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Szanowni Państwo Senatorowie
w odpowiedzi na oświadczenie złożone na 69. posiedzeniu Senatu w dniu 20 grudnia
2018 r. uprzejmie informuję, że nie podzielam dokonanej przez Państwa Senatorów
oceny wskazanych wydarzeń, oraz że brak jest formalnoprawnych podstaw do
wyciągnięcia przez Marszałka Senatu postulowanych przez Państwa Senatorów
„konsekwencji regulaminowych”.
Ocena wypowiedzi dokonywanych przez osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu
oraz osoby przebywające na terenie Senatu, powinna być rozpatrywana przez pryzmat
art. 25, art. 25a oraz art. 47 Regulaminu Senatu. Żaden z tych przepisów nie daje podstaw
do sankcjonowania wypowiedzi zaproszonych gości oraz innych niż senatorowie osób
mających prawo lub obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu Senatu, w tym kandydata
na Rzecznika Praw Dziecka.
W przypadku wypowiedzi senatorów, na posiedzeniu Senatu, może znaleźć
zastosowanie art. 47 Regulaminu Senatu stanowiący o tzw. kompetencjach porządkowych
marszałka prowadzącego obrady Senatu. Po dwukrotnym przywołaniu „do porządku”
senatora, który narusza powagę Senatu lub zakłóca porządek obrad oraz stwierdzeniu
tego faktu przez marszałka prowadzącego obrady, Marszałek Senatu już poza
posiedzeniem, może zarządzić obniżenie diety lub uposażenia senatorskiego w trybie
art. 25a Regulaminu Senatu. W trybie art. 25a Regulaminu Senatu Marszałek Senatu

może też rozpatrzyć sprawę senatora naruszającego w rażący sposób spokój lub porządek
na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. Zastosowanie
powyższych przepisów we wskazanych przez Państwa przypadkach jest niemożliwe, bez
względu na merytoryczną ocenę tych wydarzeń. Marszałek Senatu nie jest też uprawiony
do stosowania art. 25 Regulaminu Senatu, gdyż określone tam kompetencje do
rozstrzygania spraw senatorów pozostawione są do właściwości Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, działającej na wniosek Prezydium Senatu.
Trudno jest odnieść się do tych zarzutów, które sprowadzają się do „nie godzenia się”
na wyrażenie przez Senat zgody na wybór Rzecznika Praw Dziecka. Stosowna decyzja
Senatu w tej sprawie jest wyrazem kompetencji kreacyjnej izby wyższej Parlamentu
wynikającej z ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Każdy z senatorów miał możliwość
wyrażenia swojego stanowiska w drodze głosowania, także na podstawie
zaprezentowanych poglądów i wypowiedzi Pana Rzecznika.

Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
/podpisano elektronicznie/
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