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Regulaminowej, Etyki  

i Spraw Senatorskich (2.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania komisji 
senackich.

2. Wyrażenie opinii Komisji w sprawie odwołania szefa Kancelarii Senatu.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Sławomir Rybicki)

Przewodniczący 
Sławomir Rybicki

Dzień dobry państwu, witam wszystkich 
państwa senatorów, szczególnie tych, którzy po 
raz pierwszy zasiadają w  Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich, na drugim po-
siedzeniu komisji.

W  porządku posiedzenia komisji przewi-
dziany jest jeden punkt, tj. przygotowanie pro-
jektu uchwały Senatu w  sprawie powołania 
komisji senackich, ale chciałbym prosić całą 
komisję o uzupełnienie porządku o punkt drugi: 
wyrażenie opinii komisji w  sprawie odwołania 
szefa Kancelarii Senatu. Do komisji wpłynęło 
pismo marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, 
z prośbą o zaopiniowanie odwołania szefa Kan-
celarii Senatu, pana ministra Jakuba Kowalskie-
go, oraz kopia prośby pana ministra o  odwoła-
nie go z funkcji szefa Kancelarii Senatu zgodnie 
z art. 8, ust. 1 pkt 19 regulaminu Senatu.

Czy mogę zaproponować porządek po-
siedzenia w  takich punktach: projekt uchwały 
w sprawie powołania komisji senackich i zaopi-
niowanie odwołania szefa Kancelarii Senatu? 
Czy są uwagi do porządku? Nie słyszę.

Przyjmuję, że porządek posiedzenia został 
przyjęty.

Przechodzimy do punktu pierwszego po-
rządku posiedzenia komisji: projekt uchwały 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie po-
wołania komisji senackich.

Właściwy projekt został państwu dostar-
czony przed chwilą, za co przepraszam, ale, jak 
wiemy, powoływanie składów komisji jest na 

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 1)

początku procesem skomplikowanym, a  kolej-
ne terminy naszego spotkania były przesuwane 
z tego powodu, że kluby wnosiły jeszcze popraw-
ki do swoich zgłoszeń komisyjnych.

(Głos z sali: SMS-y nie działają…)
Tak, jeszcze nie działają SMS-y. Oczywiście 

będziemy się komunikować tak, jak w poprzed-
niej kadencji.

Macie państwo przed sobą projekt uchwały. 
Prosiłbym, abyście się państwo zapoznali z tym 
projektem. To są wskazania klubowe, taka była 
wola poszczególnych klubów i  kół oraz sena-
torów niezrzeszonych. Jeżeli nie będzie uwag 
do tych propozycji, a  rolą komisji jest raczej 
zaopiniowanie i  przyjęcie projektu uchwały, 
a nie dyskusja nad tym, czy aby na pewno kon-
kretny senator chce być w tej czy innej komisji, 
bo to jest po prostu jego wola i święte prawo… 
A więc myślę, że to nie jest sprawa do dyskusji, 
chodzi raczej o  to, czy zgadzacie się państwo, 
abyśmy zaprezentowali Senatowi taki projekt  
uchwały.

Skoro nie ma uwag, to poddam pod głoso-
wanie projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie powołania komisji senackich 
według projektu, który macie państwo w mate-
riałach.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? 
(15)

Dziękuję.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Przyjęliśmy projekt uchwały komisji regu-

laminowej w sprawie powołania komisji senac-
kich. Dziękuję.

Przechodzimy do punktu drugiego po-
rządku posiedzenia: wyrażenie opinii komisji 
w sprawie odwołania szefa Kancelarii Senatu.
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Jak wspomniałem, macie państwo w mate-
riałach prośbę marszałka o  zaopiniowanie od-
wołania i  rezygnację szefa Kancelarii Senatu.  
To też, jak myślę, nie powinno podlegać jakiejś 
dyskusji, no bo tu jest wola i  decyzja marszał-
ka oraz szefa kancelarii, aby załatwić tę sprawę 
w trybie przewidzianym regulaminem.

Skoro nie macie państwo uwag do tej spra-
wy, to poddam to pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem pozytywnej opinii 
komisji w  sprawie odwołania szefa Kancelarii 
Senatu? (13)

Dziękuję.
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopi-
niowała wniosek o  odwołanie szefa Kancelarii 
Senatu.

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca…)
Sprawozdawca do uchwały Senatu w spra-

wie powołania składów komisji…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No, jeżeli państwo uznajecie, że mógłbym 

to zrobić, to oczywiście przyjmuję tę propozycję. 
Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji regulamino-
wej.

(Głos z sali: Jeszcze się spotkamy.)
Spotkamy się dzisiaj jeszcze raz, aby zaopi-

niować wybór przewodniczących stałych komi-
sji senackich. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 7)
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