
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego,  

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka,  

Krzysztofa Słonia i Wojciecha Skurkiewicza 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza 

Szanowny Panie Marszałku! 
Z przykrością przyjęliśmy informację, że Pan Marszałek uznał pracę senatorów, w tym moją, za nieprawi-

dłową i niepotrzebną, a co gorsza nielicującą z godnością senatora. Dotyczy to oświadczenia senatorskiego 

wygłoszonego w dniu 20 czerwca 2013 r. podczas 35. posiedzenia Senatu RP przez senatorów Grzegorza 

Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego, Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, 
Henryka Górskiego, Wojciecha Skurkiewicza, Waldemara Kraskę i Wiesława Dobkowskiego. Oświadczenie 

tyczyło się niesprawiedliwego wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach, na mocy którego skazano między in-

nymi Mirosława G. za przestępstwo z art. 190 §1 k.k. 
Powodem obecnej analizy oświadczenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich Sena-

tu RP było pismo z dnia 12 sierpnia 2013 r. skierowane do Pana Marszałka (przekazane do komisji) przez 

Stowarzyszenie na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer 
„Pracownia Różnorodności”. W piśmie tym zarzuca się senatorom, ze względu na treść oświadczenia, za-

chowanie nieodpowiadające godności senatora, jak również wywieranie nacisku na niezawisły sąd. W ocenie 

autorów oświadczenia nie ma i nie było żadnych powodów do poddawania analizie Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP treści przedmiotowego oświadczenia. 
Każdy obywatel, również senator, ma prawo do wyrażania dezaprobaty dla rozstrzygnięć sądowych, które 

w jego odczuciu są niezgodne z prawem, a nadto krzywdzące i niesprawiedliwe. Jest to prawo tak podstawo-

we i oczywiste, że nie wymaga cytowania wielu orzeczeń dotyczących praw i wolności wynikających z Kon-
stytucji RP. Wybór formy – w tym przypadku oświadczenia – oraz dobór słów nie są reglamentowane do 

granic wyznaczanych przez prawo. Dalece niestosowne są zatem próby wpływania na język wypowiedzi 

senatorów, którzy w swoich działaniach są niezależni. Przy tym nacisk ten zmierza, jak się wydaje, w kierun-

ku konformizmu, aprobaty i poprawności politycznej, z czym zgodzić się nie można. 
Z punktu widzenia działalności senatorów niepokojące jest cenzurowanie ich merytorycznej pracy, której 

efektem są oświadczenia senatorskie. Jest to nowa, nieznana dotąd praktyka, która może mieć negatywne 

konsekwencje dla zasad sprawowania mandatu senatorów. Co więcej, Pan Marszałek oraz komisja regulami-
nowa scedowali uzurpowane sobie uprawnienie na rzecz podmiotu zewnętrznego. Kancelaria Radcowska 

Chmaj i Wspólnicy Sp. k. (autor opinii: r. pr. Marek Chmaj) sporządziła bowiem opinię, w której ocenia 

oświadczenie senatorskie między innymi pod względem jego treści, pod względem tego, czy jest ona godna 
senatora. Bez względu na to, czy przekroczenie dopuszczalnego zakresu opinii prawnej wynika z zakresu 

zleconej opinii czy też z przekroczenia tych ram przez samego opiniującego, zwrócić należy uwagę na to, iż 

opinia w tym zakresie nie powinna powstać, a obecnie w tym zakresie nie może być brana pod uwagę. Do 

wyłącznej kompetencji Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP należy, na podstawie 
art. 25 Regulaminu Senatu, ocena zachowania pod kątem wskazanego kryterium. Zaistniałą sytuację można 

natomiast porównać do zlecenia przez sąd wydania wyroku biegłemu sądowemu. 

Zwracamy uwagę Pana Marszałka na to, iż najpoważniejszy zarzut, a mianowicie dotyczący próby wpły-
wania na niezawisły sąd, jest bezzasadny z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że oświadczenie nie 

było skierowane do sądu. Adresatami oświadczenia byli prokurator generalny oraz rzecznik praw obywatel-

skich. Uprawnienie senatorów do tego rodzaju wystąpień precyzyjnie wynika z art. 49 Regulaminu Senatu, 
który upoważnia senatorów do składania oświadczeń dotyczących spraw związanych z wykonywaniem man-

datu. Działalność interwencyjna w imieniu pokrzywdzonych osób mieści się z kolei w ramach uprawnienia 

senatora do podejmowania interwencji w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakła-

dzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki nie-
państwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wybor-

ców, jak również ma prawo zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 



1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, DzU 2011.7.29). Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyż-

sze uprawnienie dotyczy również spraw indywidualnych takich jak przypadek Mirosława G. 
Samo wygłoszenie oświadczenia nie oznacza konkretnych obowiązków czy załatwienia sprawy zgodnie 

z intencją senatora. To adresaci decydują jakie i czy w ogóle podejmą działania w związku z wygłoszonym 

oświadczeniem. W przedmiotowym przypadku rzecznik praw obywatelskich oraz prokurator generalny pozo-

stali niewzruszeni, sygnalizując w odpowiedzi na oświadczenie, że nic w sprawie nie można zrobić poza 
ewentualnym wniesieniem skargi kasacyjnej po uprawomocnieniu się wyroku. A zatem sugerowany nacisk 

wywierany na niezawisły sąd jak dotąd okazał się bezskuteczny, ponieważ sąd najprawdopodobniej jeszcze 

się o nim nie dowiedział. 
Ponadto wskazać należy, że oświadczenie nie było gołosłowną polemiką z wyrokiem sądowym, a sprze-

ciwem wobec owego wyroku dokonanym po szczegółowej analizie dokumentów dotyczących sprawy. Źró-

dłem wiedzy na ten temat i dokumentów był sam oskarżony Mirosław G., który osobiście się zgłosił i spotkał 

z jednym z autorów oświadczenia. Autorzy oświadczenia mieli zatem pełną wiedzę o materiale dowodowym 
oraz uzasadnieniu rozstrzygnięcia sądu. Mieli zatem podstawy do oceny wyroku opartej na rzetelnej analizie. 

Inny zarzut względem formy oświadczenia dotyczy użytych w nim słów: absurd, absurd i skandal. Pierw-

sze z określeń stanowiło dezaprobatę dla przewlekłości postępowania, jaka niewątpliwie miała miejsce w tej 
sprawie. Sprawa dotycząca rzekomej groźby w ustalonym miejscu i czasie przy udziale ustalonych przez 

organy ścigania osób trwa od trzech lat, utrzymując w stanie oskarżenia kilka osób. Słowo „skandal” to 

z kolei ostatnie słowo oświadczenia i stanowić ono miało podkreślenie braku akceptacji dla rozstrzygnięcia 
sądowego z powodu wcześniej przedstawionych argumentów. Nie jest to określenie, które nie licuje z wize-

runkiem i powagą senatora. Stanowi ono dobitną i stanowczą, aczkolwiek wyważoną kontestację komento-

wanego stanu rzeczy. 

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Marszałka o wskazanie, czy przesłanie do Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP wystąpienia ww. stowarzyszenia stanowiło potwierdzenie za-

rzutów stawianych senatorom. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie prosimy o udzielenie od-

powiedzi na poniższe pytania. 
Jakie konkretnie zachowania lub słowa zawarte w oświadczeniu naruszają w ocenie Pana Marszałka god-

ność senatora? 

Dlaczego Pan Marszałek zwrócił się do prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich z wnio-
skiem o udzielenie odpowiedzi na pytania senatorów, które stanowią naruszenie godności senatorów? 

Czy w ocenie Pana Marszałka zwrócenie się przez Pana z pytaniami zawartymi w ww. oświadczeniu do 

prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich może stanowić wywieranie nacisku na niezawisły 

sąd? 
Prosimy również o wskazanie, w jakim trybie zlecono Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy Sp. k. 

sporządzenie opinii dotyczącej ww. oświadczenia. Jeśli wybór zleceniobiorcy odbył się w trybie konkurso-

wym, to prosimy o wskazanie, kto jeszcze złożył ofertę wykonania zlecenia. Jaka była treść zlecenia dotyczą-
cego wydania opinii prawnej przez Kancelarię Chmaj i Wspólnicy Sp. k.? Jakie wynagrodzenie ustalono 

i zapłacono za sporządzoną opinię prawną? Ile zleceń i za jakie łączne wynagrodzenie wykonała Kancelaria 

Radcowska Chmaj i Wspólnicy Sp. k. na zlecenie Senatu (w tym poszczególnych komisji) w bieżącym roku? 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 

Marek Martynowski 

Andrzej Pająk 
Krzysztof Słoń 

Wojciech Skurkiewicz 




