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45. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 2 kwietnia 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk senacki nr 516).

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk senacki nr 515).



(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Zbigniew Szaleniec)

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Szaleniec:

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich.

Jak było podane, są dwa punkty porządku obrad: pierwszy to zmiany w skła-
dzie komisji, a drugi to przygotowanie projektu uchwały dotyczącej wyboru prze-
wodniczącego.

Zaczynamy od pierwszego punktu, czyli zmian w komisjach. Do komisji regu-
laminowej za pośrednictwem marszałka wpłynęły trzy wnioski o wykreślenie ze skła-
dów komisji: senatora Lucjana Cichosza z Komisji Środowiska, senatora Jana Do-
brzyńskiego z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i senatora Krzysztofa Marka
Piesiewicza z Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W tejże samej uchwale proponujemy w art. 2…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale nie, on nie był, on był tylko w jednej komisji. Dlatego w art. 2 proponujemy

przyjąć do komisji – względnie w ogóle przyjąć do komisji tych, którzy byli tylko
w jednej – następujących senatorów: senatora Lucjana Cichosza do Komisji Spraw
Unii Europejskiej, senatora Jana Dobrzyńskiego do Komisji Gospodarki Narodowej,
senatora Ryszarda Knosalę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora Andrzeja
Motyczkę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz senatora Krzysztofa Mar-
ka Piesiewicza do Komisji Ustawodawczej.

Któryś z panów senatorów ma jakieś uwagi? Nie.
Kto jest za? (3)
Jeżeli mogę być sprawozdawcą, to bardzo dobrze, bo już tak przygotowaliśmy

materiał.
Jeśli chodzi o drugą sprawę, to musimy poczekać na opinię Konwentu Seniorów…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Sekundę. Tak? Aha, to dobrze. To zaraz powinien przyjść Piotrek Zientarski.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A ty jesteś w komisji praw człowieka? Ty jesteś przewodniczącym komisji?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To fajnie, dziękuję.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
A tam, w tej komisji jest sporo ludzi?
(Głos z sali: Nie.)
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Bo Sidorowicz znowu chce się przenieść tutaj.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ilu jest członków tej komisji?
(Głos z sali: Siedmiu, ale może ktoś inny też przyjdzie.)
Ale to już nie zdążymy tego załatwić.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to niektórzy traktują jako zesłanie na dwa, trzy miesiące i potem uciekają.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zapewne u was też są tacy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panowie Senatorowie, punkt drugi porządku obrad naszej komisji to przygoto-

wanie projektu uchwały dotyczącej wyboru przewodniczącego komisji regulaminowej.
Jest wymóg, aby najpierw była opinia Konwentu Seniorów i taka opinia właśnie

wpłynęła. Uprzejmie informuję, że Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował kan-
dydaturę senatora Zbigniewa Szaleńca na przewodniczącego Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich.

Wobec tego możemy już przegłosować projekt uchwały w sprawie wyboru
przewodniczącego, która w art. 1 mówi: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Zbigniewa Szaleńca na prze-
wodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich”.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? (3)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Na sprawozdawcę, żeby połączyć już dwie funkcje, proponuję pana senatora

Zientarskiego, bo on ma przedstawić moją kandydaturę, więc będzie zgrabniej, jak to
zrobi za jednym razem i skróci troszeczkę czas. Panowie wyrażają zgodę. Dziękuję.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 14)
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