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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(791)

43. posiedzenie
Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich
w dniu 19 marca 2009 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk senacki nr 500).

2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (druk senacki
nr 501).



(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Zbigniew Szaleniec)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Szaleniec:

…przewodniczącego Zientarskiego, w związku z tym przekazał mi, czyli za-
stępcy, prowadzenie obrad komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Chciałbym przedstawić proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt to

przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Drugi punkt to przygotowanie pro-
jektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczących Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Uwag do porządku nie ma, więc przystępujemy do omówienia pierwszego
punktu.

Szanowni Państwo, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich otrzy-
mała od marszałka Bogdana Borusewicza materiał, który mówi, że Konwent Seniorów
proponuje odwołać z funkcji przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich pana senatora Piotra Zientarskiego…

(Głos z sali: Na jego dobrowolny wniosek.)
Na jego dobrowolny wniosek, oczywiście…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czasu jest mało, więc nie będę omawiał tych powodów, myślę, że one są

znane…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. I w związku z tym proponuję przyjęcie uchwały w sprawie odwołania

przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która w art. 1
mówi: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Se-
natu, odwołuje senatora Piotra Zientarskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich”.

Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi do projektu uchwały?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Szymon Giderewicz:

Nie, Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag.
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Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Szaleniec:

Proponuję więc przegłosować tę uchwałę.
Kto jest za odwołaniem pana senatora Piotra Zientarskiego z funkcji przewodni-

czącego? (4)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Z bólem…
(Głos z sali: Senator sprawozdawca.)
Jeżeli tradycje zostaną dochowane, to bardzo dziękuję, postaram się jak najlepiej

przedstawić sprawozdanie na posiedzeniu.
Żeby osłodzić troszeczkę nasz żal po odejściu pana Piotra Zientarskiego, w na-

stępnym punkcie omawiamy właśnie przygotowanie projektu uchwały Senatu w spra-
wie powołania przewodniczących Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej. I jest propozycja, aby przewodniczącym Komisji Ustawodawczej został
pan senator Piotr Zientarski. Mamy dokumenty potwierdzające – nie będę może ich
teraz czytał ze względu na brak czasu – że komisja na swoim posiedzeniu wytypowała
pana Piotra Zientarskiego na kandydata na przewodniczącego, jest również pozytywna
opinia Konwentu Seniorów popierająca tę kandydaturę na przewodniczącego Komisji
Ustawodawczej.

Proszę bardzo, przedstawiciel Biura Legislacyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Szymon Giderewicz:

Ten projekt uchwały dotyczy także wyboru pana senatora Wyrowińskiego na
przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Będzie to jeden projekt uchwały.
Tutaj również zostały spełnione regulaminowe warunki.

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Szaleniec:

No tak, ale ja nie skończyłem jeszcze mówić, omówiłem jedną kandydaturę. To
jest jeden projekt uchwały, rozpocząłem od przewodniczącego Komisji Ustawodaw-
czej. W tym samym projekcie uchwały jest również propozycja, aby szefem, przewod-
niczącym Komisji Gospodarki Narodowej został pan Jan Wyrowiński. W tym przy-
padku również już dopełniono wszystkich procedur, mamy dokumenty potwierdzające,
że komisja wytypowała tę kandydaturę na przewodniczącego Komisji Gospodarki Na-
rodowej i również Konwent Seniorów zaopiniował pozytywnie tę kandydaturę.

Proponuję więc przyjęcie uchwały, która w art. 1 mówi: „Senat Rzeczypospoli-
tej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Jana Wy-
rowińskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej; senatora Piotra
Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej”.

Jeszcze jakieś uwagi Biura Legislacyjnego?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Nie, dziękuję.)
Proponuję więc przegłosować tę uchwałę.
Kto jest za przyjęciem tej uchwały? (4)
Dziękuję, uchwała została przyjęta.
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I sprawozdawca.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy porządek obrad, wobec tego dziękuję.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 40)
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