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50. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 29 marca 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
(druk nr 406).

2. Sprawy różne.



(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Otwieram uroczyste posiedzenie, odbywające się w sali plenarnej.
Witam wnioskodawczynię, która spowodowała nasze dzisiejsze posiedzenie.
Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam wszystkich państwa.
Zgodnie z życzeniem wnioskodawczyni, pani senator Marii Pańczyk-Pozdziej,

mamy rozpoznać projekt uchwały, mocą której Senat wybiera senator Marię Pańczyk-
Pozdziej do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy pani senator chciałaby zabrać głos, czy możemy uznać, że wniosek wykłada
się sam przez się?

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo, że chcą mnie państwo przyjąć w skład tej komisji. Myślę, że
się przydam nie tylko jako seniorka, ale że będę tutaj dość aktywnie pracować. Pracuję
do tej pory tylko w jednej komisji, w Komisji Kultury i Środków Przekazu, więc…

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.
Byłoby dla nas zaszczytem, gdyby pani senator chciała się wpisać i do naszej

komisji, ale jako komisja regulaminowa decydujemy tutaj tylko o przygotowaniu treści
uchwały w przedmiocie wniosku pani senator, żeby była pani członkiem Komisji Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

Czy Biuro Legislacyjne chce zabrać głos?
(Głos z sali: Dziękuję bardzo.)
Czy są jakieś głosy w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń.
Czy możemy przejść do głosowania? Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu…
Przechodzimy do głosowania.
Kto z panów, członków komisji jest za podjęciem uchwały w przedmiocie

przedstawionej uchwały o zmianie w składzie komisji senackiej, tej treści, iż Senat na
podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senator Marię Pańczyk-Pozdziej
do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)
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Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo.
Kto będzie referentem? Bardzo proszę, pan przewodniczący będzie referentem

w tej sprawie.
Bardzo proszę, głos ma pan senator.

Senator Janusz Gałkowski:

Dziękuję bardzo. Janusz Gałkowski.
Panie Przewodniczący! Szanowni Koledzy! Do pani senator nie zwracam się

tym razem ze względu na to, że chciałbym skierować prośbę tylko do Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przekażę panu przewodniczącemu projekt zmian w Regulaminie Senatu, doty-
czący czy raczej związany z pracami Komisji Ustawodawczej, wiążącymi się z wyko-
nywaniem czy też z nadzorem i czuwaniem nad wykonywaniem orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego. Mamy pewien pomysł na zmianę regulaminu w tym zakresie
i chciałbym przekazać panu przewodniczącemu ten materiał w celu udostępnienia go
czy przekazania pozostałym członkom komisji regulaminowej.

Ponieważ jest to zmiana dość istotna, chciałbym, żeby pan przewodniczący ze-
chciał przekazać to członkom komisji, dać im to pod rozwagę i przedyskutować na któ-
rymś z najbliższych posiedzeń komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z przepisem regulaminowym projekt złożony teraz przez pana i ten zło-

żony poprzednio, dotyczący dokooptowania do pracy w innej komisji, będą przekazane
i wobec tego na najbliższym posiedzeniu włączymy je do porządku obrad komisji re-
gulaminowej. Dostaniecie to państwo na piśmie.

Czy są jeszcze jakieś wnioski albo poza porządkiem któryś z panów chciałby
jakąś kwestię poddać w tej chwili pod rozwagę komisji? Nie.

Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 14)
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