej przewidzianej w art. 25 ust. 2 Regulaminu
Senatu.
W ocenie komisji senatorowie dopełnili obowiązku pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na
posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, nie uczynili jedynie zadość prośbie Marszałka Senatu
i nie złożyli dodatkowych wyjaśnień.
Zdaniem komisji sankcje finansowe, które ponieśli senatorowie były wystarczające.
W związku z powyższym komisja postanowiła nie stosować w stosunku do ww. senatorów kar
regulaminowych.

Konkluzja: Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu z dnia 23 listopada 2010 r.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wnioski:
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− senatora Jacka Swakonia o odwołanie go z Komisji Gospodarki Narodowej i o powołanie go do
Komisji Środowiska,

− senatora Marka Konopki o odwołanie go z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej i powołanie go do Komisji Środowiska.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt
uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich (druk senacki
nr 1066).

Ad. 3 Komisja badała formalną poprawność oświadczenia senatora Jana Olecha z dnia 8 grudnia 2010 r.
o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyny określone we wniosku
Komendanta Głównego Policji.
Oceniając skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu komisja stwierdziła, że
oświadczenie senatora Jana Olecha zostało złożone na piśmie i podpisane przez senatora
w wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie.
W opinii komisji badane oświadczenie budzi wątpliwości, co do zakresu zrzeczenia się immunitetu,
gdyż oświadczenie senatora Jana Olecha dotyczy tylko jednego czynu, a wniosek Komendanta
Głównego Policji dotyczy dwóch czynów, tj. o przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze
zabudowanym i poza obszarem zabudowanym.
W związku z powyższym komisja uznała, że oświadczenie senatora Jana Olecha z dnia 8 grudnia
2010 r. o dobrowolnym zrzeczeniu się immunitetu należy ocenić, jako niepoprawne i wymaga ono
uzupełnienia przez senatora w terminie wyznaczonym przez Senatu.
Senator Jan Olech zdeklarował na posiedzeniu Komisji, że uzupełni swoje oświadczenie.

Konkluzja: Komisja wyraziła opinię o oświadczeniu senatora Jana Olecha .

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


