
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Środowiska (2.) 

w dniu 17 listopada 2011 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Jadwiga 
Rotnicka)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Szanowni Państwo!
Mamy kworum, więc otwieram drugie posiedzenie 

Komisji Środowiska.
I proponuję, aby jedynym punktem dzisiejszego spo-

tkania było podjęcie decyzji w sprawie liczby zastępców 
przewodniczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Regulamin Senatu przewiduje, że każda komi-

sja ma przewodniczącego i jednego zastępcę. Nasza – nie 
wiem, jak to nazwać – tradycja i konieczność, która wynika 
z zakresu prac, skłania nas wszystkich do tego, abyśmy 
wystąpili z wnioskiem do Prezydium Senatu o to, aby nasza 
komisja miała dwóch wiceprzewodniczących. Jeżeli…

(Głos z sali: Jestem za.)
Dobrze. Jeżeli członkowie szanownej komisji zaakceptu-

ją takie stanowisko, wówczas wystąpię do Prezydium Senatu 
o zgodę na powołanie dwóch wiceprzewodniczących.

Pytam: czy ktoś jest przeciw takiej propozycji?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nikt. Rozumiem, że wszyscy jednogłośnie zgodzili się 

na to, abyśmy wystąpili o powołanie drugiego wiceprze-
wodniczącego.

Problem jest następujący…
(Głos z sali: Jesteśmy za. Jesteśmy wszyscy za.)
No dobrze. Kto jest za? Rączka w górę. (?)
Tak. Dziękuję. Jednogłośnie za.
Nie ma głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Proszę państwa, sytuacja wygląda tak, że wyboru wi-

ceprzewodniczących dokonamy w terminie późniejszym. 
To, jaki to będzie termin, uzależnione jest od tego, kiedy 
zbierze się Prezydium Senatu. Może to być w przyszłym 
tygodniu, może to być później.

Wobec tego chcę państwa zapytać: co państwo proponu-
ją – czy chcemy się spotkać bardzo wcześnie, czy chcemy 
się spotkać przed kolejnym posiedzeniem Senatu?

(Głos z sali: Przed kolejnym…)
(Głos z sali: Przed kolejnym posiedzeniem.)
(Senator Alicja Zając: Bo mamy już wyznaczone po-

siedzenie Komisji Spraw Zagranicznych.)
(Głos z sali: Na kiedy?)
(Senator Alicja Zając: Na dzień przed posiedzeniem…)
Proszę mówić do mikrofonu, żebyśmy mogli…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Jeżeli można, to spotkajmy się przed posiedzeniem. 

A jeżeli miałoby to być w przyszłym tygodniu, to do-
brze byłoby w czwartek. Większość komisji spotyka się 
właśnie w czwartek, więc żeby nie dublować… A jeżeli 
nie, to najlepiej będzie spotkać się szybko przed posie-
dzeniem i…

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
Ja sądzę, że… Nie wiem, kiedy będzie posiedzenie. 

Nie wiem.
(Głos z sali: O godzinie…)
Prezydium?
(Głos z sali: Tak.)
No dobrze. Może jednak spotkamy się w przeddzień 

posiedzenia Senatu, wtedy wszyscy będziemy obecni.
Mam jeszcze taką propozycję. Gdybyście państwo na 

nią przystali… Mniej więcej wiemy, kto miałby być za-
stępcą przewodniczącego, ale proponuję, abyśmy przesłali 
listę czy propozycje naszych kandydatur do sekretarza ko-
misji, a pani Elżbieta nas wszystkich powiadomi… Wtedy 
będziemy już przygotowani do tego, żeby załatwić sprawę 
w głosowaniu. Może tak być?

(Głos z sali: Tak.)
Mam jeszcze jedną informację…
(Głos z sali: To ma być zgłoszenie klubowe?)
Tak, klubowe. Taki jest, powiedzmy, no, obyczaj.
Jest jeszcze jedna sprawa. Można by już porozmawiać 

o tym, jak ma wyglądać plan pracy naszej komisji. Tak 
jak było to w minionej kadencji, warto się zastanowić, 
co mogłoby być w najbliższym czasie przedmiotem prac 
naszej komisji, oczywiście z pominięciem tego, co może 
wpłynąć do nas z Sejmu.

(Głos z sali: Myślę, że jest jeszcze sporo niezrealizo-
wanych projektów…)

Tak. Możemy o tym porozmawiać.
(Głos z sali: Lista jest jeszcze…)
(Brak nagrania)

Przewodnicząca Jadwiga Rotnicka:
…Pytań, zgłoszeń i propozycji.
Po wyczerpaniu wszystkiego, co mieliśmy do po-

wiedzenia, zamykam dzisiejsze posiedzenie i dziękuję 
państwu.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 01)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 06)
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