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Porządek obrad:

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

Marszałek 
Tomasz Grodzki

Otwieram posiedzenie.
Informuję państwa senatorów, że posiedze-

nie jest transmitowane w internecie.
Porządek obrad pierwszego posiedzenia 

komisji przewiduje punkt: wybór kandydata na 
przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej.

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

Stwierdzam, że komisja zatwierdziła porzą-
dek obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: wybór kandydata 
na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej.

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, Pani Senator.

Senator 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Panie Marszałku! Wysoka Komisjo!
Pragnę zgłosić kandydaturę pana senatora 

Jana Filipa Libickiego na przewodniczącego Ko-
misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 
Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 27)

Marszałek 
Tomasz Grodzki
Dziękuję bardzo pani senator Kołacz-Lesz-

czyńskiej.
Czy pan senator wyraża zgodę na kandydo-

wanie?

Senator 
Jan Filip Libicki

Tak, wyrażam, Panie Marszałku.

Marszałek 
Tomasz Grodzki

Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że na kandydata na przewod-

niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Jan Filip Libicki.

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 8  sena-
torów, zatem aby mogła podejmować uchwały, 
musi być obecnych co najmniej 3 senatorów.

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

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

rą pana senatora Jana Filipa Libickiego na prze-
wodniczącego komisji? Proszę o podniesienie 
ręki. (8)

Kto jest przeciw? Nikt.
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Kto się wstrzymał? Nikt.
Stwierdzam, że za wyborem senatora Jana 

Filipa Libickiego na kandydata na przewodniczą-
cego komisji głosowało… Tylko że ja podniosłem 
rękę, a nie jestem członkiem tej komisji, tak że…

(Głos z sali: Ja pana nie policzyłam.)
Nie policzyła pani? To dobrze.
Głosowało 8 senatorów, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wobec wyników głosowania stwierdzam,  

że komisja wybrała pana senatora Jana Filipa Li-
bickiego na kandydata na przewodniczącego Ko-
misji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Szczerze i serdecznie panu senatorowi gra-
tuluję.

Czy pan senator chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

Senator 
Jan Filip Libicki

Panie Marszałku, pozwoli pan, że z miejsca…
Ja chciałbym wszystkim głosującym bardzo 

serdecznie podziękować za tę rekomendację. 

Z niektórymi z państwa miałem okazję współ-
pracować i w Senacie, i w Sejmie, kiedy byłem 
posłem. Mam nadzieję, że nie zawiodę państwa 
zaufania i że nasza współpraca będzie się ukła-
dała harmonijnie i merytorycznie. Bardzo na to 
liczę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Marszałek 
Tomasz Grodzki

Dziękuję uprzejmie.
Kto z państwa senatorów przedstawi kan-

dydaturę pana senatora Jana Filipa Libickiego 
na przewodniczącego komisji na posiedzeniu 
Senatu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Zrobi to pani senator Agnieszka Kołacz-

-Leszczyńska.
Zatem stwierdzam, że porządek obrad 

pierwszego posiedzenia komisji został wyczer-
pany.

Zamykam posiedzenie.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 31)
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