
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (2.) 

w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek 
Ziółkowski)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Chciałbym serdecznie podziękować za zgłoszenie mojej 

kandydatury.
Zostałem wybrany przez Senat i w tej chwili jestem 

już przewodniczącym komisji. Mam nadzieję, że nasza 
praca będzie bardzo sprawna, dobra i ku pożytkowi wspól-
nemu.

Dziękuję serdecznie panom senatorom – niestety, tylko 
panom.

Dzisiaj będziemy obradować dwie minuty.
Chciałbym prosić państwa o poparcie pisma o na-

stępującej treści do Prezydium Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

„Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wybranie ze 
składu Komisji Gospodarki Narodowej dwóch zastępców 
przewodniczącego”.

Mamy prawo do jednego wiceprzewodniczącego, nie 
chcemy go teraz wybierać, a po uzyskaniu zgody prezydium 
wybierzemy dwóch.

Proszę państwa, kto jest za tą uchwałą? (8)
8 senatorów głosowało za, jednomyślnie.
Dziękuję serdecznie.

Powiem jeszcze, jak to sobie wyobrażam. Jutro o 8.30 
zbiera się prezydium. Nie wiem, czy rozpatrzy ten wniosek, 
czy nie, ale w najbliższym możliwym terminie po rozpa-
trzeniu tego wniosku przez prezydium zwołam posiedzenie 
komisji po to, żeby wybrać…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, jutro nie, ale jak najszybciej. To może być w przy-

szłym tygodniu, zrobimy, na przykład, tak… Proszę pań-
stwa, bardzo by mi zależało, żeby na tym posiedzeniu 
komisji było co najmniej sześć osób. To będzie krótkie 
posiedzenie, zwołane tylko w celu powołania wiceprze-
wodniczących. Dla pewności uzyskam pisemną zgodę od 
zaproponowanych kandydatów na wiceprzewodniczących. 
W każdym razie chodzi o to, żeby było co najmniej sześć 
osób, żeby można było… Problem polega na tym, że ja 
od środy do poniedziałku w przyszłym tygodniu będę za 
granicą, wyjeżdżam dwudziestego trzeciego. Tak więc 
chciałbym to zrobić przed środą…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jutro rano mnie nie ma, o godzinie 7.40 wyjeżdżam.
No, niestety, tu są rozmaite problemy.
Proszę państwa, tyle tytułem informacji. Postaram się, 

żebyśmy powołali wiceprzewodniczących jak najszyb-
ciej.

Panowie Senatorowie, dziękuję serdecznie.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 55)

(Koniec posiedzenia o godzinie18 minut 57)
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