
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu (1.) 

w dniu 13 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Grzegorz 
Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo!
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Kultury 

i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji.

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?

Wobec braku chętnych do zabrania głosu stwierdzam, 
że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego 
porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego 
Komisji Kultury i Środków Przekazu.

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 pierwszego posiedzenia będzie 
wyglądał następująco: za chwilę poproszę państwa sena-
torów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego ko-
misji, 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 o zgłaszanie kandydatów na prze-
wodniczącego komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie i Panowie!
Chciałabym państwu serdecznie zarekomendować moje-

go kolegę, senatora z naszego klubu, Jerzego Fedorowicza, 
który nie tylko jest doświadczonym parlamentarzystą, 
z wieloletnim stażem, lecz zawsze był wierny kulturze, 
przez kilka kadencji zasiadał w sejmowej komisji kultu-

ry, pełniąc w tej komisji funkcję wiceprzewodniczącego. 
Myślę, że nie muszę przedstawiać dorobku życiowego na-
szego kolegi, który jest nie tylko wyjątkową osobą, postacią 
ważną dla Krakowa czy w ogóle całej tamtejszej społecz-
ności, ale jest też taką osobą, która potrafi godzić różne 
środowiska, znakomicie ze wszystkimi się porozumiewa. 
Myślę, że jeżeli pan senator zostanie przewodniczącym, 
dzięki niemu będzie nam się pracowało w tej komisji bardzo 
dobrze, sympatycznie i przyjemnie, ale przede wszystkim 
merytorycznie. Pan senator jest osobą o naprawdę ogrom-
nym doświadczeniu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy wyraża pan senator zgodę na kan-

dydowanie?

Senator Jerzy Fedorowicz:

Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo za rekomendację.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury? Nie ma.
Za chwilę zarządzę krótką przerwę na przygotowanie 

kart do głosowania. Czy pięć minut wystarczy?
(Głos z sali: Tak.)
Wobec tego zarządzam pięciominutową przerwę na 

przygotowanie kart do głosowania. Ale najpierw jeszcze 
musimy wybrać trzech senatorów do przeprowadzenia 
głosowania.

(Głos z sali: To znaczy do liczenia głosów. Tak?)
Tak, do liczenia głosów.
Do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie 

wyboru kandydata na przewodniczącego komisji wyzna-
czam panów senatorów Ryszarda Bonisławskiego, pana 
senatora Andrzeja Kobiaka i pana senatora Jarosława 
Obremskiego.

(Głos z sali: Potrzebujemy dziesięciu minut.)
Czy panowie wyrażają zgodę?
(Głosy z sali: Oczywiście.)
Zarządzam dziesięciominutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 10)
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Senator Jerzy Fedorowicz:
Tak, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za zaufanie. Nie ukrywam, że jestem 

przejęty, dlatego że to jest pewne zwieńczenie mojej już 
czterdziestosześcioletniej pracy w kulturze – i na scenie, 
i jako dyrektora teatru, i jako dyrektora wydziału kultury 
miasta Krakowa, i jako szefa wszelkich samorządowych 
komisji kultury, a także komisji sejmowej. Dziękuję, że 
pozwoliliście mi skorzystać z tej ścieżki. Za sprawą dzi-
siejszego dnia będzie ona dla mnie piękną drogą. I będę 
pamiętał o tym, jak zostałem wychowany i przygotowany 
do tego, żeby pracować pięknie, mądrze i koncyliacyjnie. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana 

senatora na przewodniczącego komisji na posiedzeniu 
Senatu?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy mogę zaproponować?)
Tak, oczywiście.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Chciałbym zaproponować panią senator Barbarę 
Zdrojewską.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy pani senator wyraża zgodę?

Senator Barbara Zdrojewska:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy państwo zgadzają się na to? Tak.
Dziękuję.
Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia 

komisji został wyczerpany.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Kultury 

i Środków Przekazu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodni-

czącego komisji.
Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgod-

nie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji 
zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 
jej członków. Komisja została powołana w składzie 12 se-
natorów, zatem aby komisja 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 wy-
boru kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury 
i Środków Przekazu.

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.

(Rozmowy na sali)
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 

głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam trzyminutową przerwę w obradach.
(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Odczytam protokół głosowania tajnego.
Protokół głosowania tajnego w dniu 13 listopada 2015 r. 

w sprawie wyboru senatora Jerzego Fedorowicza na kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków 
Przekazu. Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania 
tajnego senatorowie Ryszard Bonisławski, Andrzej Kobiak 
i Jarosław Obremski stwierdzają, że w głosowaniu tajnym 
w sprawie wyboru senatora Jerzego Fedorowicza na kandyda-
ta na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oddano 10 głosów, w tym 10 głosów ważnych. Za wyborem 
głosowało 9 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Komisja 
Kultury i Środków Przekazu wybrała pana senatora 
Fedorowicza na kandydata na przewodniczącego Komisji 
Kultury i Środków Przekazu.

Czy pan senator chce zabrać głos?
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 26)
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