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19. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 14 maja 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk senacki nr 143).



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Przedmiotem posiedzenia naszej komisji jest tylko jeden krótki punkt, dotyczą-

cy zmian w składzie komisji senackich.
Wniosek złożyła pani senator Małgorzata Adamczak, składa w nim rezygnację

z członkostwa w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i jednocześnie zgłasza przystąpienie
do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Korzystając z okazji, że jest pan przewodniczący komisji edukacji, chciałbym
się zorientować – bo taką przyjęliśmy zasadę – czy przeniesienie członka komisji nie
zakłóci, nie ograniczy czy też nie pozbawi możliwości działania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tej w sprawie.
Nasza komisja jest liczna, ale tematyka, którą się zajmujemy, obejmuje trzy du-

że obszary. Zresztą pan senator Szaleniec w poprzedniej kadencji i obecnie… W po-
przedniej kadencji komisja była jeszcze liczniejsza, bo było chyba dwadzieścia osób,
a teraz jest piętnaście. Muszę powiedzieć, że przyjmuję tę wiadomość z bólem z kilku
powodów.

Po pierwsze, pani senator troszeczkę zajmowała się sprawami nauczycielsko-
oświatowymi, a muszę przyznać, że dla nas to jest niezwykle ważne.

Po drugie, no, jest ona jedyną kobietą w naszej komisji, zostaniemy więc w gro-
nie czysto męskim. W poprzedniej kadencji w naszej komisji była także pani senator
Fetlińska, która obecnie jest w innych komisjach, gdyż bardzo chciała być członkiem
komisji emigracji i Komisji Zdrowia, to wydaje się jej głównym zainteresowaniem.
Pani senator Tomaszewska odeszła i pełni teraz inną funkcję. Tak więc będziemy tacy
trochę osieroceni. No, ale… Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.
Myślę, że każdy przewodniczący boleje nad stratą choćby jednego członka ko-

misji. Przyjęliśmy jednak zasadę, że szanujemy wolę senatorów, i ustaliliśmy, że tylko
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w sytuacji, kiedy rzeczywiście byłoby zagrożenie bytu komisji, będziemy odraczać
posiedzenia w celu podjęcia pewnych mediacji poprzez klub, ażeby danego senatora
ewentualnie zatrzymać, żeby jego odejście z komisji nie zakłóciło porządku prac czy
w ogóle bytu komisji, czy też nie utrudniło w sposób istotny jej działania. Tutaj takiej
sytuacji nie ma.

Czy są jeszcze inne wnioski, uwagi? Nie ma.
Dziękuję.
Rozumiem, że pan dyrektor Biura Legislacyjnego, który jest obecny na naszym

posiedzeniu, i którego serdecznie witam, nie ma żadnych zastrzeżeń legislacyjnych.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały

o przyjęciu rezygnacji pani senator Małgorzaty Adamczak z członkostwa w Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, z jednoczesnym przystąpieniem jej do Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

Kto jest za przyjęciem uchwały? (4)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Kto zajmie się sprawozdaniem?
(Senator Andrzej Person: Ja myślę, że pan przewodniczący, gdyż zawsze robi to

profesjonalnie i ze swoim wrodzonym wdziękiem.)
Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy porządek posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw

Senatorskich.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 08)
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