
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności (1.) 
w dniu 13 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 12)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt po-
prowadzenia pierwszego posiedzenia Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Otwieram posiedzenie komisji.
Witam panów senatorów bardzo serdecznie, witam pra-

cowników obsługi Senatu, witam panią legislator.
Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie komisji 

jest transmitowane w internecie.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-

muje punkt dotyczący wyboru kandydata na przewodni-
czącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie porządku obrad?

Nie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, wobec braku głosów stwierdzam, 

że komisja zatwierdziła porządek obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 

porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu 
Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór 
kandydata zgodnie z Regulaminem Senatu odbywa się 
w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart 
do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego pierwszego posiedzenia 
będzie wyglądał następująco: za chwilę poproszę panów 
senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji, następnie zarządzę krótką przerwę na przygo-
towanie kart do głosowania, a po przerwie w obradach 
przystąpimy do głosowania.

Proszę państwa, bardzo proszę panów senatorów o zgła-
szanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Piecha:

Senator Wojciech Piecha.
Zgłaszam kandydaturę Andrzeja Józefa Stanisławka na 

przewodniczącego komisji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są inne kandydatury?
Bardzo dziękuję. Nie ma innych kandydatur.
Czy pan profesor wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Andrzej Stanisławek:
Tak, dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan se-

nator Stanisławek został zgłoszony jako kandydat na 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygoto-
wanie kart do głosowania, a teraz poproszę o zgłoszenie się 
trzech panów senatorów do przeprowadzenia głosowania 
w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego.

Pan senator Marek Martynowski. Dziękuję bardzo;
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pan senator Napieralski i pan senator Augustyn. Bardzo 

dziękuję panom senatorom.
Teraz, proszę państwa, zarządzam pięciominutową 

przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowa-
nia tajnego.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. 
Panowie, bardzo proszę.

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Panowie Senatorowie, pragnę przypomnieć, że zgodnie 

z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapa-
dają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej 
członków. Komisja została powołana w składzie 12 senato-
rów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi 
być obecnych co najmniej 4 senatorów. Jest nas więcej, tak 
że stwierdzam, że możemy przystąpić do wyboru kandydata 
na przewodniczącego.
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Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wy-
boru kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Bardzo proszę panów senatorów wyznaczonych do 
przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do 
głosowania tajnego. Państwa senatorów proszę o wypeł-
nienie tych kart. Informuję, 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. Mam nadzieję, że takich nie będzie.

Bardzo dziękuję. Proszę panów senatorów wyznaczo-
nych do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie 
głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach. 
Dziękuję.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Odczytam protokół głosowania tajnego.
Protokół głosowania tajnego w dniu 13 listopada 2015 r. 

w sprawie wyboru senatora Andrzeja Stanisławka na kandy-
data na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego 
senatorowie Grzegorz Napieralski, Mieczysław Augustyn 
i Marek Martynowski stwierdzają, że w głosowaniu taj-
nym w sprawie wyboru senatora Andrzeja Stanisławka 
na kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oddano głosów 9, w tym gło-

sów ważnych 9. Za głosowało 9 senatorów, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Na tym protokół 
zakończono i podpisano.

Wobec wyników głosowania stwierdzam…
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wybrała pana se-
natora Andrzeja Stanisławka na kandydata na przewodniczą-
cego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Panie Senatorze, czy chciałby pan zabrać głos?

Senator Andrzej Stanisławek:
Tak, jeżeli można, Pani Przewodnicząca. Chciałbym 

oczywiście podziękować i powiedzieć, że liczę na współ-
pracę wszystkich członków komisji. Będę starał się organi-
zować prace i wsłuchiwać w poprawki, których będziemy 
musieli dokonać, zgodnie z wolą prawa, ale i tak, żeby to, 
co tutaj robimy, tak jak powiedział pan prezydent i tak jak 
wszyscy czujemy, służyło Polsce. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Gratuluję.
Kto z panów senatorów chciałby przedstawić kandy-

daturę pana senatora?
Pan Marek Martynowski. Dziękuję, Panie Senatorze.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia komisji.
Bardzo dziękuję panom senatorom.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności.
Dziękuję panom bardzo serdecznie.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 27)
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