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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji se-
nackich.



(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 39)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zbigniew Szaleniec)

Przewodniczący Zbigniew Szaleniec:

Otwieram posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie powitać w komisji naszą nową człon-

kinię – panią marszałek. Bardzo się cieszymy, że pani marszałek zasiliła szeregi naszej
komisji.

Szanowni Państwo, w porządku obrad komisji jest, tak jak zapowiadaliśmy,
przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie zmian w składach komisji se-
nackich.

Czy są uwagi do tego porządku? Nie ma. Wobec tego uważam porządek za
przyjęty.

Chcę państwa poinformować, że marszałek skierował do naszej komisji wnioski
trzech senatorów, którzy chcą zmienić swoje komisje: senator Andrzej Misiołek składa
rezygnację z członkostwa w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, i jednocześnie zgłasza
przystąpienie do Komisji Obrony Narodowej; senator Zbigniew Pawłowicz informuje,
że składa rezygnację z członkostwa w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polaka-
mi za Granicą, i zgłasza przystąpienie do Komisji Obrony Narodowej; senator Jarosław
Duda informuje, że rezygnuje z pracy w Komisji Zdrowia i zgłasza chęć pracy w Ko-
misji Obrony Narodowej.

Cała trójka chce wstąpić do tej komisji.
Czy są jakieś uwagi państwa co do tych rezygnacji i wniosków wstąpienia do

nowej komisji?
Jeżeli nie ma, to proponuję, abyśmy przegłosowali projekt uchwały, która

w art. 1 mówi, że senator Jarosław Duda rezygnuje z członkostwa w Komisji Zdrowia,
senator Andrzej Misiołek – w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz senator Zbigniew
Pawłowicz – w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Z kolei
art. 2 mówi, że senator Jarosław Duda zgłasza akces do Komisji Obrony Narodowej,
senator Andrzej Misiołek – do Komisji Obrony Narodowej oraz senator Zbigniew
Pawłowicz – do Komisji Obrony Narodowej.

Nie ma uwag do projektu uchwały?
Państwo Senatorowie, proponuję nad tym głosować.
Kto jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? (5)
Jednogłośnie.
Czy tradycyjnie mogę być sprawozdawcą?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Tak. Dziękuję serdecznie.
Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 42)
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