
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie 
Komisji Środowiska (1.) 

w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Stanisław 
Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Witam państwa serdecznie.
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Środowiska 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-

muje jeden punkt: wybór kandydata na przewodniczącego 
komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad pierwszego 
posiedzenia komisji? Nikt. Dziękuję. Wobec braku innych 
głosów stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek 
obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Środowiska.

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 Senatu 
odbywa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczęto-
wanych kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia 
będzie wyglądał następująco. Za chwilę poproszę państwa 
senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji, następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego, a po przerwie 
w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji. Proszę.

Pan senator Stanisław Gorczyca. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:
Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Chciałbym zgłosić kandydaturę pani senator Jadwigi 

Rotnickiej na przewodniczącą Komisji Środowiska. Może 
krótko przedstawię sylwetkę pani senator.

Wielkopolanka z urodzenia, poznanianka z wyboru. 
Od 1966 r. związana z poznańskim Uniwersytetem imienia 
Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała stopień naukowy dok-
tora geografii fizycznej ze specjalnością: hydrologia. Stopień 
doktora habilitowanego tej samej specjalności uzyskała na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od początku 
działalności zawodowej pracuje w Instytucie Geografii 
Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Jest profesorem 
wykładającym hydrologię, gospodarkę wodną i zarządzanie 
środowiskiem.

Od 1990 do 2007 r. nieprzerwanie zasiadała w Radzie 
Miasta Poznania, gdzie przez pierwsze dwie kadencje pełni-
ła funkcję przewodniczącej rady. Prowadziła prace na rzecz 
rozwoju demokracji lokalnej, efektywnego współdziałania 
między podmiotami samorządu lokalnego, administracji 
państwowej i specjalnej oraz współpracy międzynarodowej 
w obrębie miast partnerskich. Odbyła także, na zaproszenie 
rządu, szkolenie samorządowe w Stanach Zjednoczonych.

Od 1998 do 2007 r. pracowała w PKO Banku 
Polskim SA na stanowisku dyrektora oddziału Centrum, 
a następnie w Regionalnym Oddziale Detalicznym była 
doradcą klienta bankowości osobistej i prywatnej.

W 2007 r. w wyborach parlamentarnych została wybra-
na na senatora siódmej kadencji z okręgu poznańskiego, 
a w wyborach w 2011 r. na senatora ósmej kadencji z okrę-
gu miasta Poznania.

Jest członkiem Zarządu Krajowego Platformy 
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

W minionej kadencji Senatu pracowała w Komisji 
Środowiska oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Była także wiceprzewodniczą-
cą, a następnie przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu 
do spraw Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta 
Poznania. Należy do klubu rotarian. Jest członkiem hono-
rowym Business and Professional Women Club. Jest także 
matką chrzestną Boeinga 767-300, samolotu PLL „Lot” 
noszącego imię „Poznań”.

Jest zamężna. Jej mąż Karol jest profesorem zwyczaj-
nym, geomorfologiem i paleogeografem. Ma dorosłą córkę 
Joannę, która jest matematykiem i doktorem geologii, oraz 
dwoje wnucząt. To wszystko.

Bardzo rekomenduję panią profesor, panią senator na 
stanowisko przewodniczącej Komisji Środowiska.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pani senator Jadwiga Kazimiera Rotnicka wyraża 

zgodę?

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 10)
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Komisja została powołana w składzie liczącym dzie-
więciu senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować 
uchwały, musi być obecnych co najmniej trzech senatorów. 
Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów, w związku z czym możemy przystąpić 
do wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wybo-
ru kandydata na przewodniczącego Komisji Środowiska.

Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przeprowa-
dzenia głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania 
tajnego, a państwa senatorów proszę o wypełnienie 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.

Czy wszyscy senatorowie… Czy wszyscy państwo se-
natorowie wypełnili już karty?

Bardzo proszę o wrzucanie do urny wypełnionych kart 
do głosowania tajnego.

Bardzo proszę senatorów…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Czy wszyscy oddali głos? Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przepro-

wadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i spo-
rządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach.
(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół głosowania tajnego.

Odczytam protokół głosowania tajnego przeprowadzo-
nego w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru senator 
Jadwigi Rotnickiej na kandydatkę na przewodniczącego 
Komisji Środowiska.

Senatorowie wyznaczeni do przeprowadzenia głosowa-
nia tajnego – pani senator Alicja Zając, pan senator Andrzej 
Kobiak i pan senator Michał Wojtczak – stwierdzają, że 
w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senator Jadwigi 
Rotnickiej na kandydatkę na przewodniczącego Komisji 
Środowiska oddano głosów 9, w tym głosów ważnych 
9. Za głosowało 8 senatorów, nie było głosów przeciw, 
wstrzymała się 1 osoba. Protokół odpowiednio podpisano.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Środowiska wybrała panią senator Jadwigę Rotnicką na 
kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy pani senator, kandydat na przewodniczącego ko-
misji, chciałaby zabrać głos?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Chciałabym przede wszystkim podziękować kole-

żankom i kolegom za zgłoszenie mnie i powiedzieć, że 
będę starała się pełnić powierzoną mi funkcję najlepiej 
jak potrafię, przy współudziale wybranych również przez 

Senator Jadwiga Rotnicka:

Wyrażam.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury? Nie widzę zgłoszeń.
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pani senator 

Jadwiga Rotnicka została zgłoszona na kandydata na prze-
wodniczącego Komisji Środowiska.

Pragnę poinformować, że za chwilę zarządzę prze-
rwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. 
Wcześniej jednak chciałbym wyznaczyć senatorów do 
przeprowadzenia głosowania tajnego.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przepro-
wadzenia głosowania nad wyborem kandydata na prze-
wodniczącego. Bardzo proszę. Zapiszemy. Bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może ja zaproponuję. Bardzo proszę, pan senator 

Wojtczak, pani senator Zając i pan senator Skurkiewicz. 
Wyrażają zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie. Pan senator Pęk. Wyrażają zgodę?
(Głos z sali: My wyrażamy, bo…)
Dobrze. Pan senator Wojtczak wyraża zgodę. Pan se-

nator Pęk coś ma…
(Senator Bogdan Pęk: Ja mam posiedzenie Komisji 

Obrony Narodowej.)
Dobrze. Rozumiem.
Pan senator Grzyb, pan senator Wojtczak. Tak?
(Senator Andrzej Grzyb: Ja wychodzę na posiedzenie 

komisji kultury.)
Dobrze. Pan senator Wojtczak wyraża zgodę. Pani se-

nator Zając wyraża zgodę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator?
(Senator Andrzej Kobiak: Kobiak.)
Pan senator Andrzej Kobiak. Taki skład zapisujemy. 

Dziękuję bardzo.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie 

wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wyzna-
czam pana senatora Andrzeja Kobiaka, panią senator Alicję 
Zając – przepraszam bardzo, że nie jako pierwszą – i pana 
senatora…

(Głos z sali: Wojtczaka.)
Aha, Wojtczaka. Pana senatora Michała Wojtczaka.
Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach na 

przygotowanie kart do głosowania tajnego.
(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Panie i Panowie Senatorowie, pragnę przypomnieć, że 

zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji 
zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 
członków komisji.
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Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pani 
senator Jadwigi Rotnickiej na przewodniczącą komisji na 
posiedzeniu Senatu?

(Głos z sali: Stanisław Gorczyca.)
Pan Stanisław Gorczyca. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia komisji.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Środowiska. 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Dziękujemy.)
Dziękuję.

komisję współprzewodniczących i wszystkich członków 
komisji. Dziękuję. I rozumiem, że być może niektórym 
z kolegów jest przykro, że ta funkcja nie jest na przykład 
trzyosobowa tak jak Trójca Święta, ale niestety jest taka… 
Do ciebie, Michał, to mówię, rozumiesz to. Przepraszam. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Ktoś musi rządzić.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 30)
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