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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Jan 
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Panowie!
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej ka-
dencji.

W porządku obrad pierwszego posiedzenia mamy jeden 
punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Dla porządku zapytam: czy ktoś z panów senatorów 
pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad pierwszego posiedzenia komisji? Nie widzę chęt-
nych.

Stwierdzam zatem, że komisja zatwierdziła zapropono-
wany porządek obrad i przystępujemy do jego realizacji.

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 również poinformować, że przebieg naszego 
posiedzenia będzie wyglądał następująco: za chwilę po-
proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji, następnie zarządzę krótką 
przerwę w obradach w celu przygotowania kart do tajnego 
głosowania, a po przerwie przystąpimy do głosowani taj-
nego w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego 
komisji.

Teraz proszę panów senatorów o zgłaszanie kandyda-
tów na przewodniczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, nie wiem, zauważyłem…
Pan senator Jurcewicz. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić osobę, która, myślę, bę-

dzie w sposób bardzo dobry reprezentowała naszą ko-
misję. Zgłaszam kandydaturę pana profesora Marka 
Ziółkowskiego.

Krótka charakterystyka. Ukończył studia na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 

Łódzkiego. Jest profesorem zwyczajnym. Obecnie jest 
nauczycielem akademickim na Uniwersytecie imienia 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielokrotnie prze-
bywał za granicą, wykładając na uczelniach w Stanach 
Zjednoczonych i we Francji. Pełnił także funkcję kon-
sula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. 
Jest członkiem „Solidarności” od 1980 r., a także 
założycielem Partii Chrześcijańskich Demokratów. 
W Senacie szóstej kadencji był członkiem Komisji Spraw 
Zagranicznych, w siódmej natomiast – Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Był wicemarszałkiem Senatu 
szóstej i siódmej kadencji. Przewodniczył także powo-
łanemu przez Prezydium Senatu Zespołowi Doradców 
Zmian w Prawie…

(Głos z sali: Stół się przewraca.)
Panie Senatorze Kleina, stół się przewraca.
Był inicjatorem i jest wiceprzewodniczącym 

Parlamentarnego Zespołu do spraw Dróg Wodnych 
i Turystyki Wodnej, a także wiceprzewodniczącym polskiej 
grupy w Unii Międzyparlamentarnej.

Z przekonaniem przedstawiam tę kandydaturę i myślę, 
że także koledzy z Prawa i Sprawiedliwości poprą ją jed-
nomyślnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są inne kandydatury?
Skoro nie ma, zapytam pana senatora Marka 

Ziółkowskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
(Senator Stanisław Kogut: Dla dobra Rzeczypospolitej.)

Senator Marek Ziółkowski:

Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu senatorowi Jurcewiczowi za przedsta-

wienie mojej kandydatury.
Wyrażam zgodę na kandydowanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Wobec wyrażenia zgody przez pana senatora Marka 

Ziółkowskiego stwierdzam, że pan senator został zgłoszony 
jako kandydat na przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 30)
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Pragnę poinformować, że za chwilę zarządzę prze-
rwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania. 
Wcześniej chciałbym jednak wyznaczyć senatorów do 
przeprowadzenia głosowania tajnego.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów w celu doko-
nania tej czynności. Bardzo proszę.

(Głos z sali: Zgłaszam senatora Kleinę.)
Senator Kleina.
Kto jeszcze?
(Senator Stanisław Kogut: Senator Dobkowski.)
Senator Dobkowski.
I jeszcze jeden.
(Senator Stanisław Kogut: Jurcewicz niech się chwyci 

pracy.)
Dobrze.
(Senator Stanisław Kogut: Zgłaszam kolegę Jurcewicza.)
Senator Jurcewicz został zgłoszony.
Szanowni Państwo, dziękuję.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wy-

boru kandydata na przewodniczącego komisji wyznaczam 
senatorów: Kleinę, Dobkowskiego i Jurcewicza.

Zarządzam minutową…
(Głos z sali: Pięć minut.)
Pięć?
(Głos z sali: Nie, minuta.)
(Rozmowy na sali)
Zarządzam pięciominutową przerwę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Panie Senatorze?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, Panie Senatorze. Regulamin jest w tej kwestii bez-

względny i nie przewiduje żadnej furtki, która by umoż-
liwiała tego typu obejście czy przyspieszenie, no niestety.

(Wesołość na sali)
A Senat jest instytucją konserwatywną i szanuje 

swoje wewnętrzne przepisy. Tak że poddajmy się, Panie 
Senatorze, tej procedurze.

Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego.

(Przerwa w obradach)

Wznawiam obrady.
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 
członków komisji. Komisja została powołana w składzie 
szesnastu senatorów, zatem aby mogła podejmować uchwa-
ły, musi być obecnych co najmniej sześciu.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów, w związku z tym możemy przystąpić do 
wyboru przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wy-
boru kandydata na przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Narodowej.

Proszę wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania 
senatorów o rozdanie kart do głosowania.

Aha, już to uczynili.
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 o oddanie głosu, wykonanie czynności 
wyborczych.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy panowie senatorowie wypełnili już karty 

do głosowania?
(Głos z sali: Tak.)
I wrzucili je do urny?
(Głos z sali: Tak.)
Wszyscy spośród obecnych na posiedzeniu senatorów, 

tak?
Zatem bardzo proszę panów senatorów wyznaczonych 

do przeprowadzenia głosowania tajnego o obliczenie gło-
sów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam dwuminutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Informuję, że senatorowie wyznaczeni do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego obliczyli głosy i sporządzili 
protokół.

Odczytuję protokół głosowania tajnego w sprawie 
wyboru senatora Marka Ziółkowskiego na kandydata na 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajne-
go senatorowie Kazimierz Kleina, Wiesław Dobkowski, 
Stanisław Jurcewicz…

(Rozmowy na sali)
Andrzej, spokój!
…Stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie 

wyboru senatora Marka Ziółkowskiego na kandydata na 
przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oddano 
czternaście głosów, w tym trzynaście głosów ważnych, za 
głosowało trzynastu senatorów, oddano jeden głos nie-
ważny.

I podpisy członków komisji.
Szanowni Panowie, wobec wyników głosowania stwier-

dzam, że Komisja Gospodarki Narodowej wybrała pana 
senatora Marka Ziółkowskiego na kandydata na przewod-
niczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

Czy pan senator kandydat chciałby zabrać głos?

Senator Marek Ziółkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Serdecznie dziękuję za wybór.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
My również bardzo dziękujemy.
Kto z panów senatorów przedstawi kandydaturę na po-

siedzeniu Senatu?
Pan senator Jurcewicz, jak rozumiem. Tak?
Czy są inni chętni do wykonania tej czynności? Nie ma.
Czy jest sprzeciw wobec tego, aby pan senator Jurcewicz 

dokonał tego w naszym imieniu?



w dniu 17 listopada 2011 5

(Senator Stanisław Kogut: Zastanawiam się nad jed-
nym…)

Nie ma sprzeciwu.
Zatem stwierdzam, że pan senator Jurcewicz będzie nas 

reprezentował w czasie posiedzenia plenarnego.

Informuję, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-
szego posiedzenia komisji.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Gratuluję, Panie Przewodniczący.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 52)
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