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Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 12 maja 2006 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
(druk nr 153).

2. Sprawy różne.



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 50)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Przedmiotem posiedzenia jest przygotowanie projektu uchwały Senatu w spra-

wie zmian w składach komisji senackich.
Proszę bardzo Biuro Legislacyjne o przeczytanie projektu uchwały.

Główny Specjalista do spraw Legislacji
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu

Senatu odwołuje: senatora Andrzeja Łuczyckiego z Komisji Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich, senatora Włodzimierza Łyczywka z Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regula-
minu Senatu wybiera: senatora Andrzeja Łuczyckiego do Komisji Obrony Naro-
dowej, senatora Włodzimierza Łyczywka do Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Uchwała jest zrozumiała, jest pewnym rutynowym już działaniem.
Czy ktoś z państwa ma jakieś zastrzeżenia albo do redakcji, albo do przedmiotu?
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja tylko mam jedno słowo do tego. Chodzi o to, żeby podziękować panu senato-
rowi Łuczyckiemu za pracę w naszej komisji…

(Przewodniczący Piotr Andrzejewski: Bardzo słusznie.)
…bo zawsze był bardzo aktywny.



26. posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

225/VI2

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Jako przewodniczący dziękuję bardzo panu senatorowi. I liczymy na pana
uczestnictwo w naszej pracy – już nie jako członka komisji – w sprawach, które będą
będą przedmiotem pana zainteresowania. Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Andrzej Łuczycki: Można słowo?)
Oczywiście.

Senator Andrzej Łuczycki:

Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, kolegom z tej komisji za
współpracę. Bardzo mile mi się z państwem współpracowało. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dzięki i liczymy na pana w pracach, które będą budziły kontrowersje, a ta komi-
sja zajmuje się sprawami nie tylko oczywistymi, lecz także czasem nieoczywistymi.
Bardzo na pana liczymy.

Aha, teraz podejmiemy uchwałę.
Czy możemy przystąpić do głosowania? Nie widzę sprzeciwu.
Kto z członków komisji jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie

ręki. (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Kto z panów chce być sprawozdawcą?
Bardzo proszę, pan senator Piotr Benedykt Zientarski, współprzewodniczący

naszej komisji. Dziękuję.
Mamy teraz sprawy różne. Pan ma jakąś sprawę, którą należy jeszcze wnieść.
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Mamy w tych materiałach stanowisko pani minister Polskowskiej w sprawie wy-
stroju naszych biur. Wydaje mi się, że to stanowisko jest bardzo rozsądne i w związku
z tym mam prośbę, żeby nasza komisja wyraziła w tej kwestii opinię, zachęcając, taka
jest moja sugestia, ażeby to, co pani minister proponuje, było jak najszybciej dostępne
i żeby można było dokonać zmiany w zarządzeniu nr 4 marszałka Senatu. Czyli chodzi
o to, żeby to nasze stanowisko było adresowane także do pana marszałka, ażeby dokonał
zmian w tym zarządzeniu zgodnie z sugestiami pani minister.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.
To było konsultowane z panią minister, rozmawialiśmy na ten temat, to nie jest

nowa sprawa, zgłosił ją pan Bentkowski. To nie jest przedmiot działania komisji regu-
laminowej, to są sprawy organizacji, ale zwrócono się do nas o opinię i mamy to szyb-
ko rozpoznać.
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Czy to budzi kontrowersje, czy nie? Nie.
W związku z tym proponuję bez dyskusji przyjąć stanowisko przygotowane

przez panią minister.
Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, zarządzę głosowanie. Nie słyszę głosu sprze-

ciwu, zarządzam więc głosowanie.
Kto z członków komisji jest za zaopiniowaniem tego w sposób wskazany przez

panią minister Ewę Polkowską? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
W związku z tym ta opinia zostanie sporządzona przez Biuro Legislacyjne

zgodnie ze zdaniem komisji i będzie przekazana marszałkowi. Taką przyjmiemy pro-
cedurę, zgoda? Zgoda.

Dziękuję panom bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji, życzę miłego dnia i miłego weekendu. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 55)
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