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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (65.) 
w dniu 1 października 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosku pana Bogusława Mikity, reprezentowanego przez adwoka-
ta 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 Moż-
dżanowskiej z dnia 23 września 2015 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do 
odpowiedzialności za czyn określony we wniosku Głównego Inspektora Trans-
portu Drogowego, złożonym Marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora 
Generalnego w dniu 14 sierpnia 2015 r.

3. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lip-
ca 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.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Witam serdecznie wszystkich państwa, panów senato-

rów, pana legislatora, przedstawiciela Głównej Inspekcji 
Transportu Drogowego i państwa sekretarzy.

Otwieram sześćdziesiąte piąte posiedzenie Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Zgodnie z dzisiejszym porządkiem obrad mamy do 
rozpatrzenia cztery punkty, przy czym ten porządek zo-
stał nieco zmieniony w stosunku do tego, który był pla-
nowany, w związku z tym, że pani senator Andżelika 
Możdżanowska złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na pociągnięcie do odpowiedzialności za czyn określony 
we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, 
tak więc marszałek skierował do komisji oświadczenie 
pani senator.

Punkt pierwszy: rozpatrzenie 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.

Drugi punkt: opinia komisji o formalnej poprawności 
oświadczenia senator Andżeliki Możdżanowskiej z dnia 
23 września 2015 r. o wyrażeniu zgody na pociągniecie 
do odpowiedzialności za czyn określony we wniosku 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożo-
nym marszałkowi Senatu za pośrednictwem Prokuratora 
Generalnego w dniu 14 sierpnia 2015 r.

Trzeci punkt: 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.

I punkt czwarty: sprawozdanie z działalności Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Najprawdopodobniej dzisiejsze posiedzenie jest już 
ostatnim w tej kadencji posiedzeniem komisji, tak więc 
przygotowane zostało sprawozdanie.

Czy ktoś z panów senatorów ma uwagi do zapropono-
wanego porządku obrad?

Skoro nie ma uwag, rozpoczynamy rozpatrywanie 
punktu pierwszego, czyli wniosku pana Bogusława Mikity 
o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpo-
wiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.

Proszę państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, że 
mamy ostatnie posiedzenie Senatu i ostatnie posiedzenie 
komisji, w związku z tym – jakiekolwiek stanowisko zajęła-
by komisja w tej sprawie, to Senat nie bardzo ma możliwość 
już je rozpatrzyć.

Czy ktoś z panów senatorów w tej sprawie chciałby 
zabrać głos?

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym państwu przedstawić kontekst całej tej 

sprawy. Sprawa ma charakter polityczny i jest związana 
z wykonywaniem przeze mnie mandatu. Otóż przedmiotem 
skargi pana Mikity jest fragment mojej wypowiedzi, w któ-
rej poinformowałem o tym, że zostały mi przedstawione 
nagrania, z których wynikało, że tenże pan Mikita oskarża 
swoich kompanów politycznych o to, że brali łapówki za 
przejęcie szpitala powiatowego przez inną osobę w celu 
odsprzedaży. Pan Mikita był swego czasu wicestarostą 
i w tym właśnie okresie marszałek województwa wiel-
kopolskiego przeprowadził kontrolę w stowarzyszeniu, 
którego szefem jest tenże pan Mikita, a z którym jest zwią-
zany były senator Stokłosa, radny i szef klubu radnych. 
Otóż kontrola wykazała, że to stowarzyszenie dopuściło 
się nadużyć i zamiast osób niepełnosprawnych zabrało na 
wyjazd zagraniczny zorganizowany za pieniądze PFRON 
zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, przy czym było na tyle 
nieostrożne, że ogłosiło to w prasie i zamieściło zdjęcia, co 
było bezpośrednią przyczyną kontroli, bo ktoś z pracow-
ników PFRON to zobaczył i bardzo się zdziwił. Kontrola 
potwierdziła, że doszło do nadużycia. Nadużycie ze strony 
pana Mikity polegało na tym, że jako przewodniczący 
stowarzyszenia poświadczył nieprawdę – to znaczy po-
świadczył, że na liście uczestników tego wyjazdu były 
nazwiska osób mających orzeczenie o niepełnosprawności, 
a tak nie było. W związku z tym trzeba było zwrócić… 
Marszałek miał zawiadomić o tym prokuraturę, jednak 
z jakichś powodów – nie wiem, jakich – tego nie uczynił. 
Przedstawiając informację o prawdopodobieństwie ko-
rupcji… W tym miejscu chcę powiedzieć, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne prowadzi postępowanie dotyczą-
ce aż czterech wątków, które się pojawiły w nagraniach 
przedstawionych mi przez lekarza wspomnianego szpitala 
powiatowego. Chcę też dodać, że omawiana sprawa ma 
wyraźny kontekst polityczny i jest związana z wykonywa-
niem przeze mnie mandatu. Ponieważ wszedłem w posia-
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Zgodnie z art. 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora powinniśmy przegłosować wniosek – to 
znaczy głosować za jego przyjęciem lub odrzuceniem – 
złożony przez pana Bogusława Mikitę, reprezentowanego 
przez adwokata Andrzeja Markowicza.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (0)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do punktu drugiego, czyli do opinii ko-

misji o formalnej poprawności oświadczenia pani senator 
Andżeliki Możdżanowskiej z dnia 23 września 2015 r. 
o wyrażeniu zgody na pociągniecie do odpowiedzialno-
ści za czyn określony we wniosku Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego złożonym marszałkowi Senatu za 
pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 14 sierp-
nia 2015 r.

Pani senator złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się im-
munitetu w tej konkretnej sprawie.

Proszę pana legislatora o przedstawienie opinii biura na 
temat tego, czy to oświadczenie zostało złożone poprawnie 
pod względem formalnym.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Dziękuję bardzo.
Szymon Giderewicz.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Zgodnie z konstytucją senator może wyrazić zgodę 

na pociągniecie go do odpowiedzialności karnej. Pani 
senator taką zgodę wyraziła na piśmie, kierując oświad-
czenie do marszałka Senatu. Z oświadczenia w sposób 
jednoznaczny wynika zakres zrzeczenia się immunitetu, 
tak więc wyrażamy opinię o formalnej poprawności tego 
oświadczenia. Oświadczenie zostało wprawdzie złożone 
po terminie wskazanym przez marszałka Senatu, niemniej 
jednak w naszej opinii nie wpływa to na poprawność tego 
oświadczenia. Termin wynikający z ustawy o wykonywa-
niu mandatu posła i senatora ma naszym zdaniem jedynie 
charakter instrukcyjny, porządkujący. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos w tej 

sprawie? Nie?
Proszę bardzo. Pan reprezentuje Główną Inspekcję 

Transportu Drogowego, tak?

Radca w Głównym Inspektoracie 
Transportu Drogowego 
Adam Jasiński:
Adam Jasiński, Główny Inspektorat Transportu 

Drogowego.
Ja chciałbym tylko zauważyć, że przepisy ustawy o wy-

konywaniu mandatu posła i senatora, jeśli chodzi o uchyla-
nie immunitetu bądź zrzeczenie się go, są interpretowane 
przez sądy bardzo ściśle. A tu w mojej ocenie jest pewna 

danie tych nagrań, a wcześniej protokołu, przedstawiłem je 
staroście, no i skutki były takie, że starosta utracił zaufanie 
do pana Mikity i pozbawił go funkcji wicestarosty, no 
a teraz CBA zajmuje się tą drugą sprawą.

Ja rozmawiałem o tym z senatorami prawnikami i oni 
mi odradzali zrzeczenie się immunitetu, ponieważ celem 
tego wniosku nie jest wygranie sprawy – bo tej sprawy nie 
da się wygrać – tylko doprowadzenie do takiej sytuacji, 
żebym zamiast prowadzić kampanię wyborczą, siedział 
w tym czasie na korytarzach sądowych. I w związku z tym 
nie zrzekłem się immunitetu. Jeśli nie zostanę ponownie 
wybrany, no to przecież immunitet już za chwilę wygaśnie, 
a ja jestem gotów bronić swojej sprawy. Pan przewodniczą-
cy Komisji Ustawodawczej, mecenas Zientarski, mówi, że 
skoro nikt nie zgłosił wspomnianej sprawy do prokuratury, 
to ja powinienem to zrobić, i wtedy tłumaczyć się będzie 
kto inny, a nie ja. Być może tak zrobię, ale jeszcze nie 
podjąłem w tej sprawie decyzji.

Dziękuję za to, że mnie państwo wysłuchali. A teraz 
pozwolę sobie opuścić tę salę, żeby nikogo z państwa nie 
krępować.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, myślę, że nie ma potrzeby opusz-

czać…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy ktoś z panów senatorów ma jakieś pytania albo 

chciałby coś jeszcze wyjaśnić?
Proszę bardzo, pan senator Muchacki.

Senator Rafał Muchacki:
Panie Przewodniczący, ta sprawa rzeczywiście jest ku-

riozalna i to, co mówi pan senator, mnie jak najbardziej 
przekonuje. Za chwilę będą wybory. Mamy tutaj pewne 
materiały, ale wydaje mi się, że… No, ta sprawa jest, że 
tak powiem, rozwojowa i w przyszłości ona będzie mu-
siała zostać rozwiązana w taki czy inny sposób. Nawet 
jeżeli pan senator Augustyn zostanie wybrany na kolejną 
kadencję, czego mu serdecznie życzę, to przecież nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby już po wyborach, jak zostanie 
senatorem, zrzekł się immunitetu. A poza tym my mamy 
za mało danych i ja uważam, że te informacje na dzień 
dzisiejszy absolutnie nie pozwalają wywnioskować, że… Ja 
w każdym razie nie będę głosował za pozbawieniem pana 
senatora immunitetu, właśnie z takich powodów, o których 
powiedziałem. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Moje stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem pana 

senatora Muchackiego.
Czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w tej sprawie? 

Nie ma.
Wobec tego proponuję, żebyśmy już przystąpili do 

głosowania.
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Pan senator Robert Dowhan nie złożył oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści. Chodzi o przekroczenie prędkości. Nie mógł wziąć 
udziału w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Ja rozma-
wiałem z panem senatorem o tym wczoraj, pan senator 
twierdzi, że jest właścicielem kilkunastu samochodów 
i jeden z tych samochodów został sfotografowany przez 
fotoradar, natomiast nie wynika z tego, że to pan senator 
tym samochodem jechał. Na zdjęciu nie można rozpoznać 
osoby, która ten samochód prowadziła, w związku z tym 
w opinii pana senatora nie ma powodu do zrzeczenia się 
immunitetu.

I tu mamy sytuację jakby analogiczną… Bez wzglę-
du na to, jaką decyzję dzisiaj byśmy podjęli, i tak nie ma 
już możliwości, żeby Senat to rozpatrzył, bo obecnie trwa 
ostatnie posiedzenie plenarne, które najprawdopodobniej 
w dniu dzisiejszym się zakończy. Jeżeli pan senator zostanie 
ponownie wybrany, bo znowu kandyduje, to sprawa oczy-
wiście wróci w następnej kadencji i będzie rozpatrywana 
już przez nową komisję regulaminową, a jeśli nie zostanie 
wybrany, no to utraci immunitet i sprawa przyjmie, że tak 
powiem, normalny obrót.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos w tej 
sprawie?

Zarządzam w takim razie głosowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego? (0)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (4)
Dziękuję bardzo.
W ten sposób doszliśmy do ostatniego punktu, 

czwartego, a mianowicie do sprawozdania z działalno-
ści Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
Senatu ósmej kadencji.

Panowie senatorowie otrzymali projekt sprawozdania. 
Wszystkie elementy, które powinny być w tym sprawozda-
niu zawarte, w mojej ocenie są zawarte, czyli skład i zakres 
działania komisji, informacje na temat prac komisji itd. 
Dzisiaj mamy sześćdziesiąte piąte posiedzenie, spotka-
liśmy się sześćdziesiąt pięć razy, no więcej nie było ani 
potrzeby, ani możliwości spotykania się. Uważam, że to 
jest duży sukces, że w trakcie tej kadencji komisja regula-
minowa nie musiała się spotykać w sprawach senatorów 
zbyt często…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak.
O jeszcze jednej kwestii chciałbym powiedzieć. Jedną 

z najistotniejszych spraw, którymi się zajmowaliśmy 
w tej kadencji, była kwestia kontroli Sejmu i Senatu przez 
GRECO. Miałem przyjemność reprezentować Senat w pra-
cach, byłem zapraszany na przesłuchania i rozmowy. No, 
niestety nie udało się uwieńczyć tego zamianami, które pla-
nowaliśmy, czyli zmianą ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora. Udało się natomiast wprowadzić stosowne 
zmiany do regulaminu…

(Głos z sali: Na przykład wysłuchanie…)
Tak jest, na przykład wysłuchanie publiczne, które jest 

bardzo ważnym elementem pracy Senatu, a którego wcześ-
niej nie było.

wątpliwość co do treści tego oświadczenia z uwagi na to, 
że pani senator przywołała datę, która, no, nie koreluje 
z dzisiejszym porządkiem obrad i z dokumentacją, dla-
tego że jest powiedziane w oświadczeniu: wyrażam zgo-
dę na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności za czyn 
określony we wniosku Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego, złożonym marszałkowi Senatu za pośrednic-
twem Prokuratora Generalnego w dniu 14 sierpnia 2015 r. 
Zupełnie nie wiem, skąd ta data się tu wzięła. Możliwe, że 
jest to data wpływu, ale w dokumentacji ten wniosek jest 
określony jako wniosek Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego z dnia 29 lipca 2015 r. I gdyby w oświadczeniu 
była ta właśnie data, to sprawa byłaby jasna, nie byłoby 
wątpliwości co do tego, że to jest ten sam wniosek. Sądowi 
trudno będzie ustalić, z jaką datą wpływu zostało to mar-
szałkowi Senatu doręczone, tak więc nie wiem, czy tutaj 
nie będzie jakichś wątpliwości.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Ta sprawa wymaga może wyjaśnienia. Otóż data, która 
znajduje się w tym oświadczeniu, to 14 sierpnia 2015 r., 
czyli data wpływu wniosku do marszałka. Nasza komisja 
zawsze rozpatruje wnioski z datą wpływu, no taki tu jest 
zwyczaj. W związku z tym jest to poprawne w ocenie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mylę, że tu nie będzie wątpliwości, o jaki wniosek 

chodzi.
Może jeszcze pan legislator ma jakieś uwagi czy chciał-

by coś wyjaśnić? Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Senat jest teraz takim jakby gospodarzem postępowa-

nia w parlamencie. My – czyli Senat, pan marszałek, pani 
senator Możdżanowska – oznaczyliśmy ten wniosek jako 
wniosek, który wpłynął w dniu 14 sierpnia 2015 r. Komisja 
wyraża w tej chwili opinię co do formalnej poprawności 
tego oświadczenia. Marszałek przekaże to oświadczenie 
i w moim przekonaniu nie będzie wątpliwości co do tego, 
że dotyczy ono wniosku, który został zgłoszony w tej spra-
wie. Tak że my oceniamy to oświadczenie pani senator jako 
formalnie poprawne.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie?
To głosujemy.
Kto jest za stwierdzeniem formalnej poprawności? (4)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do punktu trzeciego: rozpatrzenie wnio-

sku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 
29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pocią-
gnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora 
Roberta Dowhana.
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jako że to jest jedna ustawa, która obejmuje zarówno po-
słów, jak i senatorów. Myślę, że jeżeli w następnej kaden-
cji komisja podejmie prace nad tymi zmianami, to będzie 
to musiało się odbywać w ścisłej współpracy z komisja 
sejmową.

Rozumiem, że nie ma uwag co do sprawozdania, czyli 
komisja przyjmuje to sprawozdanie. Tak?

Czy musimy głosować?
(Głos z sali: Możemy.)
(Głos z sali: Zagłosujmy, będzie sprawiedliwie.)
Dobrze.
Kto jest za przyjęciem sprawozdania? (4)
Panowie Senatorowie, Panie Sekretarzu, Pani Sekretarz, 

dzisiaj odbyło się ostatnie posiedzenie komisji w tej kaden-
cji, kończymy pracę. Chciałbym bardzo serdecznie pań-
stwu podziękować za pracę, za to, że tak sprawnie zawsze 
wszystko przebiegało, bez zbędnej zwłoki. Bardzo jestem 
wdzięczny…

(Rozmowy na sali)
Tak jest, dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Zamykam ostatnie posiedzenie komisji.
Dziękuję państwu.

Jeszcze jedna drobna uwaga. Jeżeli chodzi o uchylenie 
immunitetów, to tutaj mamy sprawę otwartą, bo nie wia-
domo, jak rozstrzygną się te trzy sprawy.

Czy ktoś z panów senatorów ma jakieś uwagi do spra-
wozdania?

Senator Michał Wojtczak:
Ja chciałbym zapytać, czy jeżeli chodzi o te prace do-

tyczące ewentualnej zmiany ustawy… Czy te materiały 
gdzieś zostaną…

(Głos z sali: Tak, one wiszą na stronach…)
Bo może komisja w następnej kadencji…
(Głos z sali: Jeśli będzie miała ochotę…)
…jeżeli zechce, oczywiście, będzie miała… No bo tro-

chę szkoda naszej pracy… No, wiadomo, dyskontynuacja, 
ale gdzieś to zostanie…

Przewodniczący Andrzej Misiołek:
Musimy mieć świadomość, że te zmiany, które myśmy 

zaproponowali, wymagają ścisłego współdziałania z komi-
sją sejmową, bo dotyczą zarówno posłów, jak i senatorów, 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 50)
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