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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (1.) 
w dniu 12 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Stanisław 
Karczewski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-
muje punkt: wybór kandydata na przewodniczącego ko-
misji.

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

Wobec braku uwag stwierdzam, że komisja zatwierdziła 
porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 
Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wy-
biera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.

Wybór kandydata zgodnie z Regulaminem Senatu odby-
wa się w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych 
kart do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie 
wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa se-
natorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji, następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na 
przygotowanie kart do głosowania tajnego, a po przerwie 
w obradach przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz państwa senatorów…
A komisję skrutacyjną kto wyznacza?
(Głos z sali: Pan wyznaczy, jak senatorowie się 

zgłoszą.)
Aha, rozumiem.
Proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandyda-

tów na przewodniczącego komisji.
Bardzo proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, ja jestem gościnnie na posiedzeniu 

tej komisji, korzystając z wyboru, który został dokonany 
niedawno…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jako przewodniczący grupy senatorów Platformy 
Obywatelskiej chciałbym zgłosić kandydaturę pana sena-
tora Sławomira Rybickiego na przewodniczącego komisji 
regulaminowej.

Pan senator Rybicki, będąc posłem, przez wiele lat był 
szefem sejmowej komisji etyki, zajmował się tymi sprawa-
mi zawodowo. Był to jeden z obszarów jego działalności 
również w ramach służby ministerialnej w kancelarii pre-
zydenta Komorowskiego.

Zgłaszam kandydaturę senatora Sławomira Rybickiego 
na przewodniczącego komisji regulaminowej.

Marszałek Stanisław Karczewski:
A czy pan senator jest członkiem komisji, czy nie?
(Senator Bogdan Klich: Nie. Powiedziałem, że nie 

jestem.)
Tak, ale ja chcę zapytać pana legislatora, czy jest 

możliwe, żeby osoba, która nie należy do składu komisji, 
zgłaszała kandydata na przewodniczącego. Przepraszam 
bardzo, ale ja muszę to wiedzieć. Proszę pana mecenasa 
o odpowiedź.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:
Szymon Giderewicz, legislator.
Wysoka Komisjo, senator niebędący członkiem komisji 

może uczestniczyć w posiedzeniu komisji i zabierać głos 
na posiedzeniu, nie może tylko składać wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym. Jak rozumiem ten wniosek nie ma 
charakteru legislacyjnego.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie ma. Czyli pan senator może… Ja tylko pytam, czy 

formalnie jest taka możliwość. Jest, tak?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Szymon Giderewicz: Oczywiście, jest możliwość 
zabrania głosu.)

Dobrze, dziękuję bardzo. Uspokoił mnie pan, bo bałem 
się, że później mogłoby się okazać, że wszystko jest nie-
ważne i trzeba byłoby odstąpić…

Dobrze. Jest jedna kandydatura, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 24)
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Zarządzam pięciominutową przerwę. Najwyżej ją 
przedłużę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zarządzam pięciominutową przerwę w obradach na 

przygotowanie kart do głosowania tajnego.
(Głos z sali: Pięć minut.)
Czyli do godziny 22.35.

(Przerwa w obradach)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, wszyscy już są? Tak?
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Mam napisane w scenariuszu „Panie i Panowie”, ale są 

sami panowie senatorowie.
Przypominam, że zgodnie 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 11 senatorów, zatem aby ko-
misja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co 
najmniej 4 senatorów.

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

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru 
kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich.

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

Jest urna i do tej urny…
Czy wszyscy panowie otrzymali karty do głosowa-

nia? Tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No nie ma.
Proszę o wypełnienie kart do głosowania tajnego 

i o wrzucenie ich do urny.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy panowie senatorowie oddali głos?
(Głosy z sali: Nie, jeszcze nie.)
(Rozmowy na sali)
Urna jest przezroczysta.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Już.)
Bardzo proszę senatorów wyznaczonych do przepro-

wadzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i spo-
rządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam trzyminutową przerwę.
(Głos z sali: Trzyminutową?)
Trzyminutową.
(Głos z sali: A protokół…)
No ile tu będzie do liczenia? Trzy minuty wystarczą.

(Przerwa w obradach)

Senator Grzegorz Bierecki:

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana senatora 
Misiołka.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy jeszcze ktoś z państwa… Przepraszam, są sami 
panowie. Czy ktoś z panów senatorów chciałby zgłosić 
jeszcze jakąś kandydaturę? Nie.

Czy pan senator Andrzej Misiołek wyraża zgodę na 
kandydowanie?

Senator Andrzej Misiołek:

Nie wyrażam zgody.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Nie wyraża pan zgody.
Czy pan senator Sławomir Piotr Rybicki wyraża zgodę?

Senator Sławomir Rybicki:

Wyrażam.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wyraża pan zgodę. Dobrze.
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator 

Jerzy Rybicki… (wypowiedź poza mikrofonem) …został 
zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Słucham?
(Głos z sali: Sławomir Piotr Rybicki.)
Sławomir Piotr Rybicki.
Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygoto-

wanie kart do głosowania.
Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowa-

dzenia głosowania nad wyborem kandydata na przewod-
niczącego komisji.

Pan senator Krzysztof Słoń, pan senator Konstanty 
Radziwiłł i pan senator… Nie wiem, czy dobrze wi-
działem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przemysław Błaszczyk, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Przemysław Błaszczyk.
Dziękuję za zgłoszenie się.
Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie 

wyboru na przewodniczącego komisji wyznaczam pana 
senatora Krzysztofa Słonia, pana senatora Konstantego 
Radziwiłła i pana senatora Przemysława Błaszczyka.

Zarządzam przerwę… Ile minut?
(Głos z sali: Dziesięć minut…)
(Głos z sali: No nie, może pięć…)
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Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Chciałbym podziękować za wybór, za zaufanie, jakim 

mnie obdarzyliście. Obiecuję, że będę starał się prowadzić 
prace komisji, po pierwsze, w uzgodnieniu z całym prezy-
dium, a po drugie, w sposób gwarantujący rzetelne, dobre, 
porządne procedowanie, i że będę przestrzegał przyjętych 
obyczajów, zasad i standardów. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję uprzejmie.
Kto z panów senatorów przedstawi kandydaturę pana 

senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu 
Senatu?

Musi ktoś przedstawić.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może pan senator Piechota? Dobrze. Bardzo dziękuję.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierw-

szego posiedzenia komisji.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Odczytam protokół.
Protokół głosowania tajnego z dnia 12 listopada 2015 r. 

w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego na kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich. Wyznaczeni do przeprowadzenia 
głosowania tajnego senatorowie Krzysztof Słoń, Konstanty 
Radziwiłł i Przemysław Błaszczyk stwierdzają, że w głosowa-
niu tajnym w sprawie wyboru senatora Sławomira Rybickiego 
na kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich oddano 10 głosów, w tym 10 gło-
sów ważnych. Za wyborem głosowało 8 senatorów, nikt nie 
głosował przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wybrała pana 
senatora Sławomira Piotra Rybickiego na kandydata na 
przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich.

Czy pan senator Sławomir Piotr Rybicki, kandydat na 
przewodniczącego komisji, chciałby zabrać głos?

(Senator Sławomir Rybicki: Chcę podziękować…)
(Głos z sali: Mikrofon.)
Bardzo proszę włączyć mikrofon.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 42)
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