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z posiedzenia 
Komisji regulaminowej, 

etyki i Spraw Senatorskich (43.)

Zapis
stenografi czny

X kadencja



Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.



27 kwietnia 2022 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Sławomir Rybicki)

Przewodniczący
Sławomir rybicki

Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Regulamino-

wej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Dzisiaj w porządku posiedzenia jest 1 punkt, 

a mianowicie projekt uchwały o zmianach w ko-
misjach senackich.

Czy są do tego projektu uwagi?
Nie widzę zgłoszeń, więc zakładam, że po-

rządek posiedzenia został przez państwa sena-
torów przyjęty.

Informuję wszystkich, że posiedzenie komi-
sji jest transmitowane w internecie.

Chciałbym sprawdzić, czy senatorowie, któ-
rzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, 
zostali już włączeni 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 ta-
kiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia.

Proszę państwa, otrzymaliście państwo 
w materiałach rozsyłanych przed posiedzeniem 
komisji projekt uchwały, który odczytam. Mam 
prośbę o zaakceptowanie go przez państwa se-
natorów.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

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

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

senatora Przemysława Błaszczyka z Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, sena-
tora Macieja Łuczaka z Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą.

§2 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera 
senatora Przemysława Błaszczyka do Komisji 
Środowiska, senatora Macieja Łuczaka do Komi-
sji Środowiska”.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby w tej 
sprawie, czyli w sprawie projektu uchwały Sena-
tu, zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

A więc przystąpmy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 

projektu uchwały w  brzmieniu zaproponowa-
nym przeze mnie?

(Głos z sali: 3 głosy.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Nikt.)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nikt.)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Zdalni…)
Poproszę oczywiście o  doliczenie głosów 

zdalnych.
10 głosów za, jednogłośnie.
Proszę państwa, komisja jednogłośnie przy-

jęła projekt uchwały Senatu w  sprawie zmian 
w składach komisji senackich.

Dziękuję państwu za uwagę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, jeżeli nie macie państwo nic przeciwko, to 

tradycyjnie sprawozdawcą w  tej sprawie będzie 
przewodniczący komisji. Ale jeżeli są inne propo-
zycje, to bardzo proszę… Nie ma sprzeciwu.

Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie Komisji Regulamino-

wej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 03)



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


