
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu 

nr posiedzenia: 123 

data posiedzenia: 7 maja 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Antoniego Szymańskiego o zorganizowanie 

w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym 

i środowiskowym”. 

2. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bonisławskiego o zorganizowanie 

w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej”. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Ryszard Bonisławski, Barbara Borys-Damięcka, Grzegorz Czelej, Jerzy Fedorowicz, Jan 

Hamerski, Jan Maria Jackowski, Andrzej Kobiak, Jarosław Obremski, Maria Pańczyk-

Pozdziej, Aleksander Szwed, Barbara Zdrojewska, 

 
senator: 

 Antoni Szymański, 

 
goście: 

Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk ze 

współpracownikami. 

 

 

 

Ad 1. 
 

 Wniosek o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście 

gospodarczym, społecznym i środowiskowym” przedstawili senator wnioskodawca Antoni 

Szymański oraz wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Pomianowska-Bąk. 

Wicedyrektor CIS poinformowała, że wniosek spełnia wymagania formalne wynikające 

z zarządzenia marszałka Senatu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania 

wystaw w budynku Senatu. 

Przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie 

wniosku senatora Antoniego Szymańskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał 

rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowym” pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek senatora Antoniego Szymańskiego 

o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, 

społecznym i środowiskowym” pod względem formalnym i merytorycznym. 

 

Ad 2. 
 

 Wniosek o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej” przedstawili 

senator wnioskodawca Ryszard Bonisławski oraz wicedyrektor Centrum Informacyjnego 

Senatu Anna Pomianowska-Bąk. 

Wicedyrektor CIS poinformowała, że wniosek spełnia wymagania formalne wynikające 

z zarządzenia marszałka Senatu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania 

wystaw w budynku Senatu. 

Przewodniczący komisji Jerzy Fedorowicz zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie 

wniosku senatora Ryszarda Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie 

dla Niepodległej” pod względem formalnym i merytorycznym. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek senatora Ryszarda Bonisławskiego 

o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej” pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


