
Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 27. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 lutego 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Uwzględniając uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej i wykorzystując narzędzie w postaci 
oświadczenia skierowanego do Pana Marszałka, informuję, że z samochodu służbowego korzystam w związ-
ku z wykonywaniem mandatu senatora RP i zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu szefa Kancelarii 
Senatu nr 12 z dnia 14 października 2002 r. w sprawie korzystania z samochodów służbowych Kancelarii 
Senatu. To oznacza, że każdy kurs, z określeniem terminu i trasy przejazdu, na terenie miasta stołecznego 
Warszawy zgłaszam dyspozytorowi, otrzymuję od dyspozytora potwierdzenie przyjęcia zlecenia, a następnie 
jest realizowany kurs. 

Od początku ósmej kadencji uczestniczyłem we wszystkich dwudziestu siedmiu posiedzeniach plenarnych 
Senatu RP, na których wygłosiłem pięćdziesiąt sześć przemówień i zadałem w trybie regulaminowym kilka-
set pytań, złożyłem liczne uwagi i wnioski o charakterze legislacyjnym, jak również wygłosiłem lub złożyłem 
sto osiemnaście oświadczeń senatorskich. Uczestniczyłem również w pięćdziesięciu dwóch posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szesnastu posiedzeniach Komisji Kultury i Środków Przekazu (do 
14 czerwca 2012 r.) i trzydziestu trzech posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych (od 14 czerw-
ca 2012 r.), jak również w osiemnastu posiedzeniach innych komisji senackich oraz sejmowych. Uczestniczę 
także w posiedzeniach zespołów parlamentarnych oraz grup bilateralnych, których jestem członkiem. 
W związku z tym regularnie kilka dni w tygodniu przebywam na terenie Senatu RP i Sejmu RP. 

Wykonując mandat senatora, podejmuję interwencje, zbieram materiały oraz informacje do mojej pracy 
senatorskiej wykonywanej w imieniu wyborców, wypowiadam się w mediach, odbywam liczne spotkania 
i konsultacje na terenie miasta stołecznego Warszawy, w tym w urzędach państwowych, a także uczestniczę 
jako senator RP w ważnych wydarzeniach o charakterze państwowym, społecznym, kulturalnym czy dyplo-
matycznym mających miejsce w stolicy naszego państwa. I w tych celach korzystam, wyłącznie na terenie 
miasta stołecznego Warszawy, z samochodu służbowego na trasach na średnim dystansie 3–5 km oraz na 
zasadach określonych w odpowiednich przepisach zarządzenia szefa Kancelarii Senatu RP. 

Ponadto aktywnie pracuję w moim okręgu wyborczym nr 39 (ciechanowskim) obejmującym obszary po-
wiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego i żuromińskiego, uczestnicząc w życiu 
publicznym na terenie okręgu, odbywając regularnie dyżury senatorskie, spotkania z wyborcami i podejmując 
interwencje oraz sprawy zgłaszane przez obywateli. Sprawozdanie z mojej działalności senatorskiej jest opu-
blikowane na stronie internetowej www.jmjackowski.pl. Przykładam wielką wagę do korzystania z upraw-
nień senatorskich w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami, transparentny i racjonalny. 

Jan Maria Jackowski 


