
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich (6.) 
w dniu 18 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji 

senackich.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir 
Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry państwu.
Otwieram szóste posiedzenie Komisji Regulaminowej, 

Etyki i Spraw Senatorskich.
Proponuję, aby porządek obrad posiedzenia obejmował 

dwa punkty: punkt pierwszy – wybór zastępcy przewod-
niczącego komisji; punkt drugi – przygotowanie projektu 
uchwały Senatu w sprawie zmiany w składach komisji 
senackich.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie porządku obrad? Jeśli nie, uznaję, że porządek 
został przyjęty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego po-
rządku posiedzenia komisji regulaminowej.

Dwie uwagi informacyjne. Za chwilę przystąpimy do 
wyboru zastępcy przewodniczącego. Po zgłoszeniu kandy-
data zarządzę krótką przerwę, aby przygotować karty do 
głosowania i po przerwie dokonamy aktu wyboru.

Proszę zatem państwa senatorów o zgłoszenie kandy-
data na zastępcę przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Marek Martynowski.
Szanowni Państwo, ja chciałbym zgłosić kandydatu-

rę pana senatora Krzysztofa Słonia, który był senatorem 
w poprzedniej kadencji, był także w tej komisji. Pan se-
nator ma duże doświadczenie w tym zakresie, bo był już 
wiceprzewodniczącym tej komisji. Tak że zgłaszam jego 
kandydaturę na wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne zgłoszenia? Nie ma.
Czy pan senator się zgadza?

Senator Krzysztof Słoń:

Tak, zgadzam się.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.
Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie 

kart do głosowania.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do wyboru zastępcy przewodniczącego 

komisji.
Proszę o zgłoszenie się 3 senatorów do przeprowadzenia 

głosowania tajnego. Dziękuję, 3 panów się zgłosiło.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę o przedstawienie się. Proszę wpisać do pro-

tokołu.
(Senator Aleksander Bobko: Aleksander Bobko.)
(Senator Marek Martynowski: Marek Martynowski.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Grzegorz Bierecki.)
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zanim przystąpimy do głosowania tajnego, pragnę przy-

pomnieć, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu 
uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności 
co najmniej 1/3 jej członków. Stwierdzam, że jest wystar-
czająca liczba senatorów, aby podjąć uchwałę.

Wobec tego przystępujemy do głosowania tajnego 
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

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

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego nale-
ży postawić tylko jeden znak „x”. Karta do głosowania, 
na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie 
postawiono żadnego znaku, nie zostanie uznana za głos 
ważny.

Proszę o przeprowadzenie głosowania.
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 

głosowania tajnego o obliczenie głosów i sporządzenie 
protokołu głosowania.

Zarządzam krótką przerwę.
(Przerwa w obradach)

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 03)
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Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Gratuluję i dziękuję bardzo.
Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego porząd-

ku posiedzenia: przygotowanie projektu uchwały Senatu 
w sprawie zmiany w składach komisji senackich.

Mamy trzy propozycje zmian. Informuję, że senator 
Zientarski rezygnuje z zasiadania w komisji regulaminowej 
i zgłasza akces do Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą; senator Robert Mamątow zgłasza rezy-
gnację z członkostwa w Komisji Obrony Narodowej i zgłasza 
akces do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; 
oraz senator Waldemar Kraska również rezygnuje z człon-
kostwa w Komisji Obrony Narodowej i zgłasza akces do 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem projektu 
uchwały, która sankcjonuje te zmiany? (10)

Dziękuję. Jednogłośnie komisja zaakceptowała projekt 
uchwały.

(Głos z sali: Sprawozdawca.)
Sprawozdawca. Czy ktoś zgłasza się na ochotnika?
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
Jeżeli nie macie państwo innych propozycji, to, jeśli 

chodzi o te zmiany, ja niejako dokończę sprawozdawanie, 
które rozpocząłem na poprzednim posiedzeniu. Dziękuję 
bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie uchylam się… Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze inne kwestie, które państwo chcieliby 

poruszyć?
Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki 

i Spraw Senatorskich.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Wznawiam obrady.
Poproszę o protokół.
(Głos z sali: Proszę bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, odczytuję protokół głosowania taj-

nego w dniu 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru senatora 
Krzysztofa Słonia na zastępcę przewodniczącego Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Powołani przez przewodniczącego komisji do prze-
prowadzenia głosowania tajnego senatorowie – senator 
Marek Martynowski, senator Aleksander Bobko i senator 
Grzegorz Bierecki – stwierdzili, że w głosowaniu tajnym 
w sprawie wyboru senatora Krzysztofa Słonia na zastępcę 
przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich oddano głosów 10, w tym głosów ważnych 
10. Za głosowało 9 senatorów, przeciw nikt nie głosował, 
wstrzymał się od głosu 1 senator.

Stwierdzam, że komisja wybrała zastępcę prze-
wodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich.

Czy pan przewodniczący chciałby zabrać głos? Proszę 
bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, deklaruję 

rzetelną pracę w komisji i dobrą współpracę w prezydium 
komisji. Dziękuję bardzo.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 13)
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