
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich 

Data posiedzenia:  1 października 2015 r. 

Nr posiedzenia: 65 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Andrzej Misiołek. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosku pana Bogusława Mikita, reprezentowanego 

przez adwokata Andrzeja Markowicza, z dnia 14 sierpnia 2015 r. 

o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. 

2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senator 

Andżeliki Możdżanowskiej z dnia 23 września 2015 r. o wyrażeniu 

zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn określony we 

wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonym 

Marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego 

w dniu 14 sierpnia 2015 r.  

3. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

z dnia 29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na 

pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora 

Roberta Dowhana. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  członkowie komisji: Mieczysław Augustyn, Andrzej Misiołek, Rafał 

Muchacki, Michał Wojtczak, 
 

 
 goście, m.in.: 

 Główny Inspektorat Transportu Drogowego: 

 radca Adam Jasiński, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz. 

 
 

 
 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Komisja rozpatrywała wniosek pana Bogusława Mikity, reprezentowanego przez adwokata 

Andrzeja Markowicza, z dnia 14 sierpnia 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na 

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. 

Senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że wniosek ma charakter akcji politycznej 

i związany jest z wykonywaniem przez niego mandatu senatora. Senator M. Augustyn 

szczegółowo przedstawił okoliczności sprawy. Zdaniem senatora M. Augustyna celem 

wniosku jest powstrzymanie udziału senatora w kampanii wyborczej. 

Komisja nie przygotowała stanowiska w sprawie tego wniosku, gdyż w głosowaniu 
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wszyscy senatorowie wstrzymali się od głosu. 

 

Konkluzja: Komisja nie przygotowała stanowiska w sprawie wniosku pana Bogusława Mikity, 

reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Markowicza, z dnia 14 sierpnia 2015 r. 

o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 

Mieczysława Augustyna. 

 

Ad 2. Komisja badała formalną poprawność oświadczenia senator Andżeliki Możdżanowskiej 

z dnia 23 września 2015 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za 

wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 

złożonym Marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 14 

sierpnia 2015 r. Komisja, oceniając skuteczność prawną oświadczenia o zrzeczeniu się 

immunitetu, stwierdziła, że oświadczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej zostało 

złożone na piśmie do Marszałka Senatu. Z oświadczenia tego w sposób jednoznaczny 

wynika, że dotyczy ono czynu wskazanego we wniosku. 

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie zgłosiło zastrzeżeń formalnoprawnych do tego 

oświadczenia. 

W głosowaniu komisja jednogłośnie orzekła, że badane oświadczenie spełnia wymogi 

formalnej poprawności. 

 

Konkluzja: Komisja przedstawi Marszałkowi Senatu opinię dotyczącą formalnej poprawności 

oświadczenia senator Andżeliki Możdżanowskiej. 

 

Ad 3. 

 

Komisja rozpatrywała wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 

29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za 

wykroczenie senatora Roberta Dowhana. 

Komisja nie przygotowała stanowiska w sprawie tego wniosku, ponieważ w głosowaniu 

wszyscy senatorowie wstrzymali się od głosu.  

 

Konkluzja: Komisja nie przygotowała stanowiska w sprawie wniosku Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego z dnia 29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na 

pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana. 

 

Ad 4. 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek zapoznał senatorów z przygotowanym projektem 

sprawozdania z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, który zawiera m.in. informacje o członkach 

komisji, posiedzeniach komisji, rozpatrywanych ustawach, uchwałach i inicjatywach, 

a także napływającej do komisji korespondencji. 

W głosowaniu senatorowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 

 

Konkluzja: Senatorowie przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 

Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. 

 
 

 

Opracowano w BPS 


