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z posiedzenia  
Komisji Obrony Narodowej (1.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy marszałek  
Tomasz Grodzki)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Otwieram posiedzenie Komisji Obrony Na-
rodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka-
dencji.

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

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

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

Skoro nie, to stwierdzam, że komisja za-
twierdziła porządek obrad.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia 
wzmiankowanego punktu pierwszego: wy-
bór kandydata na przewodniczącego Komisji 
Obrony Narodowej.

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 zgłasza-
nie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, pan senator Ślusarz.
(Senator Rafał Ślusarz: Mogę z miejsca?)
Tak, jak pan sobie życzy.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Senato-
rowie!

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 57)

Z  prawdziwą przyjemnością chciałbym 
przedstawić państwu, zaprezentować, zgłosić 
kandydaturę pana senatora Jarosława Rusiec-
kiego na przewodniczącego Komisji Obrony Na-
rodowej.

Pan senator Jarosław Rusiecki urodził się 
20 lipca 1961 r., ukończył socjologię na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Z  wielorakiej, 
wszechstronnej działalności pana senatora 
chciałbym uwypuklić, zwrócić uwagę na profil 
zawodowy. Pracował w różnych miejscach – był 
rzecznikiem prasowym prezydenta miasta, był 
doradcą zawodowym, był nauczycielem akade-
mickim – w  związku z  czym nie jest mu obca 
praca zarobkowa, można powiedzieć, że pozo-
staje w stałym kontakcie z rzeczywistością. Ale 
to oczywiście tylko początek tego, co mogę po-
wiedzieć o panu senatorze. Był aktywnym dzia-
łaczem samorządowym zarówno na szczeblu 
miejskim – wtedy był wiceprzewodniczącym 
rady miasta – jak i na szczeblu powiatowym jako 
radny powiatowy. Był również działaczem na 
poziomie centralnym, w parlamencie: 3 kaden-
cje w  Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, a  obec-
nie trzecia kadencja w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jest to również zaangażowany działacz 
społeczny, organizujący uroczystości patriotycz-
ne, szczególnie zainteresowany historią polskie-
go oręża i  historią patriotycznych grup party-
zanckich w okresie powojennym działających na 
obszarze zamieszkania pana senatora.

Jeśli chodzi o działalność komisji obrony, to 
chciałbym nadmienić, że pan senator Rusiecki 
już trzecią kadencję będzie zasiadał w  komisji 
obrony. W poprzedniej kadencji był przewodni-
czącym tej komisji. Jest również uczestnikiem… 
ukończył wyższy kurs obronny przy ówczesnej 
Akademii Obrony Narodowej.

Jako wiceprzewodniczący tej komisji obser-
wowałem pracę pana przewodniczącego i muszę 
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powiedzieć, że niezwykle kompetentnie uczest-
niczył w  wydarzeniach związanych z  polski-
mi Siłami Zbrojnymi, kompetentnie się na ten 
temat wypowiadał, bardzo dobrze prowadził 
posiedzenia komisji. Muszę dodać, że to są spe-
cyficzne posiedzenia, ponieważ przychodzą na 
nie przedstawiciele Sił Zbrojnych, którzy często 
czują się nieco niezręcznie w kontaktach z cywi-
lami. Myślę, że takt i umiejętność dobrego funk-
cjonowania z  ludźmi pana przewodniczącego 
powodowały, że te spotkania zawsze były dobrze 
odbierane. Myślę, że jest to dobra rekomendacja, 
jeśli chodzi o  pracę pana przewodniczącego na 
tymże stanowisku. Dziękuję, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury?
Jeśli nie ma, to uprzejmie zapytam pana se-

natora Rusieckiego, czy wyraża zgodę na kandy-
dowanie.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI

Tak, Panie Marszałku, wyrażam zgodę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że na kandydata na przewod-

niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Jarosław Rusiecki.

Przystępujemy do wyboru kandydata na 
przewodniczącego komisji.

Panie i  Panowie Senatorowie, przypomi-
nam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu uchwały komisji zapadają większością głosów 
w obecności co najmniej 1/3 jej członków. Komi-
sja została powołana w składzie 9 senatorów, a za-
tem, aby komisja mogła podejmować uchwały, 
musi być obecnych co najmniej 3 senatorów.

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

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

rą senatora Jarosława Rusieckiego? (8)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Stwierdzam, że za wyborem senatora Ja-

rosława Rusieckiego na kandydata na przewod-
niczącego głosowało 8 senatorów, nikt nie był 
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że komisja wybrała pana senatora Jarosława Ru-
sieckiego na kandydata na przewodniczącego 
Komisji Obrony Narodowej.

Czy pan senator Rusiecki, kandydat na 
przewodniczącego, chciałby zabrać głos?

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak, Panie Prze-
wodniczący.)

Bardzo proszę.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI

Przy takiej formule, którą wyznaczył pan 
wiceprzewodniczący Rafał Ślusarz…

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Senato-
rowie!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
i za to poparcie, i za to, że chcemy razem, wspól-
nie – takie miałem wrażenie, przygotowując się 
do tego pierwszego posiedzenia senackiej Ko-
misji Obrony Narodowej – wzmacniać bezpie-
czeństwo naszych rodaków. I to jest sprawa nad-
rzędna, która nas jednoczy, która nas zachęca do 
tego, aby w tej komisji sumiennie pracować.

Dziękuję panu marszałkowi za poprowadze-
nie pierwszego posiedzenia komisji. Pani senator 
i panom senatorom ze wszystkich środowisk po-
litycznych wyrażam swoje podziękowanie. Myślę, 
że nasza wspólna praca, która już wkrótce się roz-
pocznie, będzie także przyczynkiem do lepszego 
poznania siebie nawzajem, co przyczyni się do 
budowy dobrego wizerunku, zwiększenia dbało-
ści o  sprawy bezpieczeństwa, szczególnie w  ob-
szarze polskich Sił Zbrojnych – dla nas wszyst-
kich, dla naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI

Dziękuję bardzo.



Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (1.)

5

13 listopada 2019 r.

Kto z  państwa senatorów przedstawi kan-
dydaturę pana senatora Rusieckiego na posie-
dzeniu plenarnym? Czy pan senator Ślusarz był-
by gotowy?

(Senator Rafał Ślusarz: Tak.)

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego 

posiedzenia komisji został wyczerpany.
Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji 

Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 05)
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