
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY

Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi (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:
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej 
kadencji.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmuje 
punkt: wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W sprawie porządku?
(Głos z sali: Nie.)
Czy pani senator chce uzupełnić… Nie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W takim razie stwierdzam, że komisja zatwierdziła 

porządek obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 

porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 
przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kan-
dydata na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandyda-
tów na przewodniczącego komisji. Bardzo proszę.

Pani senator Gosiewska.

Senator Beata Gosiewska:
Chciałabym zgłosić kandydaturę pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Jerzy Chróścikowski wyraża zgodę?

Senator Jerzy Chróścikowski:
Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są inne zgłoszenia? Nie ma.
Stwierdzam, że pan senator Jerzy Chróścikowski został 

zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pragnę państwa poinformować, że za chwilę zarządzę 
przerwę w obradach na przygotowanie kart do głosowania.

Wcześniej chciałbym jednak wyznaczyć trzech senato-
rów do przeprowadzenia głosowania tajnego.

Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych do przeprowa-
dzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewod-
niczącego komisji.

(Głos z sali: Marian Poślednik.)
Pan senator Marian Poślednik. Wyraża pan zgodę. Tak?
Kto jeszcze? Bardzo proszę.
(Głos z sali: Grzegorz Wojciechowski.)
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
I pani senator Gosiewska.
Czy ktoś to zapisał? Dziękuję bardzo.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie 

wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wy-
znaczam: panią senator Beatę Gosiewską, pana senatora 
Mariana Poślednika i pana senatora Grzegorza Michała 
Wojciechowskiego.

Zarządzam pięciominutową przerwę 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 naj-
mniej 1/3 członków. Komisja została powołana w składzie 
trzynastu senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować 
uchwały, musi być obecnych co najmniej pięciu senatorów. 
Obecnych jest w tej chwili dwunastu senatorów, w związ-
ku z tym stwierdzam, że możemy przystąpić do wyboru 
kandydata na przewodniczącego.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 31)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 46)

sów, w tym dwanaście głosów ważnych. Za głosowało 
dwunastu senatorów.

Protokół został podpisany przez panią senator Beatę 
Gosiewską, pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego 
i pana senatora Mariana Poślednika.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrała pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan senator Jerzy Chróścikowski, kandydat na 
przewodniczącego komisji, chciałby zabrać głos?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Tak, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Bardzo dziękuję.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie 

zaufaniem i wybrali na kandydata na przewodniczącego 
komisji.

W jednym zdaniu chcę powiedzieć, że dotychczasowa 
moja praca na rzecz komisji przełoży się, myślę, także na 
prace w tej kadencji. Postaram się nie zawieść państwa 
zaufania i pracować dla dobra naszego rolnictwa i wysokiej 
rangi naszej Izby, Senatu. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Kto z państwa przedstawi kandydaturę pana senatora 

Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego komisji 
na posiedzeniu plenarnym Senatu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani senator Beata Barbara Gosiewska. Dziękuję bar-

dzo.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia komisji.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wy-
boru kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 
głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania tajnego, 
a państwa senatorów – 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.

Czy wszyscy państwo senatorowie wypełnili już karty? 
Nie, nie wszyscy, to czekamy.

(Rozmowy na sali)
Czy teraz już wszyscy państwo senatorowie wypełnili 

karty? Tak. Dziękuję bardzo.
Proszę o wrzucania wypełnionych kart do głosowania 

do urny.
Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przepro-

wadzenia tajnego głosowania 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.

Odczytuję protokół głosowania tajnego.
Protokół głosowania tajnego z dnia 17 listopada 2011 r. 

w sprawie wyboru senatora Jerzego Chróścikowskiego 
na kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego 
senatorowie Beata Barbara Gosiewska, Grzegorz Michał 
Wojciechowski i Marian Poślednik stwierdzają, że w gło-
sowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Jerzego 
Chróścikowskiego na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano dwanaście gło-
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