
Warszawa 2020 r.

10 września 2020 r.

z posiedzenia  
Komisji Regulaminowej,  

Etyki i Spraw Senatorskich (23.)

Zapis 
Stenograficzny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senac-
kiej.



10 września 2020 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Sławomir Rybicki)

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dzień dobry państwu.
Otwieram dwudzieste trzecie posiedzenie Ko-

misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
W  porządku obrad jest jeden punkt: przy-

gotowanie projektu uchwały w  sprawie zmian 
w składzie komisji senackiej.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedze-
nie komisji jest transmitowane w  internecie. 
Proszę o informację, czy na sali znajdują się oso-
by wykonujące zawodową działalność lobbingo-
wą w rozumieniu ustawy o działalności lobbin-
gowej w procesie stanowienia prawa.

Nie widzę zgłoszeń.
Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, 

proszę o nieuruchamianie aplikacji do połącze-
nia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń 
akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, 
czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć 
udział w posiedzeniu komisji, zostali już włącze-
ni do posiedzenia.

(Głos z sali: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Wszystkich państwa senatorów obradują-

cych zdalnie proszę o  upewnienie się, czy pań-
stwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery 
w  nich włączone. Proszę także o  zapewnienie 
takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia. Zapi-
sywanie się do głosu przez senatora obradujące-
go zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji 

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest 
w  instrukcji, którą otrzymaliście państwo ma-
ilowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po 
jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. 
Przed zabraniem głosu proszę państwa o samo-
dzielne włączenie mikrofonów, a po zakończeniu 
wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon. Przy-
pominam ponadto, że do dyspozycji senatorów 
obradujących zdalnie jest specjalny numer tele-
fonu, pod którym możecie państwo dokonywać 
zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo, teraz chciałbym spraw-
dzić kworum. Czy wszyscy senatorowie, człon-
kowie komisji, którzy biorą udział w  sposób 
zdalny, są podłączeni?

(Głos z sali: Tak, tak.)
Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Nie…)
Możemy sprawdzić, ile osób jest podłączo-

nych?
(Głos z sali: 5.)
5. Stwierdzam, że komisja obraduje przy peł-

nym kworum.
Proszę państwa, w  porządku posiedzenia, 

jak wspominałem, jest jeden punkt. Czy są do 
tego punktu uwagi? Przypomnę, że to jest przy-
gotowanie projektu uchwały w  sprawie zmian 
w składzie komisji senackiej.

Skoro nie ma uwag, to uznaję…
Proszę bardzo, pan marszałek Borowski.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI

Dziękuję.
Rozumiem, że wszystkie wymienione tu oso-

by rezygnują…
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(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Tak.)
…z pracy.
(Przewodniczący Sławomir Rybicki: To są 

wnioski…)
No nic, to… Nie no, to oczywiście trzeba to…
(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Taka jest 

wola senatorów…)
Trzeba to zaakceptować, skoro taka wola. Ja 

tylko chciałbym wyrazić żal, dlatego że polityka 
klimatyczna… Ja uważam politykę klimatyczną 
za niezwykle ważną i bardzo się ucieszyłem, że 
aż tylu senatorów chciało pracować w tej komi-
sji, a tu nagle się okazuje, że stracili zapał. Tak że 
z ubolewaniem to przyjmuję.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Ja również, ale taka jest wola senatorów 
i trzeba ją uszanować – chociaż klimat również 
w  polityce obecnego rządu jest traktowany po-
dobno priorytetowo.

Proszę państwa, skoro nie ma uwag do po-
rządku, to proszę przedstawiciela Biura Legisla-
cyjnego o przedstawienie projektu uchwały.

GŁÓWNY LEGISLATOR  
W BIURZE LEGISLACYJNYM  
W KANCELARII SENATU 
JAKUB ZABIELSKI

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Zaprezentuję projekt uchwały Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej w sprawie zmian w skła-
dzie komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje 

z  Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu: 
senatora Rafała Ambrozika, senatora Jacka Bu-
rego, senatora Jerzego Chróścikowskiego, sena-
tora Wiktora Durlaka, senatora Stanisława Kar-
czewskiego, senator Marię Koc, senatora Józefa 
Łyczaka, senatora Roberta Mamątowa, senato-
ra Marka Martynowskiego, senator Bogusławę 
Orzechowską, senatora Marka Pęka, senatora 
Wojciecha Piechę, senatora Zdzisława Pupę oraz 
senatora Rafała Ślusarza. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
SŁAWOMIR RYBICKI

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z senatorów jest za przyjęciem zaprezen-

towanego projektu uchwały Senatu w  sprawie 
zmian w składzie komisji senackiej?

(Głos z sali: 3 na sali.)
Proszę o informację o głosowaniu senatorów 

zdalnie.
(Głos z sali: 4 osoby za.)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę o podanie informacji.
Proszę państwa, stwierdzam, że 7 senatorów 

było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był prze-
ciw.

W  związku z  tym komisja podjęła uchwałę 
o przyjęciu projektu uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackiej.

Proponuję, aby sprawozdawcą komisji była 
pani senator Beata Małecka-Libera. Jest zgoda? 
Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 06)





Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: 
Centrum Informacyjne Senatu, Dział Wydawniczy


