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Poznań, dnia 20 maja 2022 roku 

Witold Solski 
Prezes Zarządu 
Kancelaria Doradcza  
Solski & Partnerzy sp. z o.o. 
ul. Żbikowa 14 
61-065 Poznań 
 
nr wpisu w rejestrze lobbystów: 00446 

 

W. Pani 
Elżbieta Witek 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. Wiejska 1 
Warszawa 

PETYCJA 
w sprawie zarządzenia Komendanta Straży Marszałkowskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w 

przedmiocie zawieszenia prawa wstępu na tereny i do budynków będących w zarządzie 
Kancelarii Sejmu RP i w zarządzie Kancelarii Senatu oraz wjazdu na te tereny 

W imieniu własnym, jako reprezentant Kancelarii Doradczej Solski&Partnerzy sp. z o.o., 
tj. podmiotu wpisanego do rejestru lobbystów pod nr. 00446, wnoszę o uchylenie 
zarządzenia Komendanta Straży Marszałkowskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w 
przedmiocie zawieszenia prawa wstępu na tereny i do budynków będących w zarządzie 
Kancelarii Sejmu RP i w zarządzie Kancelarii Senatu oraz wjazdu na te tereny. 
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UZASADNIENIE 

Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2022 roku Komendant Straży Marszałkowskiej 
zawiesił mi prawo wstępu prawa na tereny i do budynków będących w zarządzie Kancelarii 
Sejmu RP i w zarządzie Kancelarii Senatu oraz wjazdu na te tereny. 

W uzasadnieniu swojej decyzji Komendant Straży Marszałkowskiej powołał się m.in. na 
przepis art. 154 ust. 2a regulaminu Sejmu (tj. M.P.2021.483), stwierdzając, że moim 
zachowaniem przepis ów naruszyłem. Naruszenia te polegały na udziale w posiedzeniach: 

1. Komisji ds. Kontroli Państwowej w dniu 23 marca 2022 roku 
2. Komisji ds. Unii Europejskiej w dniu 24 marca 2022 roku,  
3. Komisji Finansów Publicznych w dniu 13 kwietnia 2022 roku,  

i to pomimo, że w ocenie Komendanta uczestniczyć w nich nie mogłem, jako że nie 
były to posiedzenia, których przedmiotem były projekty ustaw (art. 154 ust. 2a regulaminu 
Sejmu).  

Ponadto w ocenie Komendanta naruszenia polegały również na posługiwaniu się „małą 
czerwoną plastikową kartką z napisem „PRESS”, która nie jest identyfikatorem 
przewidzianym dla przedstawicieli prasy w Sejmu”. Komendant stwierdził również, że 
naruszyłem przepis art. 201b ust. 3 regulaminu Sejmu, jednak nie wskazał ani kiedy, ani też 
w jaki sposób doszło do naruszeń.  

Odnosząc się do zarzutów co do udziału w posiedzeniach poszczególnych Komisji, 
podaję, co następuje. 

W dniu 23 marca 2022 roku nie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji ds. Kontroli 
Państwowej, gdyż w tym dniu żadne posiedzenie tej Komisji się nie odbywało.  

W dniu 24 marca 2022 roku nie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji ds. Unii 
Europejskiej, co potwierdza protokół z posiedzenia tejże Komisji, który załączam do 
niniejszej petycji.  

Uczestniczyłem natomiast w posiedzeniu Komisji ds. Finansów Publicznych w dniu 13 
kwietnia 2022 roku, jednakże tylko do momentu, gdy Przewodniczący Komisji zwrócił mi w 
trybie art. 155 regulaminu Sejmu uwagę, że nie jest to posiedzenie, o którym mowa w art. 
154 ust. 2a i w związku z tym wykluczył mnie z posiedzenia komisji w tym dniu. 
Niezwłocznie po zwróceniu mi uwagi, posiedzeniu Komisji opuściłem.  

 
Co do dwóch pozostałych zarzutów, oświadczam, co następuje. 
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Nie jestem w stanie określić, o jakiej „małej plastikowej czerwonej kartce z napisem 
„PRESS” wspomina Komendant w uzasadnieniu swojej decyzji. Nadmieniam jednak, że 
wedle mojej najlepszej wiedzy regulamin Sejmu nie zakazuje posługiwania się 
jakimikolwiek kartkami, w tym kartkami małymi, plastikowymi, czy czerwonymi, i to bez 
względu na treść napisów, które się na nich znajdują. Wydaje się więc, że ten zarzut jest 
chybiony.  

I wreszcie, zdumiewa mnie zarzut sformułowany przez Komendanta, a odnoszący się 
do faktu, że rzekomo wielokrotnie naruszałem zobowiązanie do noszenia przepustki w 
miejscu umożliwiającym identyfikację mojej osoby jako lobbysty. Uprzejmie informuję, że 
przebywając na terenie Sejmu, zawsze posiadam przy sobie stosowną przepustkę, już 
choćby z tego powodu, że wejście na teren Sejmu bez przepustki jest niemożliwe. Niestety, 
nie w pełni kontroluję jej umiejscowienie, zwłaszcza, gdy poruszam się po Sejmie. Zdarza się 
bowiem, że przepustka chowa się pod marynarkę, czy pod krawat, nad czym ubolewam. 

 Zawsze jednak, gdy tylko funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, bądź inne osoby, 
zwracają mi na taką sytuację uwagę, umieszczam przepustkę w miejscu umożliwiającym 
jej dostrzeżenie. Nie wiem więc, do jakich konkretnie sytuacji odnoszą się zarzuty 
Komendanta.  

Konstytucja RP w art. 65 gwarantuje swobodę wykonywania i wyboru zawodu. 
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz.U. 2017.248) określa wymogi, jakie należy spełnić, by móc ów zawód wykonywać. 
Regulamin Sejmu, uwzględniając specyfikę zawodowej działalności lobbingowej i 
wspomniane powyżej konstytucyjne gwarancje, nakazuje stosować do lobbysty w 
odpowiedni sposób te przepisy, które odnoszą się do posłów (art. 154 ust. 2b i art. 155 
regulaminu Sejmu).  

W kontekście powyższego decyzja Komendanta Straży Marszałkowskiej jawi się nie 
tylko jako całkowicie chybiona, ale i zupełnie nieuzasadniona, bowiem zarzucanych mi 
naruszeń regulaminu Sejmu nie popełniłem, bądź też wezwany do zaprzestania naruszeń, 
niezwłocznie podporządkowałem się organom Sejmu. Jako taka, decyzja Komendanta 
Straży Marszałkowskiej w sposób oczywisty, zwłaszcza ze względu błahe, albo wręcz 
bezpodstawne zarzuty, moje konstytucyjne prawa narusza i z tego względu winna zostać 
uchylona.  

Ubocznie wskazuję przy tym, że część z zarzutów, jak choćby te o „czerwonej kartce” 
razi wręcz groteskowością i naraża na szwank dobre imię Straży Marszałkowskiej oraz 
odbiera powagę Sejmowi RP, co jest całkowicie sprzeczne z ustawowym zadaniem Straży 
Marszałkowskiej.  



 
K a n c e l a r i a  S O L S K I  i  P a r t n e r z y  

 

N I ERUCHOMOŚCI  –  OBSŁUGA PRAWNA  
 

61-065 Poznań; ul. Żbikowa 14 
http:// www.solski.pl          email: witold@solski.pl  

( 501 01 01 01          
 

Kancelaria Doradcza SOLSKI i Partnerzy sp. z o.o.  
KRS: 0000243668 SR Poznań, VIII Wydział Gospodarczy   Kapitał zakładowy: 5.000 zł   NIP: 698-16-58-416   REGON: 411188497 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Sejmu RP 

moich danych osobowych. 
 
 

z wyrazami szacunku 
 

………………………. 
Witold Solski 

 
 
 

Załączniki: 
1. Odpis petycji 
2. Protokół z posiedzenia KOP w dniu 24 marca 2022 roku 

 


