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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Sławomir Rybicki)

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dzień dobry państwu.
Otwieram czwarte posiedzenie Komisji Re-

gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam na posiedzeniu komisji pana Piotra 

Świąteckiego, dyrektora Biura Spraw Senator-
skich. Witam również panią dyrektor Małgorza-
tę Daszczyk, dyrektor gabinetu pana marszałka 
Tomasza Grodzkiego.

Proszę państwa, w  porządku posiedzenia 
mamy jeden punkt: wyrażenie opinii komisji 
w  sprawie powołania Szefa Kancelarii Senatu. 
Ja do tego porządku mam uwagę, a  właściwie 
propozycję. Chciałbym zaproponować Wysokiej 
Komisji, abyśmy rozszerzyli porządek posie-
dzenia o wybór wiceprzewodniczących komisji. 
Mamy zgodę Prezydium Senatu i właściwą de-
cyzję w tym zakresie, tak że będę prosić o prze-
głosowanie porządku posiedzenia poszerzonego 
o punkt drugi, dotyczący wyboru wiceprzewod-
niczących.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 
porządku posiedzenia zaproponowanego przez 
przewodniczącego? (10)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo. Zatem porządek posiedze-

nia został przyjęty.
Przechodzimy wobec tego do realizacji 

punktu pierwszego porządku obrad: wyrażenie 
opinii komisji w sprawie powołania Szefa Kan-
celarii Senatu.

Gościmy na posiedzeniu pana Piotra Świą-
teckiego, którego kandydaturę zgłosił pan mar-
szałek Tomasz Grodzki.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 17)

Witam pana dyrektora.
Do materiałów przekazanych przed posie-

dzeniem komisji dołączony był życiorys pana 
dyrektora, ale przed podjęciem decyzji w  tym 
punkcie mamy możliwość zadawania pytań 
panu dyrektorowi.

Otwieram dyskusję. Bardzo proszę.
Czy ktoś z  państwa senatorów chciałby 

w tym punkcie zabrać głos, zadać jakieś pytanie 
panu dyrektorowi? Nie widzę zgłoszeń.

(Głos z sali: Dobrze znamy.)
Pan dyrektor Świątecki jest nam wszystkim 

oczywiście bardzo dobrze znany, więc tym tłu-
maczę…

Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI

Jestem drugą kadencję senatorem…
(Głos z sali: Do mikrofonu…)
Jestem drugą kadencję senatorem i jeszcze, 

można powiedzieć, pochodzę z gospodarki, więc 
bacznie obserwuję, kto pracuje, a  kto udaje…  
Ja mogę tylko powiedzieć, że pan dyrektor był do 
naszej dyspozycji przez 4 lata. Jako nowy senator 
byłem trochę zagubiony i w przypadku wszyst-
kich spraw, które mnie nurtowały, zaopieko-
wano się mną w  sposób właściwy. I  mogę tyl-
ko pogratulować, że mamy takie siły, które nas 
wspierają w tej codziennej, trudnej pracy.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji, może 

pytania?
Jeśli nie ma, to…
(Głos z sali: Głosujmy.)
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…poddam pod głosowanie opinię Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i  Spraw Senatorskich 
w sprawie powołania pana Piotra Świąteckiego 
na funkcję szefa Kancelarii Senatu.

Kto z  państwa senatorów jest za wyraże-
niem pozytywnej opinii? (13)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o po-

zytywnym zaopiniowaniu kandydatury pana 
Piotra Świąteckiego na funkcję szefa Kancelarii 
Senatu. Dziękuję bardzo.

Przechodzimy wobec tego do punktu…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI  
SZEF KANCELARII SENATU 
PIOTR ŚWIĄTECKI

Wysoka Komisjo, chcę bardzo serdecznie 
podziękować za zaufanie. Traktuję to jako wiel-
ki kredyt i zrobię dużo, wszystko, co mogę, żeby 
ten kredyt wobec państwa senatorów spłacić. 
Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję, Panie Dyrektorze.
Przechodzimy do punktu drugiego porząd-

ku posiedzenia: wybór zastępców przewodni-
czącego Komisji Regulaminowej, Etyki i  Spraw 
Senatorskich.

Jak wspomniałem, Prezydium Senatu pod-
jęło decyzję o  wyrażeniu zgody na wybór 2 za-
stępców przewodniczącego.

Otwieram w  tej sprawie dyskusję i  proszę 
o zgłaszanie kandydatów.

Proszę bardzo, senator Kopeć.

SENATOR 
TADEUSZ KOPEĆ

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
(Głos z sali: Ale włącz mikrofon.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, tu jest włą-

czony niepotrzebnie i to utrudnia…)
(Rozmowy na sali)

(Głos z  sali: Włącz tam, gdzie jest ten lu-
dzik…)

Chciałbym zgłosić kandydaturę pana sena-
tora Krzysztofa Słonia na wiceprzewodniczące-
go Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich. Pan senator Krzysztof Słoń przez dwie 
kadencje bardzo kompetentnie, rzetelnie pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji. Dzię-
kuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję.
Ja mogę tylko się przychylić do tej reko-

mendacji. Senator Słoń jest niezawodnym wice-
przewodniczącym. Zawsze stawał na wysokości 
zadania, kiedy trzeba było przewodzić pracom 
komisji. Dziękuję.

Proszę o kolejne zgłoszenia.
Senator Komarnicki. Bardzo proszę.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja mam zaszczyt zgłosić kandydaturę pana 

senatora Andrzeja Kobiaka, jako człowieka, któ-
ry jest jednym z  najbardziej rozpoznawalnych 
senatorów. Miałem okazję i  przyjemność być 
bardzo blisko i współpracować z panem senato-
rem, chociażby dlatego, że siedzimy obok siebie 
i  wiele razy rozmawialiśmy o  wielu kwestiach. 
To też zbliża. No cóż, trzecia kadencja. Myślę, że 
wyborcy pięknym wynikiem podkreślili to, co 
dotychczas pan senator czynił. Przypominam, że 
całą kadencję był w tej komisji, pełnił tę zaszczyt-
ną funkcję.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Jeśli nie ma, to zapytam kandydatów o zgo-

dę na kandydowanie.
Pan senator Słoń?

SENATOR 
KRZYSZTOF SŁOŃ

Wyrażam zgodę.
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PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję bardzo.
Senator Andrzej Kobiak?

SENATOR 
ANDRZEJ KOBIAK

Wyrażam zgodę.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję bardzo.
Witam na posiedzeniu komisji dyrektora 

Niemczewskiego z Biura Legislacyjnego Senatu.
Chciałbym zapytać pana dyrektora o opinię 

w sprawie głosowania. Jaką tutaj przyjmiemy…
(Brak nagrania)

WICEDYREKTOR  
BIURA LEGISLACYJNEGO  
W KANCELARII SENATU 
ADAM NIEMCZEWSKI

Jeżeli mamy tylu kandydatów, ile mamy 
miejsc, na ile prezydium wyraziło zgodę, to gło-
sujemy po kolei nad każdym kandydatem.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję bardzo.
Odczytam wobec tego, żeby nie było wątpli-

wości, pismo, które wpłynęło do komisji.

„Szanowny Panie Przewodniczący! Uprzej-
mie informuję, że Prezydium Senatu na posie- 
dzeniu, które odbyło się w dniu 27 listopada br., 
wniosek o wyrażenie zgody na wybranie ze skła-
du Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich dwóch zastępców przewodniczącego 
rozpatrzyło pozytywnie.” I  podpisała się pani 
Małgorzata Daszczyk, dyrektor Gabinetu Mar-
szałka Senatu.

Wobec tego poddaję pod głosowanie pierw-
szą kandydaturę, pana senatora Andrzeja Ko-
biaka, na funkcję zastępcy przewodniczącego 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich.

Kto z  państwa senatorów jest za powoła-
niem pana senatora na tę funkcję? (13)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję. Stwierdzam, że komisja podjęła 

decyzję o wyborze senatora Andrzeja Kobiaka na 
zastępcę przewodniczącego komisji.

Poddaję pod głosowanie drugą kandydatu-
rę, senatora Krzysztofa Słonia, na drugie waku-
jące stanowisko.

Kto z  państwa senatorów jest za powoła-
niem senatora Krzysztofa Słonia na funkcję za-
stępcy przewodniczącego Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich? (13)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo. Komisja podjęła decyzję 

o wyborze dwóch zastępców przewodniczącego 
komisji.

Gratuluję panom. Bardzo dziękuję komisji 
za decyzję.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulami-
nowej, Etyki i  Spraw Senatorskich. Dziękuję 
bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 27)
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