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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej (112.) 

w dniu 29 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej VIII kadencji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Wojciech 
Skurkiewicz)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Witam panów, członków komisji.
Otwieram sto dwunaste posiedzenie Komisji Obrony 

Narodowej.
Szanowni Państwo, jest to chyba ostatnie, a jeśli nie 

ostatnie, to jedno z ostatnich posiedzeń Komisji Obrony 
Narodowej Senatu ósmej kadencji. Pozostaje nam przyjąć 
sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej 
w tejże właśnie kadencji.

Jak rozumiem, sprawozdanie przygotowane przez sekre-
tariat naszej komisji zostało panom senatorom dostarczone. 
Jest jedna korekta dotycząca składu osobowego, ale oczywi-
ście ta kwestia zostanie, że tak powiem, uzupełniona.

Czy panowie, członkowie komisji chcieliby coś jeszcze 
do tegoż sprawozdania dorzucić, uzupełnić, dopisać?

Ja nieprzypadkowo powiedziałem, że to jest prawdopo-
dobnie ostatnie posiedzenie komisji. Być może spotkamy się 
jeszcze, jeżeli będzie taka potrzeba, bo jak państwo zapewne 
wiecie, dobiega końca – choć miał się już zakończyć – prze-
targ na zakup śmigłowca wielozadaniowego, zbliża się…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie.
Dopiero co zakończyły się negocjacje na poziomie 

wojskowym, 30 września rozpoczynają się negocjacje 
offsetowe, tak że opóźnienie w tej kwestii jest znaczne. 
I być może dlatego, jeżeli będziemy chcieli dowiedzieć się 
czegoś więcej w tej materii… I być może dlatego będzie 
kolejne posiedzenie komisji.

Czy panowie chcieliby coś tej w sprawie powiedzieć, 
przedstawić swoje refleksje na temat pracy komisji?

Pan profesor Zając, jak widzę, chciałby coś powiedzieć.
(Senator Józef Zając: Można?)
Proszę bardzo. Tylko trzeba mikrofon włączyć, Panie 

Profesorze.

Senator Józef Zając:
Ja chciałbym odnieść się do tego sprawozdania, do tego 

raportu. Bardzo mi się podoba taka zwarta forma, bez róż-
nych zbędnych rzeczy. I za to wielki plus. Dziękuję.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Podziękowanie dla sekretariatu komisji.

Czy jeszcze ktoś…
Pan senator Bogdan Pęk, jak sobie mikrofon bliżej…
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:
Ja tylko chciałbym podziękować za współpracę w tej 

kadencji i życzyć wszystkim ponownego wyboru i dobrych, 
owocnych obrad w następnej kadencji, bo ja już nie będę 
wam towarzyszył. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Bez Pęka będzie nudno, prawda?)

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Mnie też nie będzie w następnej kadencji.
(Głos z sali: Dlaczego?)
Startuję do Sejmu, tak że dlatego…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze, ale porozmawiamy o tym poza…
A więc, jak rozumiem, przyjmujemy to sprawozdanie. 

Tak?
Poddaję pod głosowanie treść sprawozdania. Oczywiście 

ta kwestia personalna już…
Kto jest za przyjęciem sprawozdania? (8)
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pra-

cy Komisji Obrony Narodowej w ósmej kadencji Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję panom za współpracę. Dziękuję za…
Jeszcze pan senator Klich.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Pan przewodniczący podziękował nam, ale, jak mi się 

wydaje, wszyscy podzielamy opinię, że prowadzenie przez 
pana przewodniczącego tej komisji było sprawne i skutecz-
ne. A więc ja dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za 
trud i wysiłek, który pan włożył w prowadzenie tej komisji, 
i myślę, że koledzy do tych podziękowań się przyłączą.

Przewodniczący Wojciech Skurkiewicz:
Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, słowa uznania. 

Wszystko ku chwale ojczyzny.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Obrony Narodowej… 

(oklaski) …z oklaskami na zakończenie.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 26)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 30)
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