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z posiedzenia  
Komisji Środowiska (1.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



13 listopada 2019 r.

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek 
Stanisław Karczewski

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji 
Środowiska 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 Środowiska.

Czy ktoś z  państwa senatorów pragnie za-
brać głos w sprawie przedstawionego porządku? 
Nie widzę, nie słyszę.

Wobec braku uwag stwierdzam, że komisja 
zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: wybór kandydata 
na przewodniczącego Komisji Środowiska.

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

Bardzo teraz proszę państwa senatorów 
o  zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego 
komisji.

Bardzo proszę, pani senator Alicja Zając…
(Senator Alicja Zając: Gdzie to się wciska?)
Trzeci od prawej strony.

Senator 
Alicja Zając

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena-

torowie!

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 17)

Chciałabym zaproponować na przewodni-
czącego Komisji Środowiska senatora Zdzisława 
Pupę.

Senator Zdzisław Pupa od wielu lat jest sena-
torem i od początku pełni funkcję albo przewod-
niczącego, albo wiceprzewodniczącego Komisji 
Środowiska. Jest znany z  tego, że te sprawy są 
mu bliskie. Z wykształcenia jest rolnikiem, więc 
łączy kwestie środowiska z kwestiami rolnictwa. 
Drugą jego komisją jest komisja rolnictwa.

My w większości pracowaliśmy w tej komi-
sji i  możemy powiedzieć, że ta komisja bardzo 
merytorycznie pracowała pod przewodnictwem 
zarówno pana senatora Pupy, jak i pani prof. Ja-
dwigi Rotnickiej. Tak że proponuję tę kandyda-
turę i proszę o wybór. Dziękuję.

Wicemarszałek 
Stanisław Karczewski

Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Senator.
Czy pan senator Zdzisław Pupa wyraża zgo-

dę na kandydowanie?

Senator 
Zdzisław Pupa

Wyrażam.

Wicemarszałek 
Stanisław Karczewski

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze inne zgłoszenia, proszę pań-

stwa? Nie ma.
Stwierdzam, że na kandydata na przewod-

niczącego komisji został zgłoszony pan senator 
Zdzisław Pupa.
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Przystępujemy w związku z tym do wyboru 
kandydata na przewodniczącego komisji.

Panie i Panowie, przypominam, że zgodnie 
z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały ko-
misji zapadają większością głosów w obecności 
co najmniej 1/3 jej członków. Komisja została 
powołana w  składzie 12  senatorów, zatem aby 
mogła podejmować uchwały, musi być obecnych  
co najmniej 4 senatorów.

A obecnie ilu jest senatorów?
(Głos z sali: 8 osób.)
8 osób. A więc jest kworum.
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 kandydatu-

rą senatora Zdzisława Pupy? (8)
Bardzo proszę o policzenie.
Kto jest przeciw? Nikt.
Ani nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że za wyborem senatora Zdzi-

sława Pupy na kandydata na przewodniczącego 
komisji głosowało 8 senatorów, nikt nie był prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam,  
że komisja wybrała pana senatora Zdzisława 
Pupę na kandydata na przewodniczącego Komi-
sji Środowiska.

Czy pan senator Zdzisław Pupa, kandydat na 
przewodniczącego komisji, chciałby zabrać głos?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator 
Zdzisław Pupa

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Członkowie Komisji Środowiska!

Chciałbym serdecznie podziękować za oka-
zane mi zaufanie.

Myślę, że będę prowadził komisję tak, aby 
nie zawieść państwa zaufania, aby Komisja Śro-
dowiska była przyjazna środowisku – tak po-
wiem – i abyśmy mogli wspólnie się integrować 
po to, żeby problemy, które stają przed Komisją 
Środowiska, były właściwie załatwiane i realizo-
wane. Dziękuję.

Wicemarszałek 
Stanisław Karczewski

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Se-
natorze.

A kto z państwa senatorów przedstawi kan-
dydaturę?

Pani senator Alicja Zając, tak?
(Senator Alicja Zając: Tak.)
Zgadzacie się państwo?
Dobrze. Dziękuję.
Stwierdzam, Szanowni Państwo, że porzą-

dek obrad pierwszego posiedzenia komisji został 
wyczerpany.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji 
Środowiska.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 22) 
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