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Zapis stenograficzny
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166. posiedzenie
Komisji Ustawodawczej
w dniu 19 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 36)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Bohdan Paszkowski)

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

W porządku dzisiejszym mamy w zasadzie jeden punkt – chyba że państwo
chcą wzbogacić ten nasz porządek – a mianowicie wybór kandydata na przewodniczą-
cego komisji, co nastąpi po okresie, powiedzmy, braku przewodniczącego, czy to fak-
tycznego, czy już formalnego. Mamy więc możliwość wybrać przewodniczącego.

Witam serdecznie nowych członków naszej komisji, pana senatora Zientarskie-
go i pana senatora Gogacza. Komisja wzmocniona przez panów będzie chyba w stanie
wybrać dzisiaj przewodniczącego.

Czy są jakieś uwagi do porządku? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń. Stwierdzam
zatem, że zatwierdziliśmy porządek.

Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu pierwszego i ostatniego naszego po-
rządku: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja
wybiera ze swego składu kandydata na przewodniczącego, następnie na plenarnym
posiedzeniu zostanie on wybrany przez cały skład Senatu. Będziemy głosować z uży-
ciem kart do głosowania, będziemy te głosy wrzucać do urny, czyli, innymi słowy, bę-
dziemy głosować tajnie.

Zaraz przystąpimy do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego komisji, tak
że proszę się już przygotować. Następnie, po zgłoszeniu tych kandydatur czy kandy-
datury – to zależy, zaraz się okaże – będzie krótka przerwa techniczna, trwająca naj-
wyżej minutę, żeby do przygotowanych już kart wpisać nazwiska osób kandydujących.
Wybierzemy też komisję skrutacyjną, choć według planu, jak przeczytałem, wybór
komisji skrutacyjnej jest dopiero po przerwie. Tak tu jest zapisane. Ale my rzeczywi-
ście możemy to zrobić wcześniej, bo nie musimy się trzymać konkretnie tego, co tutaj
jest zapisane, bylebyśmy tylko spełnili te wymogi proceduralne.

W związku z powyższym proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów
na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Proszę, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:

Pozwolę sobie w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej zgłosić kandydaturę
pana senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego komisji.
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Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Bo zaraz zamknę listę. Nie słyszę zgłoszeń.
Jeszcze zapytam pana senatora Zientarskiego, czy akceptuje zgłoszenie swojej

kandydatury.

Senator Piotr Zientarski:

Wyrażam zgodę.

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ostatnia szansa, bo już będę zamykał listę kandydatów.
(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)
Nie słyszę innych zgłoszeń. W związku z powyższym zamykam listę kandyda-

tów. Mamy jedną kandydaturę.
Może jeszcze przed przerwą dokonamy wyboru komisji skrutacyjnej? Kto się

zgłasza?
(Senator Leon Kieres: Proponuję senatora Cichonia…)

Senator Leon Kieres:

Proponuję senatora Cichonia i senatora Trzcińskiego.
(Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski: Mamy zgłoszenie. I jeszcze

jedną osobę…)
To siebie zgłaszam.

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Bardzo dziękuję.
Czyli mamy zaproponowaną komisję skrutacyjną w składzie: pan senator Ci-

choń, senator Trzciński i senator Kieres. Czy państwo aprobują taką komisję skrutacyj-
ną? Nie ma innych zgłoszeń, czyli, innymi słowy, akceptujemy tę komisję skrutacyjną.

W związku z powyższym ogłaszam minutową przerwę, aby przygotować karty
do głosowania. Można nie wychodzić. Proszę bardzo, ogłaszam przerwę.

(Przerwa w obradach)

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Za chwilę będziemy mogli przystąpić do głosowania. Jeszcze tylko przypomnę,
że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością
głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

Mamy w tej chwili skład siedmioosobowy. Aby podjąć uchwałę dotyczącą wy-
boru przewodniczącego wymagane jest kworum liczące trzech senatorów. W dniu dzi-
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siejszym ten warunek aż nadto spełniamy. W związku z tym możemy przystąpić do
głosowania tajnego.

Poinformuję jeszcze, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko
jeden znak „x”. Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x”
lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Wiadomo, jak głosować? W sensie formalnym oczywiście, nie merytorycznym.
(Wesołość na sali) (Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy wszyscy już oddali karty do głosowania? Wszyscy.
W związku z powyższym proszę komisję skrutacyjną, aby dokonała obliczenia

głosów i sporządziła protokół głosowania tajnego.
(Senator Zbigniew Cichoń: Ogłaszam, że jest…)
Czyli przerwy nie robimy, choć teoretycznie…

Senator Zbigniew Cichoń:

Z przyjemnością ogłaszam, że kolega senator Piotr Zientarski został wybrany na
przewodniczącego komisji jednogłośnie. (Oklaski)

(Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski: Brawo, brawo.)
Tradycyjnie już zresztą, bo pamiętam, że również jednogłośnie został wybrany

na przewodniczącego komisji regulaminowej…
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
To co? Piszemy protokół, tak?

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Proszę, żeby tam dokonać stosownych wpisów w formularzu, żeby dokonało się
już to wszystko formalnie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Mam takie pytanie: czy kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać

głos? Taką mam formułkę tutaj zapisaną, więc… (Wesołość na sali)

Senator Piotr Zientarski:

Bardzo dziękuję wszystkim członkom komisji, kolegom, za poparcie. Traktuję
to jako dowód… jako kredyt zaufania do mnie. Postaram się współpracować z wami
tak, ażeby komisja działała skutecznie, jak do tej pory. Myślę, że będziemy pracować
i skutecznie, i w dobrej atmosferze, czego sobie i państwu życzę. Bardzo dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Myślę, że komisja, wzmocniona dzisiaj za sprawą nowych osób, a w szczegól-

ności pana przewodniczącego, czy też na razie jeszcze kandydata na przewodniczące-
go… Ale myślę, że rzecz jest, powiedzmy, uzgodniona, czyli na posiedzeniu plenar-
nym zostanie ta kandydatura zaakceptowana.

Ja również liczę na to, że będziemy w dalszym ciągu owocnie dla dobra naszej
Izby i społeczeństwa, państwa, pracować.
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(Senator Leon Kieres: Mogę coś powiedzieć?)
Tak, proszę.

Senator Leon Kieres:

Ja też gratuluję panu senatorowi Zientarskiemu, licząc na to, że będzie prowa-
dził tę komisję, tak jak to było w jej praktyce, w sposób umożliwiający nie tylko two-
rzenie dobrej atmosfery, ale i umożliwiający porozumienie, zrozumienie racji drugiej
strony.

A pana senatora Gogacza witamy wśród nas, co mówię w imieniu naszej trójki,
i liczymy, znając pana… Zresztą ja pana znam jeszcze z pierwszej kadencji, kiedy by-
łem senatorem…

(Głos z sali: Z czwartej.)
Ale pierwszej mojej.
(Głos z sali: Aha.)
Tak… Liczymy, że za sprawą tych wartości, którymi pan wówczas się kierował,

także teraz wzbogaci pan prace naszej komisji.

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Jest jeszcze przed nami taka mała kwestia formalna, a mianowicie kto przedsta-

wi kandydaturę na posiedzeniu Senatu.
(Senator Leon Kieres: Pan przewodniczący…)
Ale ja bym… To znaczy była dotychczas taka tradycja i myślę, że można ją

podtrzymać… Otóż ponieważ ta kandydatura jest naszą, komisyjną, ale również kan-
dydaturą, powiedzmy, ugrupowania, to może… I byśmy się trzymali już tej konwencji,
tak?

(Wypowiedzi w tle nagrania.)
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
W związku z powyższym kandydaturę, naszego kandydata na przewodniczące-

go, przedstawi pan senator Kieres.
Bardzo dziękuję. Nic innego w porządku nie mamy…
(Senator Zbigniew Cichoń: Protokół…)
(Głos z sali: Jeszcze protokół trzeba…)
(Głos z sali: No, on już jest.)
(Głos z sali: Ale odczytać go pan musi…)
Aha tak, proszę bardzo. Jest już? To ja już odczytam.
„Protokół głosowania tajnego w dniu 19 marca 2009 r. w sprawie wyboru sena-

tora Piotra Zientarskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego senatoro-
wie”… A czemu tu jest taka formuła: „Powołani przez marszałka Senatu”?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ja to skreślę, bo powinno być „powołani przez komisję”.
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Dobrze, że odczytujemy to.
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(Wypowiedzi w tle nagrania) (Wesołość na sali)
Tak jest. Odczytuję ponownie.
„Powołani przez Komisję Ustawodawczą do przeprowadzenia głosowania taj-

nego senatorowie – senator Zbigniew Cichoń, senator Leon Kieres, senator Marek
Trzciński – stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Piotra
Zientarskiego na kandydata na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oddano gło-
sów sześć, w tym głosów ważnych sześć. Za głosowało sześciu senatorów, przeciw –
zero, wstrzymało się – zero. Warszawa, dnia 19 marca 2009 r.” I podpisy senatorów
Cichonia, Kieresa i Trzcińskiego.

Nie ma uwag do protokołu, bo on odzwierciedla to, cośmy przeprowadzili.
Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś uwagi do tego, cośmy przeprowadzili? Nie

ma. W związku z powyższym stwierdzam, że wyczerpaliśmy…
(Senator Leon Kieres: Jest uwaga, jest…)
Tak?

Senator Leon Kieres:

Żeby podtrzymać tradycję, chcielibyśmy tutaj podziękować również panu, Panie
Przewodniczący, za zacne kierowanie merytoryczne komisją w okresie bezkrólewia.
(Oklaski)

Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten okres bezkrólewia nie będzie się koja-

rzyć z anarchią.
(Wesołość na sali) (Wypowiedzi w tle nagrania)
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, możemy teraz powiedzieć, że wyczerpaliśmy porządek obrad

posiedzenia komisji i możemy zamknąć sto sześćdziesiąte szóste posiedzenie Komisji
Ustawodawczej. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 53)
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