
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich

Data posiedzenia:  6 maja 2009 r.

Nr posiedzenia: 48

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zbigniew Szaleniec – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach
komisji.

2. Opinia komisji, na wniosek Prezydium Senatu, w sprawie zasadności
wniosku Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” dotyczącego
senatora Tomasza Misiaka.

3. Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie zgody na
pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej senatora Andrzeja Owczarka.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski,
Mieczysław Augustyn, Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew Meres, Stanisław
Piotrowicz i Piotr Zientarski,

− zaproszeni senatorowie:
− senator Tomasz Misiak.
− senator Andrzej Owczarek,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Roman
Kapeliński, Szymon Giderewicz.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Komisja rozpatrzyła wniosek senatora Waldemara Kraski o odwołanie go z Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu i powołanie go do Komisji Obrony Narodowej. Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu
Senatu komisja postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Szaleniec.

Konkluzja: Komisja przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackich.

Ad. 2 Komisja rozpatrzyła wniosek senatorów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”
dotyczący rozstrzygnięcia przez Prezydium Senatu, czy senator Tomasz Misiak jako przewodniczący
Komisji Gospodarki Narodowej naruszył bądź nie dopełnił obowiązków określonych w art. 33–35a
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz czy naruszył zasadę niedopuszczania się
korupcji politycznej w wykonywaniu swej funkcji.
Senatorowie zapoznali się z treścią wniosku senatorów Klubu Parlamentarnego „Prawo
i Sprawiedliwość”, wysłuchali wyjaśnień senatora Tomasza Misiaka, a następnie przeprowadzili
dyskusję.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Mieczysław Augustyn, Zbigniew Meres, Stanisław Piotrowicz,
Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Zientarski i Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski.
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Komisja uznała wniosek senatorów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” za wadliwy
z uwagi na brak sformułowanych zarzutów pod adresem senatora Tomasza Misiaka. Zdaniem
senatorów komisja nie jest władna domniemywać, o naruszenie jakich obowiązków senatora mogło
chodzić autorom wniosku.
Ponadto senatorowie uznali za konieczne dokonanie wykładni przepisów zawartych w art. 33–35a
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz podjęcie prac nad opracowaniem kodeksu
etyki parlamentarzystów.

Konkluzja: W głosowaniu komisja odrzuciła wniosek senatorów Klubu Parlamentarnego „Prawo
i Sprawiedliwość” (5/0/2).

Ad. 3 W związku z wygłoszonym przez senatora Andrzeja Owczarka na siódmym posiedzeniu Senatu
w dniu 27 marca 2008 r. oświadczeniem komisja rozpatrzyła sporządzony przez adwokata Jarosława
Smolarka i wniesiony w imieniu spółki „Melkator” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
1 Maja 11/13 wniosek w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Andrzeja
Owczarka do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych wnioskodawcy.
Senatorowie uczestniczący w posiedzeniu zapoznali się z powyższym wnioskiem, wysłuchali
wyjaśnień złożonych przez senatora Andrzeja Owczarka, a następnie przeprowadzili dyskusję.
W dyskusji przeważał pogląd, iż wypowiedź senatora mieściła się w granicach wystąpienia
parlamentarzysty, a próba niedopuszczenia do wygłaszania tego typu wypowiedzi mogłaby
doprowadzić w przyszłości do sytuacji, w których parlamentarzyści mogliby zostać w ogóle
pozbawieni możliwości wygłaszania oświadczeń.

Konkluzja: W głosowaniu tajnym Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich opowiedziała się za
przedłożeniem Senatowi propozycji odrzucenia ww. wniosku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


