
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Infrastruktury (1.) 
w dniu 13 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Infrastruktury 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Witam panów senatorów bardzo serdecznie. Witam 
pracowników biura, panią legislator.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji 
jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji obej-
muje punkt dotyczący wyboru kandydata na przewodni-
czącego komisji.

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

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…porządku obrad, przepraszam.
Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.
Wobec braku głosów stwierdzam, że komisja zatwier-

dziła porządek obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 

porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu 
Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze 
swojego składu kandydata na przewodniczącego. Wybór 
kandydata, zgodnie z Regulaminem Senatu, odbywa się 
w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart 
do głosowania.

Informuję, że przebieg naszego posiedzenia będzie wy-
glądał następująco. Za chwilę poproszę państwa senatorów 
o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji, 
następnie zarządzę krótką przerwę w obradach na przygoto-
wanie kart do głosowania tajnego. Po przerwie w obradach 
przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Proszę państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego komisji.

Senator Jan Hamerski:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zarekomendować państwu kandydaturę se-

natora Stanisława Koguta na przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury. Pan senator Kogut jest senatorem czwartą 
kadencję, ale zanim zaczął pełnić tę funkcję, to zdobywał 

doświadczenie samorządowe, począwszy od bycia rad-
nym gminnym, a skończywszy na funkcji radnego woje-
wódzkiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał 
jako wieloletni pracownik PKP, a następnie jako działacz 
związkowy – był szefem Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność”, zresztą członkiem „Solidarności” jest od 
1980 r. Jest również znanym na swoim terenie działaczem 
społecznym, między innymi twórcą Fundacji Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym, i cieszy się w swoim środo-
wisku, jak również w szerszym, w naszym okręgu, w połu-
dniowej Polsce, nieposzlakowaną opinią. Dlatego zwracam 
się do państwa o poparcie jego kandydatury na przewodni-
czącego Komisji Infrastruktury. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator Stanisław Kogut wyraża zgodę na 

kandydowanie?

Senator Stanisław Kogut:
Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Wobec wyrażenia zgody stwierdzam, że pan senator 

Stanisław Kogut został zgłoszony jako kandydat na prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury.

Za chwilę zarządzę przerwę w obradach na przygo-
towanie kart do głosowania. Teraz proszę trzech panów 
senatorów o zgłoszenie się do przeprowadzenia głosowania 
nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji.

Pan Jacek Włosowicz. Dziękuję, Panie Senatorze. Pan 
senator…

(Głos z sali: Aleksander Szwed.)
Tak, bardzo proszę.
Kto jeszcze z państwa?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
I pan senator Jan Hamerski. Tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan senator Dobkowski. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, zarządzam pięciominutową przerwę 

w obradach na przygotowanie kart do głosowania tajnego.
(Przerwa w obradach)

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 08)
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Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego 
senatorowie, pan senator Wiesław Dobkowski, pan senator 
Jacek Włosowicz i pan senator Aleksander Szwed, stwier-
dzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora 
Stanisława Koguta na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury oddano głosów 11, w tym głosów 
ważnych 11. Za głosowało 11 senatorów, przeciw – 0, 
wstrzymało się – 0. (Oklaski)

Na tym protokół zakończono i podpisano go.
Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie gratuluję panu se-

natorowi. Czy pan senator chciałby zabrać głos? Bardzo 
proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Pani Marszałek! Panowie Senatorzy! Pracownicy 

Senatu!
Chciałbym serdecznie podziękować za tak duże po-

parcie. Nie ukrywam, że czeka nas ciężka praca, bo jeżeli 
chodzi o całą infrastrukturę na terenie Rzeczypospolitej, 
to pozostawia ona wiele, wiele do życzenia. Jeżeli cho-
dzi o przydział kompetencji po wyborze wiceprzewod-
niczących, to wtedy się spotkamy i rozdzielimy pracę. Ja 
gwarantuję jedno… Ja jestem zwolennikiem tego, żeby 
posiedzenia komisji przebiegały sprawnie, bo uważam, że 
jak posiedzenia trwają ponad dwie, trzy godziny, to to już 
niczego nie przynosi, ino jest powtarzanie i gadulstwo. To 
obserwowałem jako senator przez trzy kadencje.

Jeszcze raz chciałbym, Pani Marszałek, złożyć serdecz-
ne podziękowanie wszystkim senatorom za jednogłośne 
poparcie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Kto z państwa senatorów pragnie przedstawić kandyda-

turę pana senatora Stanisława Koguta na przewodniczącego 
komisji na posiedzeniu Senatu? 

(Senator Jan Hamerski: Jeżeli można, to ja sobie po-
zwolę ponownie…)

Dziękuję. Pan senator Jan Hamerski. Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze.

Dziękuję bardzo. Dziękuję panom senatorom, którzy 
przeprowadzali głosowanie.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia 
komisji został wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Infrastruktury. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z art. 62 

ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają więk-
szością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

Komisja została powołana w składzie jedenastu sena-
torów, zatem aby mogła podejmować uchwały, musi być 
obecnych co najmniej czterech 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 Infrastruktury.

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

Proszę o wrzucanie wypełnionych kart do urny.
(Głos z sali: Wszyscy oddali głosy?)
Jeszcze pan senator Pęk. Bardzo prosimy o pobranie 

karty i oddanie głosu.
(Brak nagrania)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wszyscy państwo już zagłosowali? Tak?
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Proszę panów senatorów wyznaczonych do przeprowa-

dzenia głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporzą-
dzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam pięciominutową przerwę. Dziękuję.
(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Odczytam protokół.
Protokół głosowania tajnego w dniu 13 listopada 2015 r. 

w sprawie wyboru senatora Stanisława Koguta na kandy-
data na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 23)
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