
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Środowiska (2.) 

w dniu 19 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław 
Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:
Szanowni Państwo, otwieram 2. posiedzenie Komisji 

Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
Informuję, że posiedzenie jest transmitowane w in-

ternecie.
Proponuję, aby porządek posiedzenia obejmował wybór 

zastępców przewodniczącego komisji.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie po-

rządku obrad 2. posiedzenia komisji? Nie widzę chętnych.
Wobec braku zastrzeżeń do porządku obrad stwierdzam, 

że komisja zatwierdziła porządek obrad.
Informuję również, że uzyskałem zgodę Prezydium 

Senatu na wybór 2 zastępców przewodniczącego komisji.
Informuję państwa senatorów, że zgodnie z art. 53 ust. 6 

i 7 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personal-
nych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych 
kart do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały 
komisji zapadają większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/3 członków komisji. Komisja została powołana 
w składzie 9-osobowym, zatem aby mogła podejmować 
uchwały, musi być obecnych co najmniej 3 senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana 
liczba senatorów.

W związku z tym proszę o zgłaszanie kandydatów na 
zastępców przewodniczącego komisji.

Proszę bardzo.
(Głos z sali: Proszę się przedstawić, bo jeszcze nie 

wszystkich znamy.)

Senator Adam Gawęda:
Adam Gawęda.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!
Z wielką przyjemnością chciałbym zgłosić kandyda-

turę na zastępcę przewodniczącego Komisji Środowiska 
pana senatora profesora Krystiana Probierza, urodzonego 
w 1950 r., dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 2002–2008 – 
nieskromnie powiem, że jestem również absolwentem tej 
uczelni – w latach wcześniejszych prodziekana do spraw 
organizacji, członka rad naukowych, instytutów nauko-
wych, członka Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii 

Nauk i Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, geologa górnicze-
go, absolwenta AGH. Obecnie zajmuje się gospodarką 
surowcami mineralnymi, górnictwem i geologią, złożami 
węgla. Jest autorem ponad 300 publikacji, ponad 90 prac 
naukowobadawczych, ponad 200 ekspertyz, promotorem 
10 doktoratów. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie w Republice Czeskiej.

Z wielką przyjemnością chciałbym rekomendować i za-
proponować na zastępcę przewodniczącego pana senatora 
profesora Krystiana Probierza. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan się zgłaszał do zabrania głosu.

Senator Jerzy Wcisła:
Witam serdecznie. Nazywam się Jerzy Wcisła.
Chciałbym w imieniu grupy senatorskiej Platformy 

Obywatelskiej zgłosić na wiceprzewodniczącą – to też pro-
fesor, tyle że pani – panią profesor Jadwigę Rotnicką, która 
od 3 kadencji jest senatorem, była przewodniczącą Komisji 
Środowiska. Tak że ma i na polu działalności senatorskiej, 
i na polu działalności na rzecz komisji swoje dokonania, 
myślę, że znane wielu senatorom. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:
Dziękuję.
Ja również chciałbym zgłosić kandydata na zastępcę 

przewodniczącego komisji. Jest to pani senator Alicja 
Zając, senator już 3 kadencji.

Pani senator Zając znana jest z działalności na rzecz 
środowiska, ostatnio, w VIII kadencji była zastępcą prze-
wodniczącej senackiej Komisji Środowiska. Pani senator 
Zając znana jest właśnie z aktywności na rzecz ochrony 
środowiska, na rzecz współpracy z wojewódzkim fundu-
szem ochrony środowiska, narodowym funduszem ochro-
ny środowiska. Znane są jej liczne dokonania w zakresie 
działań zmierzających do tego, aby środowisko i zdrowie, 
można powiedzieć, współgrały ze sobą. Uważam, że jest to 
osoba, która w sposób właściwy wypełni funkcję zastępcy 
przewodniczącego i dlatego zgłaszam panią senator Zając 
na zastępcę przewodniczącego komisji.

Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie ma.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)
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Kiedy otrzymam sygnał, że komisja jest gotowa do 
przedłożenia sprawozdania z wyborów, rozpoczniemy 
obrady.

(Rozmowy na sali)
Ja jeszcze tylko zapytam, czy wszyscy senatorowie 

oddali głos… ale jak widzę, wszyscy.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, ogłaszam koniec przerwy.
Odczytam protokół głosowania tajnego w dniu 19 li-

stopada 2015 r. w sprawie wyboru zastępców przewodni-
czącego Komisji Środowiska.

Powołani przez przewodniczącego komisji do przepro-
wadzenia głosowania tajnego senatorowie, senator Czesław 
Ryszka, senator Adam Gawęda i senator Jerzy Wcisła, 
stwierdzają, że w tajnym głosowaniu w sprawie wyboru 
senator Jadwigi Rotnickiej na zastępcę przewodniczącego 
komisji oddano głosów 7, w tym głosów ważnych 7, za 
głosowało 7 senatorów, przeciw głosowało 0, wstrzymało 
się 0. W sprawie wyboru senator Alicji Zając na zastępcę 
przewodniczącego komisji oddano głosów 7, w tym głosów 
ważnych 7, za głosowało 7 senatorów, przeciw głosowało 
0, wstrzymało się 0.

Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r. I tu podpisy wy-
mienionych wcześniej senatorów.

Obu wybranym paniom senator serdecznie gratuluję 
i pytam, czy szanowne panie senator chcą zabrać głos.

Pani senator Rotnicka czy…

Senator Alicja Zając:

Bardzo dziękujemy.
Zapraszamy do współpracy. Myślę, że nasza komisja, 

która zawsze jest najmniej liczną komisją, będzie fajnie 
pracować, a ja i mój kolega przewodniczący senator Pupa 
jesteśmy z Podkarpacia, więc zapraszamy na posiedzenie 
komisji na Podkarpacie. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Czy pani senator też…

Senator Jadwiga Rotnicka:

Ja również serdecznie dziękuję za wybór. Pracowaliśmy 
już w podobnym składzie, przynajmniej z panem przewod-
niczącym i z panią wiceprzewodniczącą Alicją. Pracowało 
nam się bardzo dobrze. Myślę, że ten okres, w którym 
ja prowadziłam komisję, nie był nieprzyjazny dla nikogo 
i teraz pewne rozwiązania, których nie udało się dotychczas 
wprowadzić w życie, będziemy mogli wprowadzić. Ja ze 
swej strony chętnie z panem przewodniczącym jeszcze 
porozmawiam, żeby przekazać kilka spraw dawnych, które 
jeśli pana i naszą komisję zainteresują, będziemy kontynu-
ować. Bardzo dziękuję.

Skoro nie ma innych kandydatur, to proszę o przygo-
towanie kart do głosowania.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, otrzymaliśmy karty do głosowania 
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego komisji.

Mam jeszcze prośbę o zgłoszenie się kandydatów na 
członków komisji… No, chociaż ogłosiłem przerwę do 
siedemnaście po, a jest jedenaście po, więc musimy jeszcze 
poczekać pewnie ze 3 minuty.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Przystąpimy teraz do wyboru komisji skrutacyjnej. 
Proponuję, żeby w komisji skrutacyjnej byli pan senator 
Gawęda, pan senator Ryszka, pan senator Wcisło.

(Głos z sali: Wcisła.)
Proszę?
(Głos z sali: Wcisła.)
Dziękuję serdecznie, teraz będę już wiedział.
Czy panowie wyrażają zgodę na bycie członkami 

komisji?
(Głosy z sali: Tak.)
Dziękuję serdecznie.
Mamy już karty do tajnego głosowania.
Poproszę pana legislatora o kilka słów wyjaśnienia, jak 

ma wyglądać głosowanie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że komisja podejmu-

je uchwały zwykłe większością głosów w obecności co 
najmniej 1/3 członków komisji. Jeśli chodzi o przedmio-
towe głosowanie, to obok nazwiska każdego kandydata 
należy postawić jeden znak „x”. W przypadku, kiedy przy 
nazwisku jednego z kandydatów zostanie postawiony 
więcej niż jeden znak „x” albo na karcie do głosowania 
nie będzie żadnego znaku „x”, głos zostanie uznany za 
nieważny. Dziękuję.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję serdecznie.
Mamy wyjaśnienie, jak należy głosować.
Proszę o oddanie głosów, a członków komisji skruta-

cyjnej o odebranie w jakiś sposób głosów… Tam jest urna, 
to proszę do urny je wrzucać.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam przerwę na policzenie głosów.
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Powiem jeszcze, że liczę na współpracę. Myślę, że ta 
współpraca szybko będzie nabierać właściwych kształtów 
dla dobra środowiska, dla dobra Rzeczypospolitej.

Zamykam 2. posiedzenie Komisji Środowiska Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję serdecznie, będzie mi miło.
Czy ktoś z państwa, członków komisji chciałby jeszcze 

zabrać głos? Nie widzę chętnych.
Wobec tego zamykam posiedzenie komisji…

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 19)



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


