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z posiedzenia Komisji  
Regulaminowej, Etyki  

i Spraw Senatorskich (1.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy marszałek To-
masz Grodzki)

Marszałek 
Tomasz Grodzki:

Witam państwa serdecznie.
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Błaszczyk, bardzo proszę 

powoli już wyciszać dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że posiedze-

nie komisji jest transmitowane w internecie.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia 

przewiduje punkt: wybór kandydata na prze-
wodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich.

Czy ktoś z  państwa senatorów pragnie za-
brać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad?

(Senator Marek Borowski: W  sprawie po-
rządku?)

Tak.
(Senator Marek Borowski: To chciałbym po-

wiedzieć, że nie mamy uwag.)
Tylko że do mikrofonu trzeba by mówić,  

bo wszystko się nagrywa.
Wobec braku głosów stwierdzam, że komi-

sja zatwierdziła porządek obrad.
Przystępujemy zatem do rozpatrzenia 

punktu pierwszego: wybór kandydata na prze-
wodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Re-
gulaminu Senatu komisja na pierwszym posie-
dzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na 
przewodniczącego.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 18)

Proszę teraz państwa senatorów o zgłasza-
nie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, pan senator Borowski.

Senator 
Marek Borowski:

Przypuszczam, że nie zaskoczę państwa. 
Chciałbym zgłosić kandydaturę senatora Sławo-
mira Rybickiego, który – powiem krótko, bo jest 
powszechnie znany – piastował tę funkcję rów-
nież w poprzedniej kadencji i posiada wszelkie 
niezbędne kwalifikacje do tego, aby tę komisję 
prowadzić. Dziękuję.

Marszałek 
Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Rybicki wyraża zgodę na 

kandydowanie?

Senator 
Sławomir Rybicki:

Tak, wyrażam zgodę.

Marszałek 
Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury? Nie. Dziękuję 

bardzo.
Stwierdzam, że na kandydata na przewod-

niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Sławomir Rybicki.
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Przystępujemy do wyboru kandydata na 
przewodniczącego komisji.

Panie i  Panowie Senatorowie, przypomi-
nam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Se-
natu uchwały komisji zapadają większością gło-
sów w  obecności co najmniej 1/3 jej członków. 
Komisja została powołana w  składzie 15 sena-
torów, zatem aby mogła podejmować uchwały, 
musi być obecnych co najmniej 5 senatorów. Go-
łym okiem widać, że jest więcej senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział 
wymagana liczba senatorów, jak wynika zresztą 
z listy obecności, mówiąc formalnie.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za kandydatu-

rą pana senatora Sławomira Rybickiego na prze-
wodniczącego komisji? Proszę o  podniesienie 
ręki. (15)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że za wyborem pana senato-

ra Sławomira Rybickiego na przewodniczącego 
komisji głosowało 15 senatorów, 0 – przeciw, 
wstrzymało się od głosu 0 senatorów.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że komisja wybrała pana senatora Sławomira 
Rybickiego na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.

Czy pan senator chciałby zabrać głos?

Senator 
Sławomir Rybicki:

Tak, Panie Marszałku. Dziękuję.
Ja chciałbym wszystkim państwu podzięko-

wać za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Obie-
cuję, że jeżeli Senat potwierdzi waszą decyzję, to 
praca w komisji regulaminowej, bardzo ważnej 

z punktu widzenia funkcjonowania Senatu, jego 
mechanizmów i  codziennej pracy, będzie pra-
cą w  miarę możliwości ponad politycznym 
sporem. Chociaż spór polityczny jest wpisany 
w pracę parlamentu, to będę starał się, aby we 
wszystkich tych sprawach, które w szczególno-
ści dotyczą senatorów, immunitetu, godności 
Senatu… Będę starał się, aby prowadzenie komi-
sji odbywało się – i znacie mnie, jak myślę, od tej 
strony – w sposób możliwie obiektywny. Jeszcze 
raz dziękuję za zaufanie.

Marszałek 
Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie: kto z  państwa senatorów 

przedstawi kandydaturę pana senatora Rybic-
kiego?

(Senator Sławomir Rybicki: Mogę zapropo-
nować pana marszałka Borowskiego?)

Czy jest zgoda na tę kandydaturę? Jest. 
Dziękuję bardzo.

Pan marszałek Borowski, jak rozumiem, 
wyraża zgodę?

Senator 
Marek Borowski:

No, to jest trudne zadanie, ale podejmę się.

Marszałek 
Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego 

posiedzenia komisji został wyczerpany.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 23)
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