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z posiedzenia Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu (1.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

Wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka

Dobry wieczór państwu!
Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej X kadencji.

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

Porządek obrad pierwszego posiedzenia 
komisji przewiduje 1 punkt: wybór kandydata 
na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu.

Czy ktoś z  państwa senatorów pragnie za-
brać głos w  kwestii porządku obrad? Nie ma 
uwag.

W  związku z  tym stwierdzam, że komisja 
zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: wybór kandydata 
na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu.

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

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

Proszę bardzo.

Senator 
Michał Seweryński

Zgłaszam pana senatora Kazimierza Wiatra.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 10)

Wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka

Czy pan senator Kazimierz Wiatr wyraża 
zgodę na kandydowanie?

Senator 
Kazimierz Wiatr

Tak.

Wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka

Czy są jakieś inne kandydatury?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma innych kandydatur.
W związku z tym stwierdzam, że na kandy-

data na przewodniczącego komisji został zgło-
szony senator Kazimierz Adam Wiatr.

Pan senator już wyraził zgodę.
W  takim razie przystępujemy do głosowa-

nia nad wyborem kandydata na przewodniczą-
cego komisji.

Panie i  Panowie Senatorowie, przypomi-
nam, że zgodnie z  art.  62 ust.  1 Regulaminu 
Senatu uchwały komisji zapadają większością 
głosów w  obecności co najmniej 1/3 członków 
komisji. Komisja została powołana w  składzie 
10 senatorów, w  związku z  czym, aby komisja 
mogła podejmować uchwały, musi być obec-
nych przynajmniej 4 senatorów. Stwierdzam, 
że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba 
senatorów. Obecnych jest 8 senatorów.

Zatem możemy przystąpić do wyboru kan-
dydata na przewodniczącego.

(Głos z sali: Przybył…)
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Przybył 1 senator.
(Głos z sali: To jest już 9…)
Tak. Pani senator Budner podpisze listę 

obecności. Proszę bardzo.
Pani Senator, ja przypomnę, że pod pani 

nieobecność został zgłoszony senator Kazimierz 
Adam Wiatr jako kandydat na przewodniczące-
go komisji. Obecnie przystępujemy do głosowa-
nia. Pani senator weszła w momencie, w którym 
miałam zarządzić głosowanie.

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

rą senatora Kazimierza Adama Wiatra na prze-
wodniczącego komisji? Proszę o  podniesienie 
ręki. (9)

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

zimierza Adama Wiatra na kandydata na prze-
wodniczącego komisji głosowało 9 senatorów. 
Żaden z senatorów nie wstrzymał się od głosu, 
żaden nie głosował przeciw.

Wobec wyników głosowania stwierdzam,  
że komisja wybrała pana senatora Kazimierza 
Adama Wiatra na kandydata na przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

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

Senator 
Kazimierz Wiatr

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za to zaufanie, którym pań-

stwo mnie obdarzyliście. Postaram się dobrze wy-
wiązywać ze swoich obowiązków, w szczególności 
prowadzić posiedzenia komisji i podejmować sto-
sowne kontakty z odpowiednimi ministerstwami 
i urzędami, zgodnie z zakresem działania Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chciałabym państwa zapytać, kto z państwa 

senatorów przedstawi kandydaturę pana sena-
tora na przewodniczącego komisji.

(Senator Michał Seweryński: Ja się zgłaszam.)
Czyli pan senator, tak jak poprzednio.
Pan senator Michał Seweryński przedstawi 

kandydaturę pana Kazimierza Adama Wiatra na 
przewodniczącego komisji. Bardzo dziękuję.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego 
posiedzenia komisji został wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 15)
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