
IX kadencja

SENAT RP

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Regulaminowej, Etyki  

i Spraw Senatorskich (84.)
w dniu 26 lutego 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Przygotowanie projektów uchwał Senatu RP w sprawie zmian w składzie komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir 
Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:
Dzień dobry państwu.
Witam wszystkich serdecznie na osiemdziesiątym 

czwartym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich, które oficjalnie otwieram.

W porządku posiedzenia jest punkt: przygotowanie pro-
jektów uchwał Senatu w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Czy do porządku obrad są uwagi? Nie ma.
Skoro nie ma uwag, to przyjmuję, że komisja zaakcep-

towała porządek.
Otrzymali państwo 2 projekty uchwał Senatu w sprawie 

zmian w składzie komisji senackich.
Odczytam pierwszy projekt.
„Uchwała Senatu RP w sprawie zmian w składzie ko-

misji senackich.
§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 

art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Jerzego 
Wcisłę z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Jerzego 
Wcisłę do Komisji Obrony Narodowej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie ma.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Ko się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie 

senator Krzysztof Słoń.
Odczytam drugi projekt uchwały.
„Uchwała Senatu RP w sprawie zmian w składzie ko-

misji senackich.
§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie  

art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Prze- 
mysława Termińskiego z Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora 
Przemysława Termińskiego do Komisji Infrastruktury.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie ma.
Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję. 
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu konse-

kwentnie będzie senator Krzysztof Słoń.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej Etyki 

i Spraw Senatorskich.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 33)



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


