
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji (1.) 
w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Jan 
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Otwieram posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ósmej kadencji.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-
muje punkt: wybór kandydata na przewodniczącego ko-
misji.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego porządku obrad pierwszego posie-
dzenia komisji? Nie.

Stwierdzam, że komisja zatwierdziła zaproponowany 
porządek obrad posiedzenia. I przystępujemy do jego re-
alizacji.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 
Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu 
wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczą-
cego. Wybór kandydata zgodnie z Regulaminem Sejmu 
odbywa się…

(Głos z sali: Regulaminem Senatu.)
Przepraszam.
Wybór kandydata zgodnie z Regulaminem Senatu odby-

wa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych 
kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia 
będzie wyglądał następująco: za chwilę poproszę panów 
senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczące-
go komisji, następnie zarządzę przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego, a po przerwie 
przystąpimy do głosowania tajnego.

Proszę panów senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana profesora Michała 
Seweryńskiego na przewodniczącego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Michał Seweryński wyraża zgodę?

Senator Michał Seweryński:

Tak.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Czy są inne kandydatury? Nie ma.
Stwierdzam zatem, że pan senator Michał Seweryński 

został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Za chwilę zarządzę przerwę, ale najpierw chciałbym 
wyznaczyć trzech senatorów do dokonania czynności li-
czenia głosów. Oczekuję na zgłoszenie trzech kandydatur. 
Bardzo proszę.

Pan senator Paszkowski, jak rozumiem, się zgadza.
(Senator Bohdan Paszkowski: Zgadzam się.)
Pan senator Knosala, i pan senator Świeykowski. 

Tak?
(Senator Aleksander Świeykowski: Tak, zgłosiłem 

się.)
Stwierdzam, że do przeprowadzenia głosowania taj-

nego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczą-
cego komisji wyznaczam pana senatora Knosalę, pana 
senatora Świeykowskiego i pana senatora Bohdana 
Paszkowskiego.

Zarządzam pięciominutową przerwę na wydrukowanie 
kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego.
Panowie Senatorowie, pragnę przypomnieć, że zgod-

nie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji 
zapadają większością głosów w obecności co najmniej 
1/3 jej członków.

Komisję powołano w składzie dziewięciu senatorów, 
zatem aby mogła ona podejmować uchwały, musi być 
obecnych co najmniej trzech senatorów, a na liście obec-
ności jest dziewięciu – w rzeczywistości też dziewięciu. 
Tak że stwierdzam, że komisja jest władna podejmować 
uchwały.

Bardzo proszę panów senatorów wyznaczonych do 
przeprowadzenia głosowania tajnego o rozdanie kart, 
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół głosowania tajnego. Pozwolę sobie go odczytać.

Protokół głosowania tajnego w dniu 17 listopada 2011 r. 
w sprawie wyboru senatora Michała Seweryńskiego na 
kandydata na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego 
senatorowie Ryszard Knosala, Aleksander Świeykowski, 
Bohdan Paszkowski stwierdzają, że w głosowaniu tajnym 
w sprawie wyboru senatora Michała Seweryńskiego na 
kandydata na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oddano dziewięć głosów, w tym 
dziewięć głosów ważnych, za głosowało dziewięciu se-
natorów.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wybrała pana 
senatora Michała Seweryńskiego na kandydata na prze-
wodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Czy pan chciałby coś powiedzieć?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pozostaje jeszcze taka sprawa, że ktoś z panów 

senatorów musi przedstawić kandydaturę pana senatora 
Seweryńskiego na przewodniczącego komisji na posie-
dzeniu Senatu. I rozumiem, że pan senator Mamątow to 
uczyni. Tak? Pan senator jest już przygotowany.

Dziękuję bardzo.
Nie ma sprzeciwu wobec tej propozycji co do osoby 

sprawozdawcy, jak rozumiem, tak?
(Głos z sali: Nie ma.)
Zatem wszystko zostało ustalone.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia.
Dziękuję panom senatorom za sprawne rozpatrzenie 

porządku obrad.
I zamykam posiedzenie.

a wszystkich panów senatorów proszę o wypełnienie 
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 posta-
wiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Jeszcze przed głosowaniem chciałbym powiedzieć parę 

słów o kandydacie. Można?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Można, oczywiście. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Po głosowaniu.)

Senator Robert Mamątow:
To może już po głosowaniu w takim razie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, bardzo proszę.
(Głos z sali: A życiorysy będą czytane?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Będą, będą.
(Głos z sali: Na sali.)
Dobrze, to proszę tego dokonać już na sali plenarnej, 

dobrze?
Zatem, Panowie Senatorowie, proszę oddać głos, proszę 

wrzucić karty do urny.
(Rozmowy na sali)
Wszyscy senatorowie oddali głos? Wszyscy.
Zarządzam dwuminutową przerwę w obradach.
I bardzo proszę panów senatorów wyznaczonych do 

przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów 
i sporządzenie protokołu według wzoru, który został do-
starczony.

(Przerwa w obradach)
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