
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (3.) 
w dniu 13 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 1. posiedzeniu Senatu do projektu uchwa-
ły w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir 
Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Otwieram trzecie posiedzenie Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam państwa serdecznie.
Proszę państwa, porządek obrad przewiduje rozpatrze-

nie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu projektu 
uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Podczas posiedzenia plenarnego wpłynęła poprawka 
pana senatora. Ja bym poprosił pana senatora o krótkie 
uzasadnienie tego wniosku.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja w zasadzie wyczerpałem wszystkie argumenty w cza-

sie posiedzenia plenarnego i tylko je podtrzymuję. Wydaje 
się, że to jest tak szczegółowe, a jednocześnie wkracza 
w zakres działania komisji… Najgorsze w zarządzaniu 
jest pomieszanie kompetencji. A nie ma wątpliwości, że 
komisja nauki i edukacji tym zagadnieniem się zajmuje. 
Jednocześnie należałoby w przypadku wielu innych komi-
sji dopisywać tę edukację, ale wtedy zrobiłby się zupełny 
bałagan. Dlatego wniosłem o wykreślenie tych czterech 
wyrazów i dwóch spójników. Wydaje się, że to jest jak 
najbardziej potrzebne i celowe. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.
Poprosiłbym Biuro Legislacyjne o opinię.

Główny Legislator 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Szymon Giderewicz:

Dziękuję bardzo.
Szymon Giderewicz.
Wysoka Komisjo, zgłoszona poprawka nie budzi wąt-

pliwości co do poprawności legislacyjnej.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora sprawozdawcę o głos.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Po przeanalizowaniu argumentacji pana senatora, pana 

profesora, przychylam się do niej. Rzeczywiście do tej pory 
kwestiami innowacyjności, nowych technologii, informa-
tyzacji zajmowały się w Senacie dwie komisje: Komisja 
Gospodarki Narodowej oraz Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu. Teraz te kompetencje będą rozpisane w ten sposób, 
że informatyzacja będzie w gestii Komisji Infrastruktury 
i komisji, którą mam nadzieję, będzie prowadził pan profe-
sor, kwestie innowacyjności będą w zakresie kompetencji 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a te 
kwestie edukacji w zakresie kreatywności i innowacyjności 
pozostaną, mam nadzieję, w zakresie kompetencji Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu. A zatem proponuję przychylić się 
do wniosku, poprawki pana senatora Wiatra.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są w tej sprawie inne głosy, inne wnioski?
Skoro nie ma, to poddaję pod głosowanie wniosek 

o przyjęcie poprawki zgłoszonej przez pana senatora 
Wiatra.

Kto jest za? (8)
Czy ktoś jest przeciw? (0)
Ktoś się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że komisja przyjęła poprawkę.
Jeżeli mogę zaproponować ponownie panu senatorowi 

poprowadzenie tej sprawy i sprawozdanie dodatkowe…
(Senator Krzysztof Słoń: Przyjmuję. Dziękuję bardzo, 

Panie Przewodniczący.)
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich.
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 29)

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 33)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


