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Warszawa 2019 r.

z posiedzenia  
Komisji Infrastruktury (1.) 

Zapis 
stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1.  Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ

Szanowni Państwo Senatorowie, otwieram 
pierwsze posiedzenie Komisji Infrastruktury 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedze-
nie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia 
komisji przewiduje punkt: wybór kandydata na 
przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

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

Przystępujemy więc do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: wybór kandyda-
ta na przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Przypominam, że zgodnie z  art.  58 ust.  1 
Regulaminu Senatu komisja na pierwszym po-
siedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata 
na przewodniczącego.

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

Proszę bardzo, pani senator Alicja Zając.

SENATOR 
ALICJA ZAJĄC

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałabym zaproponować państwu na 

przewodniczącego Komisji Infrastruktury kole-
gę senatora Jana Hamerskiego. Jan Hamerski ma 
olbrzymie doświadczenie samorządowe, które 
zdobywał jako burmistrz miasta i gminy Szczaw-
nica, później wicestarosta i  starosta powiatu 
nowotarskiego, radny Sejmiku Województwa 

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 22)

Małopolskiego, członek komisji kultury, komisji 
rozwoju regionalnego oraz przewodniczący Ko-
misji do spraw Strategii Karpackiej sejmiku ma-
łopolskiego. Poza tym jest znanym działaczem, 
honorowym prezesem Związku Podhalan. Do-
świadczenie społeczne zdobywał jako działacz 
ochotniczych straży pożarnych. W  poprzedniej 
kadencji Senatu był szefem zespołu straża-
ków, który po raz pierwszy samodzielnie, nie 
w  połączeniu z  Sejmem, funkcjonował właśnie  
w IX kadencji. Był członkiem parlamentarnych 
zespołów, np. miłośników historii – z wykształ-
cenia jest historykiem – tradycji i  dziedzictwa 
małych ojczyzn, obrony chrześcijan na świecie 
i Parlamentarnego Zespołu Karpackiego. W  la-
tach 2015–2019, jak już powiedziałam wcześniej, 
był senatorem IX kadencji i zasiadał w tej komi-
sji, Komisji Infrastruktury, oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu.

Bardzo dobrze współpracowało się z  ko-
legą Janem Hamerskim. Myślę, że jako z  uro-
dzenia góral jest on osobą bardzo konkretną. 
Z  doświadczenia to samorządowiec, więc jak 
najbardziej może kandydować na przewodni-
czącego Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę 
o  wybór mojego kandydata. Chciałabym, żeby 
był naszym przewodniczącym. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ

Dziękuję pani senator.
Czy pan senator Jan Hamerski wyraża zgo-

dę na kandydowanie?

SENATOR 
JAN HAMERSKI

Tak, Panie Marszałku, wyrażam.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jacyś inni kandydaci? Nie widzę 

zgłoszeń.
Stwierdzam, że na kandydata na przewod-

niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Jan Hamerski.

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 7 senato-
rów, zatem po to, aby komisja mogła podejmo-
wać uchwały, musi być obecnych co najmniej  
3 senatorów.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział 
wymagana liczba senatorów, w  związku z  tym 
możemy przystąpić do wyboru kandydata na 
przewodniczącego.

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

turą pana senatora Jana Hamerskiego na prze-
wodniczącego komisji? Proszę o  podniesienie 
ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Stwierdzam, że za wyborem pana senatora 

Jana Hamerskiego głosowało 6 senatorów, nikt 
nie był przeciwko i  nikt nie wstrzymał się od 
głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam,  
że komisja wybrała pana senatora Jana Hamer-
skiego na kandydata na przewodniczącego Ko-
misji Infrastruktury.

Czy pan senator, kandydat na przewodni-
czącego komisji, chciałby zabrać głos?

Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN HAMERSKI

Panie Marszałku, Panie i  Panowie Senato-
rowie, chciałbym serdecznie podziękować pań-
stwu senatorom za zaufanie, jakim mnie obda-
rzyliście, i  za pozytywne zaopiniowanie mojej 
kandydatury na przewodniczącego Komisji In-
frastruktury. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ

Dziękuję, Panie Senatorze.
Kto z państwa senatorów przedstawi kandy-

daturę pana senatora Jana Hamerskiego na prze-
wodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Senator Alicja Zając: Alicja Zając.)
Dobrze. Dziękuję.
Pani senator Alicja Zając przedstawi kandy-

daturę pana senatora Jana Hamerskiego.
Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego 

posiedzenia komisji został wyczerpany.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji 

Infrastruktury.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 27) 





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


