INFORMACJA
o posiedzeniu

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

nr posiedzenia:

93

data posiedzenia:

24 września 2019 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie w trybie art. 25 ust. 1 Regulaminu Senatu wniosku Prezydium Senatu z dnia
26 sierpnia 2019 r. dotyczącego niegodnego zachowania się senatora Waldemara
Bonkowskiego w związku z wnioskiem grupy senatorów.
2. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie senatora Grzegorza
Peczkisa do cywilnej odpowiedzialności sądowej za naruszenie praw osób trzecich
działaniami wchodzącymi w zakres sprawowania mandatu senatorskiego.
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący komisji Sławomir Rybicki.
W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji:
Przemysław Błaszczyk, Robert Dowhan, Andrzej Kobiak, Tadeusz Kopeć, Maria PańczykPozdziej, Wojciech Piecha, Konstanty Radziwiłł, Sławomir Rybicki,
senatorowie:
Waldemar Bonkowski, Grzegorz Peczkis,
goście, m.in.:
Kancelaria Senatu:
dyrektor Biura Spraw Senatorskich Piotr Świątecki,
pracownik Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz.
Ad 1.
Komisja rozpatrzyła wniosek Prezydium Senatu z dnia 26 sierpnia 2019 r. dotyczący
niegodnego zachowania się senatora Waldemara Bonkowskiego opisanego w piśmie Klubu
Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
Komisja wysłuchała wyjaśnień senatora Waldemara Bonkowskiego, który zakwestionował
zastosowanie wobec niego procedury regulaminowej za słowa wypowiedziane wobec władz
samorządowych Gdańska i senatorów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W opinii
senatora Waldemara Bonkowskiego polityka władz Gdańska jest proniemiecka. Senator
Waldemar Bonkowski opisał zdarzenia, które jego zdaniem uzasadniają ten pogląd. Zarzuty
zawarte we wniosku senatorów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska określił jako
absurdalne. Podkreślił, że nie będzie nikogo przepraszał za swoje poglądy.
Po wysłuchaniu wyjaśnień senatora Waldemara Bonkowskiego, odbyciu dyskusji
i przeanalizowaniu przekazanej przez marszałka Senatu dokumentacji komisja uznała, że
postawa zaprezentowana przez senatora Waldemara Bonkowskiego nie odpowiada standardom
kultury politycznej wymaganej od osoby sprawującej mandat w imieniu narodu w Senacie RP.
Podkreślano, że takie zachowanie nie odpowiada godności senatora, a także narusza powagę
Senatu RP.

Wobec faktu, że senator Waldemar Bonkowski nie przeprosił za swoją wypowiedź, jak również
nie okazał skruchy i jednocześnie podkreślił, że nie widzi nic nieodpowiedniego w swoim
postępowaniu, komisja postanowiła ukarać senatora karą nagany.
Konkluzja:
Komisja, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanawia udzielić nagany
senatorowi Waldemarowi Bonkowskiemu w związku z zachowaniem nieodpowiadającym
godności senatora.
Ad 2.
Komisja na podstawie art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 Regulaminu Senatu rozpatrzyła
wniosek o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie senatora Grzegorza Peczkisa do
cywilnej odpowiedzialności sądowej za naruszenie praw osób trzecich działaniami
wchodzącymi w zakres sprawowania mandatu senatorskiego. Wnioskodawcą jest KędzierzynKoźle Terminale sp. z o.o., w imieniu której występuje adwokat Kornel Przestalski.
Po wysłuchaniu senatora Grzegorza Peczkisa i dyskusji komisja w głosowaniu opowiedziała się
za przedłożeniem Senatowi propozycji odrzucenia rozpatrywanego wniosku.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Przemysław Błaszczyk.
Konkluzja:
Komisja przedkłada propozycję odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na
pociągnięcie senatora Grzegorza Peczkisa do cywilnej odpowiedzialności sądowej za
naruszenie praw osób trzecich działaniami wchodzącymi w zakres sprawowania mandatu
senatorskiego.
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