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Porządek obrad:

1. Zmiana sprawozdawcy komisji do sprawozdania zawartego w druku nr 770.



(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zbigniew Szaleniec)

Przewodniczący Zbigniew Szaleniec:

Otwieram posiedzenie komisji.
Celem naszych obrad jest wyznaczenie nowego sprawozdawcy z ostatniego po-

siedzenia naszej komisji, jako że pan senator Piotrowicz zrezygnował, zadzwonił do
mnie i powiedział, że rezygnuje. Nie chce być sprawozdawcą, więc w tym układzie…

(Senator Piotr Zientarski: Co prawda… Można?)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Co prawda jest to nieregulaminowe, ale rozumiem, że pan senator, nie wiem z
jakich powodów, nie jest w stanie przyjść.

(Głos z sali: Może to rozstrój żołądka?)
Może rozstrój żołądka. No, być może. Takie okoliczności uzasadniają nieobec-

ność.
(Wypowiedz poza mikrofonem)
W związku z tym, Panie Przewodniczący, pozwolę sobie zgłosić na sprawoz-

dawcę pana senatora Piotra Andrzejewskiego.

Przewodniczący Zbigniew Szaleniec:

Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdyby pan senator się zgodził, jako że…
(Senator Piotr Andrzejewski: W takim przypadku, jeżeli nikt z panów dobro-

wolnie tej funkcji się nie podejmie.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Andrzejewski wie, że ja oczywiście, jako przewodniczący komisji,

byłem gotów podjąć się tego zadania. Wiem jednak, że jeżeli ktoś z sali będzie chciał
dopytać się o wiele szczegółów, to nikt tego lepiej nie wyjaśni, niż osoba, która jest
biegła w prawie i tę sprawę cały czas monitorowała. Tak że bardzo bym się cieszył,
gdyby pan senator wyraził taką wolę i się zgodził…

Senator Piotr Andrzejewski:

Wyrażam. Rozumiem całą drastyczność tej sytuacji; nie musimy jej omawiać.
Tak, zgadzam się.
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Przewodniczący Zbigniew Szaleniec:

Dziękuję.
Wobec tego kto jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Poproszę o sprawozdanie. Jeżeli są jakieś mate-

riały, to lepiej, żebym je dostał.)
Sprawozdanie już dostarczam w takiej formie, w jakiej jest, przygotowywałem

się przy pomocy pana dyrektora. Zaraz to przekażę. Nie musimy nad tym głosować…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak?

Senator Piotr Andrzejewski:

…pana marszałka, aby zrobić to jak najkrócej.
Jednocześnie chcę panom przypomnieć, że regulamin nie przewiduje dyskusji i

wystąpień w tym zakresie. Trzeba, żeby marszałek od razu to powiedział.
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest. Pytań też nie…)
Jeśli chodzi o pytania, to przykro mi bardzo, może z tym być problem. Ale je-

stem w stanie odpowiedzieć.
(Przewodniczący Zbigniew Szaleniec: O tak. Myślę, że na pewno. To jest…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
I to mnie przekonuje, że trzeba będzie odpowiadać na pytania…
(Głos z sali: Ale jest bardzo ważne, Panie Senatorze…)
(Głos z sali: Nie, może nie być ani dyskusji, ani pytań, żeby przedstawić…)
To będzie krótkie. To będzie bardzo krótkie. I takie, żeby nie zadrażniać sytuacji

personalnej…

Przewodniczący Zbigniew Szaleniec:

Ponieważ widać, że wszyscy są za, to bardzo dziękuję i zamykam posiedzenie
komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 33)
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