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24. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 23 lipca 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
(druk senacki nr 215)

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Obrony Narodowej (druk senacki nr 214).



(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Serdecznie witam panów senatorów i przedstawiciela Biura Legislacyjnego.
W porządku obrad są dwa punkty: pierwszy dotyczy zmiany w składzie komisji,

drugi to zaopiniowanie propozycji uchwały w sprawie wyboru na przewodniczącego
Komisji Obrony Narodowej pana senatora Stanisława Zająca.

Jeśli chodzi o pierwszy punkt, jest to akces – już na poprzednim posiedzeniu
komisji wspominałem, że jest taka wola, teraz formalnie potwierdzona za pośrednic-
twem marszałka Senatu – do naszej komisji pana wicemarszałka Ziółkowskiego.
Pierwszy punkt naszego posiedzenia to przyjęcie projektu uchwały o wyborze senatora
Marka Ziółkowskiego do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, do na-
szej komisji.

Czy ktoś z panów chciałby zabrać głos? Pan z Biura Legislacyjnego? Nie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie, wszystko jest protokołowane.
(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)

Senator Piotr Andrzejewski:

Myślę, że tworzymy takie nieformalne gremium – w komisji regulaminowej to
jest zasadne – które wpływa na kształt funkcjonowania Senatu i kształtuje jednocześnie
interpretację regulaminu. W związku z tym im więcej przewodniczących komisji i osób
z Prezydium Senatu, tym lepiej, bo to wpływa w istocie na charakter i sprawność funk-
cjonowania naszej Izby. Dlatego im więcej jest tutaj osób, które decydują o tym, jak
Senat funkcjonuje, tym lepiej. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.
Tak jest w istocie, bo mamy w składzie przewodniczącego, zastępcę przewodni-

czącego, będzie już dwóch wicemarszałków, a pozostali to sami przewodniczący in-
nych komisji.

Przystępujemy do głosowania w sprawie punktu pierwszego porządku obrad,
a więc uchwały dotyczącej wyboru senatora Marka Ziółkowskiego do naszej komisji.
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Kto jest za? (5)
Sprawozdawca?
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad. Jak już wspomniałem, jest

to przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru pana senatora Stanisława Zająca na
przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Jak wiemy, na stanowisku przewodni-
czącego Komisji Obrony Narodowej jest wakat w wyniku rezygnacji poprzedniego
przewodniczącego, dlatego potrzebne jest obsadzenie tej funkcji.

Zgodnie z regulaminem, żebyśmy mogli podjąć taką uchwałę, Konwent Senio-
rów musiał zaopiniować pozytywnie kandydaturę senatora Stanisława Zająca, co się
stało. Mam dokument, z którego wynika, że pan marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
zawiadamia nas, iż Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował kandydaturę Stanisła-
wa Zająca na przewodniczącego. W związku z tym proponuję, żebyśmy podjęli taką
uchwałę. Ale zanim przystąpimy do głosowania, chciałbym zapytać, czy ktoś z panów
senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem propozycji uchwały? (5)
Sprawozdawca?
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 39)
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