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21. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 25 czerwca 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 181).



(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Serdecznie witam kolegów senatorów. Równie gorąco i serdecznie witam pana

Romana Kapelińskiego, szefa naszego zespołu legislacyjnego, znakomitego zresztą…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przechodzimy do porządku obrad naszej komisji. Mamy dzisiaj tylko jeden

punkt, mianowicie zmiany w składach komisji senackich.
Wpłynęła do naszej komisji rezygnacja pana senatora Andrzeja Persona, prze-

wodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, z członko-
stwa w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Pan senator Person pra-
gnie przystąpić do Komisji Kultury i Środków Przekazu, a więc zasilić komisję pana
przewodniczącego Piotra Andrzejewskiego.

Nie możemy nie uczynić zadość życzeniu naszego kolegi. Co prawda w naszej
komisji będzie mniej o jedną wybitną osobę, ale myślę, że damy radę i to w jakiś
szczególny sposób nie osłabi komisji, nie osłabi jej tak, żeby nie mogła w dalszym cią-
gu skutecznie działać.

(Głos z sali: Mimo nawału pracy.)
Tak, mimo nawału pracy, który jest przed nami. Bo proszę panów, przygoto-

wujemy zmiany w regulaminie i to będzie dosyć duży obszar. Tych zmian będzie kilka,
a może nawet kilkanaście. To jest jedna sprawa.

Zostały nam przekazane informacje, że być może dzisiaj albo jutro, jeśli taka
będzie wola pana marszałka, zbierzemy się, ponieważ szykuje się zmiana na stanowi-
sku przewodniczącego jednej z komisji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W związku właśnie z wyborem pana senatora Zająca. Ale to, jeśli będzie…
(Senator Piotr Andrzejewski: To dobry sygnał, że posłowie uciekają do Senatu.)
Właśnie, tak jest.
(Głos z sali: Ale jest tylko sto miejsc.)
No, jest tylko sto miejsc, a komisji na razie czternaście.
Rzeczywiście mamy przed sobą trochę pracy. Myślę, że jeśli chodzi o te zmiany

regulaminowe, to chyba zrobimy to po wakacjach, bo mamy kilka propozycji zmian,
które są potrzebne. Muszę powiedzieć, że tutaj szczególną aktywność, może nie w sen-
sie przedstawiania propozycji, ale zgłaszania potrzeby wprowadzenia zmian w regula-
minie, wykazuje pan senator Leon Kieres, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicz-



21. posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

300/VII2

nych. Pan przewodniczący widzi potrzebę zmian, ale my też ją widzimy i na pewno do
tych zmian wrócimy.

A dzisiaj tylko zmiany w komisjach senackich. Wszyscy panowie senatorowie,
panowie przewodniczący otrzymali projekt uchwały.

Zapytam się tylko, czy Biuro Legislacyjne ma…
(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński: Nie ma

żadnych przeszkód regulaminowych.)
Nie ma żadnych przeszkód regulaminowych.
Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos?

Senator Mieczysław Augustyn:

To jest wielka strata i złamanie pewnej niepisanej reguły, że przewodniczący
komisji są wśród nas, a i tak nie wszyscy. To poważny ubytek, raczej bym rozszerzał…
Ale to tak tylko żartem. W sensie merytorycznym szkoda i byłbym przeciwny, ale wola
pana senatora jest tutaj ważniejsza.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Powiem szczerze, że ja też przekonywałem – i pan senator Piotr Andrzejewski,
który jest chodzącą historią Senatu, a komisji regulaminowej w szczególności – że
zawsze jednak przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za
Granicą był w naszej komisji, bo to my rozpoznajemy budżet Kancelarii Senatu, a po-
łowa tego budżetu dotyczy spraw Polonii. To są sprawy dość istotne. Ale pan prze-
wodniczący Person stwierdził, że skoro przewodniczący naszej komisji, czyli ja, jest
członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, to jej interesy
i ogólnie interesy Senatu i Poloni będą właściwie reprezentowane. Powiedział, że
chciałby…

Czyli krótko mówiąc, skoro nie ma sprzeciwu – oczywiście poza wyrażeniem
ogólnego żalu, że nas kolega opuszcza, ale jak powiedziałem, wzmacnia Komisję
Kultury i Środków Przekazu – to w tej sytuacji przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Może sprawozdawcą w tej sytuacji będę ja.
Dziękuję bardzo.
Zmykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 09)
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