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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(309)

22. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 26 czerwca 2008 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
(druk senacki nr 193).



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Witam serdecznie pana marszałka, panów przewodniczących i szefa naszych le-

gislatorów, pana Romana Kapelińskiego.
W porządku obrad mamy zaopiniowanie projektu uchwały o przyjęciu do komi-

sji senackich pana senatora Stanisława Zająca, który – jak panowie wiecie – złożył już
ślubowanie senatorskie i zgodnie z regulaminem ma obowiązek uczestnictwa w pra-
cach przynajmniej jednej komisji senackiej. W dniu wczorajszym za pośrednictwem
marszałka Senatu złożył akces do dwóch: Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Panowie otrzymali projekt uchwały. Czy ktoś z panów chciałby zabrać głos?
Nie widzę chętnych.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy Biuro Legislacyjne chciałoby zabrać głos?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, oczywiście.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Szanowni Panowie, chciałbym, korzystając z okazji, podziękować panu prze-

wodniczącemu Andrzejowi Personowi za aktywne uczestnictwo w pracach naszej ko-
misji. Jest nam przykro, ale wyraziliśmy pozytywną opinię co do woli pana senatora o
przejściu do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Chciałbym jednak wyrazić, powie-
działbym, nie sugestię, ale refleksję czy nawet żal – tak przynajmniej to sformułował
pan senator Augustyn – że zbraknie w naszym składzie tak zacnej persony. Jednocze-
śnie pragnę zapewnić właśnie pana, Panie Przewodniczący, że jeśli chodzi o kwestie
związane z budżetem Kancelarii Senatu bądź z Polonią, co będzie przedmiotem obrad
czy opinii naszej komisji, to jako przewodniczący będę reprezentował również i pana
komisję. W związku z tym będę konsultował z panem sprawy…

(Senator Andrzej Person: Dziękuję, będę wdzięczny…)
Jeszcze raz bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. (Oklaski)
Proponuję, żebyśmy przegłosowali projekt uchwały o wyborze pana senatora Sta-

nisława Zająca do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą. W ramach przyjętego porządku obrad będziemy mieli możliwość
głosowania o 16.30 w sprawie zmian w składach komisji. Oczywiście będzie już możli-
wość uczestnictwa pana senatora w pracach tych dwóch komisji, zgodnie z jego wolą.
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Kto jest za przyjęciem tej uchwały? (5)
Stwierdzam, że komisja przyjęła ją jednogłośnie.
Kto zostanie sprawozdawcą?
(Głos z sali: Pan przewodniczący.)
Dziękuję bardzo. Skoro jestem sprawozdawcą tej poprzedniej zmiany, to za jed-

nym wejściem na mównicę załatwię te dwie sprawy.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest odrębna uchwała.
Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 38)
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