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w dniach 20 i 24 paŸdziernika 2001 r.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek senior
Andrzej Wielowieyski oraz marsza³ek Longin
Pastusiak)

(Przybycie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
(Wszyscy wstaj¹) (Oklaski)
(Orkiestra wojskowa gra hymn narodowy)

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaœniewski:
Szanowny Panie Marsza³ku Sejmu! Szanowny

Panie Marsza³ku Seniorze! Szanowny Panie Pre-
mierze! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny
Ksiê¿e Arcybiskupie Nuncjuszu! Ekscelencje! Pa-
nie i Panowie! A przede wszystkim, Szanowni Se-
natorowie!

Na tym pierwszym posiedzeniu, otwieraj¹cym
now¹ kadencjê Senatu, dokonuje siê akt nie-
zwyk³ej wagi. Konstytuuje siê w³adza ustawodaw-
cza Rzeczypospolitej na pierwsze lata nowego stu-
lecia. Wczoraj na pierwszym posiedzeniu zebra³
siê Sejm. Dzisiaj przystêpuje do pracy Senat. Pol-
ska demokracja powo³a³a nowy parlament i wam,
Panie i Panowie Senatorowie, powierza znaczn¹
czêœæ odpowiedzialnoœci za to, jak w nowym wie-
ku bêd¹ uk³adaæ siê polskie losy.

Sk³adam wam, Szanowni Pañstwo, serdeczne
gratulacje z okazji wyboru. Wkraczacie do pol-
skiego parlamentu z silnym poparciem wybor-
ców, z mocn¹ demokratyczn¹ rekomendacj¹.

Ordynacja wyborcza do Senatu przes¹dza
o tym, ¿e mandat otrzymuj¹ osoby, które zdoby³y
najwiêcej g³osów w okrêgu. Oznacza to, ¿e ka¿dy
z was osobiœcie zosta³ uznany za najlepszego
i najgodniejszego. Mo¿e to byæ dla pañstwa
Ÿród³em dumy, ale p³ynie st¹d tak¿e szczególne
poczucie s³u¿by wobec innych. Nie tyko wobec
tych, którzy wam zaufali, nie tylko wobec wa-
szych ugrupowañ i œrodowisk politycznych, ale
wobec wszystkich mieszkañców polskiego
domu. Podzia³y polityczne, ró¿nice pogl¹dów to
natura demokracji, jednak równie niezmienne
jest to, ¿e istnieje dobro wspólne, obszar wspól-
nej troski i wspólnej radoœci. Wszystkich Pola-
ków jednoczy majestat Rzeczypospolitej, racja

stanu i rozwój narodu wêdruj¹cego przez wieki hi-
storii.

Ufam, ¿e od momentu, gdy z³o¿ycie pañstwo se-
natorskie œlubowanie, ka¿dym swym czynem bê-
dziecie umacniaæ to, co nas wszystkich ³¹czy.

Panie i Panowie! Konstytucja Rzeczypospolitej
powierza Senatowi znacz¹c¹ rolê w pañstwie. Se-
nat przede wszystkim bierze udzia³ w stanowieniu
prawa, p³yn¹æ st¹d mog¹ projekty nowych ustaw.
Senat, w którym wiêkszoœæ jest zazwyczaj czytel-
niejsza, stabilizuje równie¿ w³adzê wykonawcz¹.
Ma równie¿ Senat uprawnienia wyj¹tkowe, wyró¿-
niaj¹ce go na tle innych organów w³adzy pañstwo-
wej; jest miejscem, gdzie prawo mo¿e byæ modyfi-
kowane i doskonalone. Konstytucja widzi w Sena-
cie nie tylko recenzenta ustaw przyjêtych przez
Sejm, ale jednoczeœnie twórczego redaktora.
W tym sensie Senat góruje swoimi mo¿liwoœciami
nad uprawnieniami prezydenta i Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. Prezydent mo¿e niedoskona³¹ usta-
wê zawetowaæ, wszak¿e bez gwarancji, ¿e bêdzie
to na koñcu procesu skuteczne, Trybuna³ Kon-
stytucyjny mo¿e tak¹ ustawê uchyliæ w czêœci lub
w ca³oœci, jeœli jest ona sprzeczna z ustaw¹ zasad-
nicz¹, ale nie mo¿e wprowadziæ do niej zmian.
A wiêc tylko Senat mo¿e poprawiæ uchwalone ju¿
prawo.

Dlatego z wielk¹ nadziej¹ zwracam siê do was,
Panie i Panowie Senatorowie, abyœcie dopomogli
Polsce w uporaniu siê z niezwykle wa¿nym wy-
zwaniem, jakim jest poprawa jakoœci stanowione-
go prawa. Wczoraj prosi³em o to Sejm, dziœ uro-
czyœcie i w ten szczególny sposób proszê Senat. Ta
sprawa mo¿e przes¹dziæ o polskiej przysz³oœci,
o zaufaniu Polaków do pañstwa, o powodzeniu
gospodarki, o kszta³cie spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.

Senat ma równie¿ znacz¹cy wp³yw na kszta³to-
wanie niektórych instytucji pañstwowych. Szcze-
gólna jest jego rola w podtrzymywaniu wiêzi miê-
dzy Polsk¹ a Poloni¹. Miliony naszych rodaków na
ró¿nych kontynentach, ludzi, którzy maj¹ polskie
korzenie i pragn¹ kontaktu z polsk¹ kultur¹, jêzy-
kiem, ¿yciem naszego kraju, potrzebuj¹ wsparcia,
¿yczliwej uwagi i naszej z nimi solidarnoœci. Je-
stem przekonany, ¿e znajdê w Senacie pi¹tej ka-



dencji wspó³pracownika w dziele umacniania
œwiatowej rodziny Polaków.

Szanowni Pañstwo! Pierwsze lata nowego stule-
cia, czas, w którym przyjdzie wam sprawowaæ swój
mandat parlamentarny, zapowiadaj¹ siê jako obie-
cuj¹ce, ale jednoczeœnie trudne, bardzo trudne. Ta-
kie lata s¹ przed Polsk¹, przed Europ¹ i przed œwia-
tem. Obok atutów i wielkich szans s¹ tu te¿ skom-
plikowane wyzwania i zagro¿enia. Polskie przemia-
ny, które przynios³y ju¿ tyle sukcesów, potrzebuj¹
dziœ dope³nienia i wzmocnienia. Zbyt wyraŸny, zbyt
groŸny jest podzia³ spo³eczeñstwa na tych, którzy
odnaleŸli siê w nowej rzeczywistoœci i na tych, któ-
rzy borykaj¹ siê z bied¹ i nie widz¹ dla siebie ¿ad-
nych perspektyw. Rosn¹ce bezrobocie powinno byæ
dzisiaj wyrzutem sumienia dla ka¿dego polskiego
polityka. Nasz¹ gospodarkê nale¿y znów wprowa-
dziæ na drogê szybkiego wzrostu, zapewniæ stabil-
noœæ finansów publicznych.

Liczê, ¿e Wasza m¹droœæ i odpowiedzialnoœæ
utoruje drogê najlepszym rozwi¹zaniom.

Panie i Panowie! Od wielu lat poprzez konsek-
wentny wysi³ek Polska stara siê o cz³onkostwo
w Unii Europejskiej. Teraz negocjacje wejd¹ w de-
cyduj¹c¹ fazê. Polska mo¿e znaleŸæ siê w unijnym
gronie 1 stycznia 2004 r. To ju¿ zaledwie dwa lata.
Sytuacja staje siê coraz bardziej oczywista. Albo
wejdziemy do Unii w³aœnie wtedy, albo, jeœli nie
wype³nimy swoich obowi¹zków, w dalszej i mgli-
stej przysz³oœci. Dlatego potrzeba nam skupienia
si³ i ¿elaznych nerwów, aby wygraæ wszystko, co
jest do wygrania, aby zapewniæ Polsce pomyœl-
noœæ na ca³e otwieraj¹ce siê stulecie.

Jesteœmy krajem œrodka kontynentu. Wyklu-
czenie siê z Europy nie ma sensu. Wpisanie siê
w integrowan¹ Europê pomno¿y nasze atuty i mo-
¿liwoœci. Cz³onkostwo w Unii nie bêdzie wpraw-
dzie remedium na wszystkie nasze k³opoty, ale
otworzy przed nami perspektywy, o których dziœ
mo¿emy tylko marzyæ. Na tej drodze czeka nas
ogólnonarodowa debata i referendum w sprawie
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Ta dys-
kusja ju¿ jest w toku.

Gor¹co wiêc apelujê do wszystkich pañ i panów
senatorów, abyœcie swoj¹ wiedz¹, talentami, au-
torytetem pomogli zapewniæ merytoryczny, rze-
czowy przebieg tej debaty. Polska tej szansy, ta-
kiej szansy jak obecnoœæ w Unii Europejskiej, nie
mo¿e zmarnowaæ.

Ekscelencje! Panie i Panowie! Œwiat jest dzisiaj
w trudnym momencie. Nie³atwo jest rozeznaæ siê
w globalnym splocie sukcesów i pora¿ek,
wspó³pracy i nienawiœci, budowania mostów
i jednoczeœnie budowania murów. Nie mamy pe-
wnoœci, jaka przysz³oœæ nas czeka: czy to bêdzie
przysz³oœæ, która wy³oni³a siê zza gruzów ¿elaznej
kurtyny, czy mo¿e ta, która straszy z ruin World
Trade Center.

Polska ca³¹ sw¹ histori¹ i pragnieniem ca³ego
narodu wpisana jest w tê globaln¹ rodzinê, która
jest wspólnot¹ wolnoœci, demokracji, poszanowa-
nia ludzkich praw. To nasza droga, droga ludzkiej
cywilizacji. Inna droga prowadzi do pustki, pro-
wadzi do chaosu i strachu.

Ka¿dy, kto przyjmuje w³adzê, przyjmuje odpo-
wiedzialnoœæ. Dzisiaj ta odpowiedzialnoœæ jest
szczególnie ciê¿ka i konkretna. Tym bardziej trze-
ba wiêc energii i opanowania, aby j¹ udŸwign¹æ.
Mówiê to pañstwu, ale mówiê to te¿ sobie. Mówiê
to obecnym liderom i przewodnikom nawy pañ-
stwowej.

Z tym parlamentem ³¹czyæ mnie bêdzie szcze-
gólna wiêŸ. Za cztery lata, w roku 2005, w odstê-
pie niewielu miesiêcy koñczyæ siê bêdzie kadencja
zarówno Sejmu, jak i Senatu, ale te¿ moja kaden-
cja prezydenta. Spo³eczeñstwo i historia oceni¹
nasze chêci i nasze dzia³ania. Piszemy nie tylko
nasze biografie, lecz tak¿e, Drodzy Pañstwo, ra-
zem piszemy ksiêgê dziejów Rzeczypospolitej.
¯yczê wszystkim tu obecnym, a tak¿e sobie, aby
ta ksiêga by³a m¹dra i piêkna. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo! Mam honor powo³aæ na
przewodnicz¹cego pierwszego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji pana
senatora Andrzeja Wielowieyskiego. (Oklaski)

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:
Panie Prezydencie, dziêkujê za powierzenie mi

tej funkcji.
Panie Prezydencie! Panie Marsza³ku! Panie

Premierze! Panie i Panowie!
Rozpoczynaj¹ca siê kadencja parlamentu nie

bêdzie ani zwyk³¹ kontynuacj¹, ani po prostu po-
prawianiem polityki z lat ubieg³ych. Nadchodz¹ce
lata, tak jak mówi³ pan prezydent, powinny byæ
latami podstawowych wyborów i prze³omu na
drodze, trudnej drodze transformacji; prze³omu,
który mo¿e daæ naszemu narodowi szansê oczeki-
wanego trwa³ego rozwoju na ca³e pokolenie.

Stoimy przed wielk¹ alternatyw¹: czy otworzy-
my milionom naszej m³odzie¿y drogê do szybkie-
go, wszechstronnego rozwoju, którego ona prag-
nie, czy te¿ z ostro¿noœci postanowimy pozostaæ
na marginesie Europy, skazani tylko na w³asne
si³y i zasoby, a wiêc na d³ug¹, beznadziejn¹ wege-
tacjê i na ucieczkê naszej m³odzie¿y w œwiat bez
perspektywy powrotu? Ten wybór i dokonanie
prze³omu bêd¹ zale¿eæ nie tylko od parlamentu
i rz¹du oraz sprawnoœci negocjacyjnych Polski.
Bêdzie to równie¿ wybór i wysi³ek ca³ego spo³ecze-
ñstwa. Ale czy jesteœmy do tego gotowi?

Ostatnie wybory ukaza³y bowiem pog³êbiaj¹cy
siê rozziew w spo³eczeñstwie. Wiêkszoœæ w Sejmie
i w Senacie wypowiada siê za kontynuacj¹ reform,
za wejœciem do jednocz¹cej siê Europy, mimo ró¿-
nic w konkretnych rozwi¹zaniach. Roœnie wszak-
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¿e spo³eczny sprzeciw. Wyra¿a siê on w ni¿szej fre-
kwencji wyborczej. W porównaniu z rokiem 1997
liczba wyborców, którzy nie chcieli g³osowaæ,
wzros³a o milion osób. Wyra¿a siê ten sprzeciw
równie¿ w rosn¹cym znaczeniu stronnictw, które
odrzucaj¹ lub które dot¹d odrzuca³y przyjête
w ubieg³ej dekadzie zasady rozwoju kraju. Zmê-
czenie gwa³townoœci¹ przemian i obawy przed
tymi przemianami rosn¹. Jesteœmy rozczarowa-
ni. Rosn¹ce bezrobocie budzi uzasadniony sprze-
ciw. Niepokoi, nieuniknione sk¹din¹d w epoce
elektronicznej, rosn¹ce zró¿nicowanie spo³eczne,
zw³aszcza zró¿nicowanie dochodów.

Ten niepokój ma równie¿ znaczenie psycho-
logiczne, gdy¿ mo¿e hamowaæ postêp. G³ównym
czynnikiem postêpu spo³ecznego ca³ego kraju jest
i bêdzie bowiem wzrost naszej sprawnoœci, spra-
wnoœci pracowników i kierowników, urzêdników,
ró¿nych fachowców, specjalistów. Potrzebujemy
te¿ znacznie bardziej sprawnych przedsiêbiorstw,
zw³aszcza ma³ych i œrednich, którym musimy za-
pewniæ warunki rozwoju. To przecie¿ g³ówny œro-
dek skutecznej walki z bezrobociem.

Ale jesteœmy w tych dziedzinach, w wielu dzie-
dzinach, znacznie mniej sprawni i wydajni ni¿
nasi s¹siedzi na Zachodzie. I co gorsza, ka¿dy wy-
raŸny postêp i sukces, a zw³aszcza wiêkszy do-
chód, s¹ czêsto traktowane przez innych, tych,
którzy nie nad¹¿aj¹, jako niesprawiedliwoœæ,
a nawet z³odziejstwo. I to przypomina star¹ aneg-
dotê o polskich beczkach ze smo³¹ w piekle, któ-
rych diabli nie musz¹ pilnowaæ, bo sami zawistni
Polacy nie dopuszcz¹, aby siê ktoœ z ognistej
smo³y wydosta³.

Pomimo jednak spo³ecznego zmêczenia, a tak-
¿e wa¿nych sygna³ów o kryzysie finansów publi-
cznych, kampania wyborcza by³a na ogó³ optymi-
styczna, mimo tej tragicznej, dramatycznej prze-
rwy 11 wrzeœnia. Partie obiecywa³y poprawê w ró-
¿nych dziedzinach, a nawet powrót do normalno-
œci, co mog³o budziæ pewne zdziwienie, bo nie bar-
dzo wiadomo, o jak¹ normalnoœæ mog³oby cho-
dziæ. Jest jednak oczywiste, ¿e potrzebujemy ¿y-
ciowej stabilizacji, spo³ecznej stabilizacji, potrze-
bujemy wiêkszego poczucia ¿yciowego zabezpie-
czenia. A wiêc ludzie oczekiwali tych wyborczych
obietnic i potrzebowali otuchy oraz jaœniejszej
perspektywy na przysz³oœæ.

Dzisiaj naród patrzy na parlament zarówno
z pewn¹ nadziej¹, jak i z uzasadnion¹ nieufno-
œci¹, a czêsto niechêci¹. Spory, zw³aszcza po-
dzia³y polityczne, skandale zniechêcaj¹ do polity-
ków, odbieraj¹ im wiarygodnoœæ i powoduj¹ utra-
tê zaufania do nich. A bez niezbêdnego zaufania
pañstwo nie mo¿e siê rozwijaæ, ulega dezorgani-
zacji i groŸnym patologiom. Przypominam tu fa-
kty obci¹¿aj¹ce nie tylko rz¹dz¹cych, ale równie¿
dotychczasow¹ opozycjê, która czêsto zajadle

i demagogicznie atakowa³a rz¹d – co zreszt¹ nie
by³o niczym niezwyk³ym – a dopiero od niedawna
sta³a siê znacznie bardziej powœci¹gliwa, ponie-
wa¿ by³o ju¿ jasne, ¿e trzeba bêdzie przej¹æ w³adzê
i odpowiedzialnoœæ za kraj. I wobec tego mo¿na siê
by³o spodziewaæ, ¿e reakcje ludzi wobec usi³owañ
nowego rz¹du mog¹ byæ czêsto podobne do tych
reakcji, z którymi spotyka³y siê poczynania doty-
chczasowych w³adz. Te doœwiadczenia i dzisiejsza
opozycja powinna braæ pod uwagê.

W tych warunkach i w tej sytuacji, obok m¹dre-
go gospodarowania, wra¿liwoœci na potrzeby lu-
dzi oraz wzmacniania pañstwa dobrym prawem,
szczególnie trudnym i bardzo wa¿nym zadaniem
rz¹du i parlamentu bêdzie zdolnoœæ i umiejêtnoœæ
mówienia spo³eczeñstwu prawdy, czasem trudnej
i gorzkiej prawdy.

Powinniœmy mieæ sukcesy, stwarzaæ nowe
szanse i perspektywy dla kraju, ale te sukcesy
bêd¹ bolesne i kosztowne, to bêd¹, zbyt czêsto,
pot i ³zy, jeœli u¿yæ s³ynnych s³ów Churchilla
z 1940 r. Dlatego ¿e trudno jest nam odchodziæ od
z³ego gospodarowania, od kiepskiej pracy, od z³ej
organizacji i nieporz¹dku, od z³ych przyzwycza-
jeñ. I nawet sukcesy bêd¹ budziæ irytacjê. A ¿e jest
u nas sporo korupcji i z³odziejstwa, tylko skutecz-
na walka z tymi plagami oraz dba³oœæ o czyste
rêce, oczywiœcie te¿ o kompetencje, polityków
i urzêdników mo¿e przywracaæ spo³eczne zaufa-
nie i skutecznie pomagaæ w informowaniu
i uœwiadamianiu spo³eczeñstwa o sensie zmian
i trudnej polityce rozwoju.

Jeœli nie bêdziemy potrafili mówiæ ludziom na
czas zrozumia³ej prawdy i przekonywaæ ich do
s³usznoœci podejmowanych, czêsto trudnych
dzia³añ, lub, co gorsza, jeœli ta prawda by³aby
ukrywana, to wówczas wyrz¹dzimy im krzywdê,
zostawiaj¹c wolne pole dla patologicznych lêków
i dla demagogii. Z ³atwoœci¹ mog¹ to wykorzystaæ
skrajne ugrupowania, których jedyn¹ szans¹ –
pamiêtajmy o tym – by³y i s¹ ignorancja spo³eczna
i lêk przed tym, co nieznane, niezrozumia³e.

Ludzie chc¹ i musz¹ wiedzieæ, jakie mamy
szanse i co mo¿emy osi¹gn¹æ. Ale trzeba te¿ umieæ
przekonywaj¹co im powiedzieæ, co mo¿emy utra-
ciæ, je¿eli nie wzmocnimy gospodarki, nie
uporz¹dkujemy finansów publicznych i nie wej-
dziemy do Unii Europejskiej. I trzeba wreszcie po
gospodarsku, z poczuciem solidarnoœci spo³ecz-
nej mówiæ o kosztach, o cierpliwoœci, o bezpiecze-
ñstwie gospodarczym Polski i o istotnych priory-
tetach polityki spo³ecznej.

W swym inauguracyjnym przemówieniu w od-
rodzonym Senacie w roku 1989 marsza³ek senior
Stanis³aw Stomma mówi³, ¿e skazani jesteœmy na
to, ¿eby iœæ po grani. W roku 2001 jest to w pe³ni
aktualne. Walka o przysz³oœæ Polski na progu
XXI wieku wymaga odwagi, wymaga jednak tak¿e
ogromnej ostro¿noœci w poruszaniu siê na krawê-
dzi naszych mo¿liwoœci, tak aby nie powtórzyæ
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znacznie bardziej bolesnych doœwiadczeñ i pora-
¿ek krajów oœciennych: Rumunii, Ukrainy
i Bia³orusi, które d³ugo i beznadziejnie szuka³y
tak zwanej trzeciej drogi. Ci nasi s¹siedzi zap³acili
za to spadkiem swego dochodu spo³ecznego bli-
sko o po³owê w porównaniu z nami. I nie tylko oni.
Ostatnio na przyk³ad Turcja czy Argentyna drogo
p³ac¹, za³amaniem gospodarczym, poniewa¿ nie
przestrzega³y zasady, ¿e nie mo¿na bezkarnie wy-
dawaæ pieniêdzy, których siê nie ma. Nie chodzi
wiêc o wybór miêdzy gospodark¹ bardziej libe-
raln¹ i gospodark¹ bardziej spo³eczn¹. Chodzi
o gospodarkê dobr¹. Mamy na wolnym rynku go-
spodarowaæ rzetelnie i skutecznie, pamiêtaj¹c
o zasadzie solidarnoœci wszystkich obywateli,
a wiêc tak¿e o pomocy dla grup s³abszych,
o przysz³oœci wsi i biedniejszych naszych regio-
nów.

Pañstwo jest silne przekonaniami i aktywno-
œci¹ swych obywateli. W znanym przemówieniu
do Latynosów w 1979 r. Jan Pawe³ II sformu³owa³
kryterium postêpu spo³ecznego. Uzna³, ¿e wa¿-
niejsza od rozwoju gospodarczego czy na przyk³ad
si³y i potencja³u pañstwa jest obywatelskoœæ.
Istotne jest kryterium obywatelskoœci i rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Prawdziwy po-
stêp ma bowiem miejsce wtedy, mówi³ papie¿, gdy
obywatelom poszerza siê mo¿noœæ decydowania
o losie w³asnym i o losie wspó³obywateli, czyli
spo³ecznoœci. To poszerzanie zale¿y oczywiœcie
i od stanu gospodarki, i od ustroju.

W Polsce z powodu d³ugich dziesiêcioleci sy-
stemu komunistycznego spo³eczeñstwo obywa-
telskie jest s³abe. Wielki zryw solidarnoœciowy
by³ zaledwie pocz¹tkiem tej odbudowy. A dziœ
jest pewne, ¿e pañstwo pozostanie s³abe, a nie-
bezpieczeñstwo korupcji wzroœnie, jeœli utrzy-
mywaæ siê bêdzie taka biernoœæ obywateli w ¿y-
ciu publicznym, jeœli, a s¹ takie projekty, bêdzie-
my ograniczaæ kompetencje radnych w sa-
morz¹dzie na rzecz kompetencji urzêdników,
a funkcje samorz¹dów lokalnych na rzecz w³adz
wy¿szego szczebla i aparatów partyjnych, jeœli
ograniczaæ bêdziemy istniej¹ce instytucje kon-
trolne.

Kwestionowanie roli Senatu jako twórcy lep-
szego prawa równie¿ by³oby ciê¿kim b³êdem
w tym trudnym okresie przyspieszonej legislacji,
nieuchronnie przyspieszonej, kiedy rz¹d i Sejm,
co te¿ jest nieuniknione, pope³niaj¹ liczne b³êdy,
które Senat poprawia. Mówi³ o tym ju¿ pan prezy-
dent. Pan prezydent Rzeczypospolitej wie z do-
œwiadczenia, bo musi podpisaæ ka¿d¹ ustawê,
jak¹ ulg¹ dla niego i jego legislatorów bywaj¹ wy-
niki pracy Senatu, choæ nieraz s¹ sprawy, które
mog¹ pozostawaæ sporne.

Przed dwunastu laty mia³em wielki honor,
uczestnicz¹c w ówczesnym prezydium Senatu,

tworzyæ podstawy dzia³ania odrodzonej po pó³
wieku nieistnienia, drugiej izby parlamentu. Se-
nat dobrze zas³u¿y³ siê dla jakoœci ustawodaw-
stwa, proponuj¹c tysi¹ce poprawek, w znacznej
czêœci przyjmowanych przez Sejm. Wyra¿am
przekonanie, ¿e lepsza wspó³praca i g³êbszy dia-
log miêdzy Senatem a Sejmem i rz¹dem bêd¹ do-
brze s³u¿yæ Polsce. Dziêkujê pañstwu za uwagê.
(Oklaski)

Otwieram pierwsze posiedzenie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Marsza³ek senior trzykrotnie uderza lask¹ ma-
rsza³kowsk¹)

(Oklaski)
Zanim przyst¹pimy do obrad, pragnê przypo-

mnieæ, ¿e 18 paŸdziernika zgin¹³ w wypadku sa-
mochodowym biskup radomski Jan Chrapek, je-
den z najwybitniejszych cz³onków Episkopatu
Polski. By³ przewodnicz¹cym Rady Œrodków
Spo³ecznego Przekazu i wyk³ada³ ten przedmiot
na wy¿szych uczelniach. By³ bardzo szanowa-
nym, m¹drym i dobrym cz³owiekiem.

Proszê wszystkich o powstanie i uczczenie
chwil¹ ciszy pamiêci zmar³ego biskupa Chrapka.
(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)

Dziêkujê bardzo. Proszê o zajêcie miejsc.
Pragnê te¿, zanim zaczniemy obrady, serdecz-

nie powitaæ goœci przyby³ych na pierwsze posie-
dzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej ka-
dencji.

Przede wszystkim pana prezydenta Aleksandra
Kwaœniewskiego, który otworzy³ nasze pierwsze
posiedzenie. (Oklaski)

Witam marsza³ka Sejmu czwartej kadencji,
pana Marka Borowskiego. (Oklaski)

Witam prezesa Rady Ministrów, pana Leszka
Millera. (Oklaski)

Witam ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej
na uchodŸstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego.
(Oklaski)

Witam marsza³ka seniora Sejmu czwartej ka-
dencji, pana Aleksandra Ma³achowskiego.
(Oklaski)

Witam marsza³ka Senatu trzeciej kadencji,
pana Adama Struzika. (Oklaski)

Witam pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego,
pana profesora Lecha Gardockiego. (Oklaski)

Witam prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego,
pana profesora Marka Safjana. (Oklaski)

Witam prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli, pana
Miros³awa Seku³ê. (Oklaski)

Witam prezesa Narodowego Banku Polskiego,
pana profesora Leszka Balcerowicza. (Oklaski)

Witam przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, pana Juliusza Brauna. (Oklaski)

Witam prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej,
pana profesora Leona Kieresa. (Oklaski)

Witam dziekana korpusu dyplomatycznego,
Jego Ekscelencjê ksiêdza arcybiskupa Józefa
Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego. (Oklaski)
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Witam pana sêdziego Ferdynanda Rymarza,
przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wybor-
czej. (Oklaski)

Witam pani¹ Ewê Kuleszê, generalnego inspe-
ktora ochrony danych osobowych. (Oklaski)

I witam naszych goœci szefów kancelarii: pani¹
Jolantê Szymanek-Deresz, szefa Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej (oklaski), i pana
ministra Macieja Granieckiego, szefa Kancelarii
Sejmu (oklaski).

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu za-
nim przyst¹piê do wype³niania czynnoœci przewi-
dzianych dla mnie, mam zaszczyt i obowi¹zek
z³o¿yæ œlubowanie senatorskie.

Proszê wszystkich o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wy-

konywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwe-
rennoœci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko
dla pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej.” Tak mi dopomó¿ Bóg.

Dziêkujê pañstwu.
Na podstawie art. 30 ust. 3 Regulaminu Senatu

na sekretarzy pierwszego posiedzenia powo³ujê
trzech spoœród najm³odszych wiekiem senato-
rów. A wiêc pana senatora Krzysztofa Borko-
wskiego, pana senatora Jerzego Pieni¹¿ka i pani¹
senator Alicjê Stradomsk¹.

Bardzo proszê o zajêcie miejsc w prezydium.
Obecnie zgodnie z art. 30 ust. 4 Regulaminu

Senatu senatorowie z³o¿¹ œlubowanie senator-
skie.

Rota œlubowania zawarta jest w art. 104 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e stosownie do
art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie
sk³adaj¹ œlubowanie w nastêpuj¹cy sposób. Po
odczytaniu roty œlubowania senatorowie bêd¹
wywo³ywani w kolejnoœci alfabetycznej i powsta-
wszy wypowiedz¹ s³owo „œlubujê”. Œlubowanie
mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem s³ów „tak mi dopo-
mó¿ Bóg”.

Odmowa z³o¿enia œlubowania oznacza zrzecze-
nie siê mandatu.

Przypominam, ¿e ja z³o¿y³em ju¿ œlubowanie.
Bardzo proszê wszystkich o powstanie.
(Wszyscy wstaj¹)
Odczytujê rotê œlubowania.
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wy-

konywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwe-
rennoœci i interesów Pañstwa, czyniæ wszystko
dla pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej.”

Dziêkujê pañstwu. Proszê zaj¹æ miejsca.
Obecnie proszê pani¹ senator sekretarz Alicjê

Stradomsk¹ o odczytywanie nazwisk senatorów

w porz¹dku alfabetycznym, zaœ pañstwa senato-
rów proszê o sk³adanie œlubowania w przedsta-
wiony przeze mnie wczeœniej sposób.

Bardzo proszê.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:

Pan senator Jerzy Adamski: Œlubujê.
Pan senator Andrzej Anulewicz: Œlubujê.
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzu-

larz: Œlubujê. Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Marek Balicki: Œlubujê.
Pan senator Janusz Bargie³: Œlubujê.
Pan senator Tadeusz Bartos: Œlubujê.
Pani senator Maria Berny: Œlubujê.
Pan senator Janusz Bielawski: Œlubujê.
Pan senator January Bieñ: Œlubujê.
Pan senator Janusz Bargie³…
(Senator Janusz Bargie³: Ju¿ by³em.)
Przepraszam.
Pan senator Franciszek Bobrowski: Œlubujê.
Pan senator Krzysztof Borkowski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator W³adys³aw Bu³ka: Œlubujê.
Pani senator Czes³awa Christowa: Œlubujê.
Pan senator Andrzej Chronowski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Jerzy Cieœlak: Œlubujê.
Pan senator Zygmunt Cybulski: Œlubujê.
Pan senator Gerard Czaja: Œlubujê.
Pani senator Jolanta Danielak: Œlubujê.
Pani senator Krystyna Doktorowicz: Œlubujê.
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿: Œlubujê.
Pan senator Bernard DrzêŸla: Œlubujê.
Pan senator Henryk Dzido: Œlubujê.
Pan senator Józef Dziemdziela: Œlubujê.
Pani senator Genowefa Ferenc: Œlubujê.
Pan senator Adam Gierek: Œlubujê.
Pan senator Witold G³adkowski: Œlubujê.
Pan senator Zbigniew Go³¹bek: Œlubujê.
Pan senator Henryk Go³êbiewski: Œlubujê.
Pani senator Genowefa Grabowska: Œlubujê.
Pan senator Adam Graczyñski: Œlubujê.
Pan senator S³awomir Izdebski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Andrzej Jaeschke: Œlubujê.
Pan senator Adam Jamróz: Œlubujê.
Pani senator Zdzis³awa Janowska: Œlubujê.
Pan senator Mieczys³aw Janowski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Œlubujê.
Pan senator Ryszard Jarzembowski: Œlubujê.
Pani senator Dorota Kempka: Œlubujê.
Pani senator Apolonia Klepacz: Œlubujê.
Pan senator Janusz Konieczny: Œlubujê.
Pani senator Aleksandra Koszada: Œlubujê.
Pan senator Marian Koz³owski: Œlubujê.
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Pan senator Zbigniew Kruszewski: Œlubujê.
Pani senator Olga Krzy¿anowska: Œlubujê.
Pan senator Zbigniew Kulak: Œlubujê.
Pani senator Anna Kurska: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Pani senator Irena Kurzêpa: Œlubujê.
Pan senator Kazimierz Kutz: Œlubujê.
Pan senator Grzegorz Lato: Œlubujê.
Pan senator Marian Lewicki: Œlubujê.
Pan senator Grzegorz Lipowski: Œlubujê.
Pani senator Teresa Liszcz: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Pan senator Bogus³aw Litwiniec: Œlubujê.
Pan senator Janusz Lorenz: Œlubujê.
Pan senator W³odzimierz £êcki: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator W³adys³aw Mañkut: Œlubujê.
Pan senator Jerzy Markowski: Œlubujê.
Pan senator Grzegorz Matuszak: Œlubujê.
Pan senator Bogus³aw M¹sior: Œlubujê.
Pan senator Mieczys³aw Miet³a: Œlubujê.
Pan senator Stanis³aw Nicieja: Œlubujê.
Pan senator Grzegorz Niski: Œlubujê.
Pan senator Marian Noga: Œlubujê.
Pan senator Longin Pastusiak: Œlubujê.
Pan senator Kazimierz Pawe³ek: Œlubujê.
Pan senator Wojciech Paw³owski: Œlubujê.
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek: Œlubujê.
Pan senator Krzysztof Piesiewicz: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Wies³aw Pietrzak: Œlubujê.
Pan senator Zbyszko Piwoñski: Œlubujê.
Pan senator Sergiusz Plewa: Œlubujê.
Pan senator Bogdan Podgórski: Œlubujê.
Pan senator Les³aw Podkañski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pani senator Jolanta Popio³ek: Œlubujê.
Pan senator Zbigniew Religa: Œlubujê.
Pan senator Zbigniew Romaszewski: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Tadeusz Rzemykowski: Œlubujê.
Pani senator Wies³awa Sadowska: Œlubujê.
Pani senator Janina Sagatowska: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pani senator Ewa Serocka: Œlubujê.
Pani senator Krystyna Sienkiewicz: Œlubujê.
Pani senator Dorota Simonides: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Ryszard S³awiñski: Œlubujê.
Pan senator Robert Smoktunowicz: Œlubujê.

Tak mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Jerzy Smorawiñski: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Andrzej Spychalski: Œlubujê.
Pani senator Gra¿yna Staniszewska: Œlubujê.
Pan senator Henryk Stok³osa: Œlubujê.

Pani senator Alicja Stradomska: Œlubujê.
Pan senator Jerzy Suchañski: Œlubujê.
Pan senator Jan Szafraniec: Œlubujê. Tak mi

dopomó¿ Bóg.
Pan senator Józef Sztorc: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.
Pan senator Krzysztof Szyd³owski: Œlubujê.
Pani senator Maria Szyszkowska: Œlubujê.
Pan senator Edmund Wittbrodt: Œlubujê. Tak

mi dopomó¿ Bóg.
Pan senator Tadeusz Wnuk: Œlubujê.
Pan senator Zbigniew Zychowicz: Œlubujê.
Pan senator Marian ¯enkiewicz: Œlubujê.
Pan senator Adam Biela: Œlubujê. Tak mi do-

pomó¿ Bóg.

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy wœród pañ i panów senatorów jest ktoœ, kto

nie z³o¿y³ œlubowania? Nie widzê takich osób.
Stwierdzam, ¿e wszyscy obecni na posiedzeniu

Senatu senatorowie z³o¿yli œlubowanie.
Panie i Panowie Senatorowie, chcia³bym poin-

formowaæ, ¿e za chwilê zostanie zarz¹dzona prze-
rwa w obradach w celu umo¿liwienia zg³aszania
kandydatur na marsza³ka Senatu.

Wnioski zawieraj¹ce zg³oszenia kandydatów
na marsza³ka mo¿na sk³adaæ w sekretariacie ma-
rsza³ka Senatu w pokoju nr 188. Wniosek powi-
nien byæ podpisany w czytelny sposób przez co
najmniej dziesiêciu senatorów. Do wniosku powi-
nien byæ do³¹czony ¿yciorys kandydata. Mam
nadziejê, ¿e wnioski te s¹ ju¿ przygotowane,
w zwi¹zku z tym przerwa nie powinna trwaæ
d³ugo.

Og³aszam przerwê do godziny 12.05.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 44
do godziny 12 minut 08)

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:

Proszê pañstwa senatorów o zajmowanie
miejsc.

Wznawiam obrady.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e na marsza³ka Sena-

tu zosta³a zg³oszona kandydatura senatora Lon-
gina Pastusiaka.

Wszyscy pañstwo senatorowie otrzymaliœcie,
jak s¹dzê, wniosek podpisany przez kilkudziesiê-
ciu senatorów, w którym proponuje siê kandyda-
turê profesora Longina Pastusiaka na marsza³ka
Senatu.

W zwi¹zku z tym proszê przedstawiciela wnio-
skodawców, pana senatora Ryszarda Jarzembo-
wskiego, oprzedstawienie zg³oszonejkandydatury.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
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Senator Ryszard Jarzembowski:

Panie Marsza³ku Sejmu! Panowie Marsza³ko-
wie Seniorzy! Panie Prezydencie! Wysoka Izbo!

W imieniu Klubu Senackiego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Unii Pracy mam zaszczyt i przy-
jemnoœæ zarekomendowaæ na funkcjê marsza³ka
Senatu pi¹tej kadencji jednego z najbardziej do-
œwiadczonych oraz najbardziej znanych polskich
parlamentarzystów, osobê o renomie wykra-
czaj¹cej daleko poza granice naszego kraju, wybi-
tnego cz³owieka polskiej lewicy, profesora zwy-
czajnego doktora habilitowanego Longina Pastu-
siaka, wybranego na senatora w okrêgu gdañ-
skim. (Oklaski)

Senator Longin Pastusiak urodzi³ siê w mieœcie
£odzi, ma 66 lat, jest ¿onaty, ma doros³e dzieci.
B³yskotliw¹ karierê naukow¹ zainaugurowa³o
zdobycie przez Longina Pastusiaka tytu³u magi-
stra na uniwersytecie stanu Wirginia w Stanach
Zjednoczonych. Nastêpnie odby³ studia dokto-
ranckie na uniwersytecie w Waszyngtonie. Do-
ktorat uzyska³ na Wydziale Historycznym Wy-
¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych w Warszawie,
a habilitacjê w Instytucie Historii Polskiej Akade-
mii Nauk. Przez ponad trzydzieœci lat by³ pracow-
nikiem naukowym w Polskim Instytucie Spraw
Miêdzynarodowych, a jednoczeœnie profesorem
wizytuj¹cym na wielu uniwersytetach zagranicz-
nych, miêdzy innymi w Stanach Zjednoczonych
i w Kanadzie. By³ tak¿e rektorem Wy¿szej Szko³y
Spo³eczno-Ekonomicznej. Obecnie jest profeso-
rem Uniwersytetu Gdañskiego korzystaj¹cym
z urlopu bezp³atnego ze wzglêdu na wype³nianie
mandatu pos³a, a teraz senatora. Jest autorem
szeœædziesiêciu ksi¹¿ek na temat stosunków miê-
dzynarodowych, a tak¿e popularnych ksi¹¿ek
o prezydentach Stanów Zjednoczonych i o ich
ma³¿onkach.

Profesor Pastusiak przez z gór¹ trzydzieœci lat
by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych, któremu w latach
osiemdziesi¹tych i w po³owie dziewiêædziesi¹tych
prezesowa³. By³ równie¿ cz³onkiem, a nastêpnie
wiceprezydentem Miêdzynarodowego Towarzy-
stwa Nauk Politycznych. Jest te¿ cz³onkiem Sto-
warzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Senator Longin Pastusiak od roku 1961 by³
cz³onkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, a¿ do momentu jej rozwi¹zania. W roku 1995
zosta³ cz³onkiem w³adz naczelnych Socjaldemo-
kracji Rzeczypospolitej Polskiej, a obecnie jest
cz³onkiem Rady Naczelnej Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej.

Nasz kandydat na marsza³ka Senatu jest par-
lamentarzyst¹ o bogatym doœwiadczeniu
i znacz¹cym dorobku. By³ pos³em na Sejm pier-
wszej, drugiej i trzeciej kadencji. W latach
1991–1997 by³ jednym z zastêpców przewod-
nicz¹cego Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewi-

cy Demokratycznej. W minionej kadencji pe³ni³
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komisji Spraw Za-
granicznych oraz przewodnicz¹cego Sta³ej Dele-
gacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Unii
Zachodnioeuropejskiej. Od trzech lat jest wice-
prezydentem maj¹cej siedzibê w Nowym Jorku
rady miêdzynarodowej organizacji parlamentar-
nej Parlamentarzyœci na rzecz Dzia³añ Global-
nych. Od roku 2000 jest przewodnicz¹cym Pod-
komisji do spraw Stosunków Transatlantyckich
w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO,
a w tych dniach senator Longin Pastusiak zosta³
wybrany wiceprzewodnicz¹cym frakcji socjal-
demokratycznej w Zgromadzeniu Parlamentar-
nym NATO.

Te liczne funkcje i zas³u¿one zaszczyty nie
zmieni³y cech osobowych Longina Pastusiaka.
Jest cz³owiekiem niezwykle skromnym, wra¿li-
wym na sprawy ludzkie, uczciwym i kole¿eñskim.
Ma wa¿n¹ w parlamencie cechê wys³uchiwania
rzeczowych argumentów i brania pod uwagê racji
merytorycznych tak¿e wtedy, gdy przedstawiaj¹
je polityczni konkurenci, oraz cenny dar kojarze-
nia wys³uchanych racji dla osi¹gniêcia jak najko-
rzystniejszego rozstrzygniêcia spraw bêd¹cych
przedmiotem prac parlamentarnych.

Panie i Panowie Senatorowie, mamy znakomi-
tego, kompetentnego kandydata na marsza³ka
Senatu pi¹tej kadencji.

Z upowa¿nienia Klubu Senackiego Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej i Unii Pracy zwracam siê do
Wysokiej Izby o wybranie senatora Longina Pa-
stusiaka na marsza³ka Senatu. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:

Dziêkujê panu senatorowi Jarzembowskiemu
za przedstawienie zg³oszonej kandydatury.

Teraz zgodnie z art. 30 ust. 4 Regulaminu Se-
natu przystêpujemy do wyboru marsza³ka.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 6 ust. 1 Regula-
minu Senatu Senat wybiera marsza³ka w g³oso-
waniu tajnym, podejmuj¹c uchwa³ê bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ wa¿nie oddanych g³osów.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w spra-
wie wyboru marsza³ka Senatu.

Zgodnie z art. 53 ust. 7 Regulaminu Senatu
g³osowanie tajne odbywa siê przy u¿yciu opieczê-
towanych kart do g³osowania.

Za chwilê panowie senatorowie sekretarze
wrêcz¹ paniom i panom senatorom opieczêtowa-
ne karty do g³osowania tajnego.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do
g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden
znak „x” lub nie postawiono ¿adnego znaku, bê-
dzie uznana za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu
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kart pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabety-
cznej bêd¹ wzywani do wrzucania kart do urny.

Bardzo proszê senatorów sekretarzy o rozdanie
opieczêtowanych kart.

Zapytujê, czy wszyscy pañstwo senatorowie
otrzymali karty do g³osowania tajnego.

Rozumiem, ¿e wszyscy je otrzymali i mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania.

Wobec tego proszê pani¹ senator sekretarz Ali-
cjê Stradomsk¹ o odczytywanie kolejno nazwisk
senatorów, zaœ pañstwa senatorów proszê, aby po
wyczytaniu ich nazwisk wrzucali do urny
wype³nione karty do g³osowania tajnego.

Bardzo proszê.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:
Pan senator Jerzy Adamski
Pan senator Andrzej Anulewicz
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Pan senator Marek Balicki
Pan senator Janusz Bargie³
Pan senator Tadeusz Bartos
Pani senator Maria Berny
Pan senator Adam Biela
Pan senator Janusz Bielawski
Pan senator January Bieñ
Pan senator Franciszek Bobrowski
Pan senator Krzysztof Borkowski
Pan senator W³adys³aw Bu³ka
Pani senator Czes³awa Christowa
Pan senator Andrzej Chronowski
Pan senator Jerzy Cieœlak
Pan senator Zygmunt Cybulski
Pan senator Gerard Czaja
Pani senator Jolanta Danielak
Pani senator Krystyna Doktorowicz
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿
Pan senator Bernard DrzêŸla
Pan senator Henryk Dzido
Pan senator Józef Dziemdziela
Pani senator Genowefa Ferenc
Pan senator Adam Gierek
Pan senator Witold G³adkowski
Pan senator Zbigniew Go³¹bek
Pan senator Henryk Go³êbiewski
Pani senator Genowefa Grabowska
Pan senator Adam Graczyñski
Pan senator S³awomir Izdebski
Pan senator Andrzej Jaeschke
Pan senator Adam Jamróz
Pani senator Zdzis³awa Janowska
Pan senator Mieczys³aw Janowski
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Pan senator Ryszard Jarzembowski
Pani senator Dorota Kempka
Pani senator Apolonia Klepacz

Pan senator Janusz Konieczny
Pani senator Aleksandra Koszada
Pan senator Marian Koz³owski
Pan senator Zbigniew Kruszewski
Pani senator Olga Krzy¿anowska
Pan senator Zbigniew Kulak
Pani senator Anna Kurska
Pani senator Irena Kurzêpa
Pan senator Kazimierz Kutz
Pan senator Grzegorz Lato
Pan senator Marian Lewicki
Pan senator Grzegorz Lipowski
Pani senator Teresa Liszcz
Pan senator Bogus³aw Litwiniec
Pan senator Janusz Lorenz
Pan senator W³odzimierz £êcki
Pan senator W³adys³aw Mañkut
Pan senator Jerzy Markowski
Pan senator Grzegorz Matuszak
Pan senator Bogus³aw M¹sior
Pan senator Mieczys³aw Miet³a
Pan senator Stanis³aw Nicieja
Pan senator Grzegorz Niski
Pan senator Marian Noga
Pan senator Longin Pastusiak
Pan senator Kazimierz Pawe³ek
Pan senator Wojciech Paw³owski
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek
Pan senator Krzysztof Piesiewicz
Pan senator Wies³aw Pietrzak
Pan senator Zbyszko Piwoñski
Pan senator Sergiusz Plewa
Pan senator Bogdan Podgórski
Pan senator Les³aw Podkañski
Pani senator Jolanta Popio³ek
Pan senator Zbigniew Religa
Pan senator Zbigniew Romaszewski
Pan senator Tadeusz Rzemykowski
Pani senator Wies³awa Sadowska
Pani senator Janina Sagatowska
Pani senator Ewa Serocka
Pani senator Krystyna Sienkiewicz
Pani senator Dorota Simonides
Pan senator Ryszard S³awiñski
Pan senator Robert Smoktunowicz
Pan senator Jerzy Smorawiñski
Pan senator Andrzej Spychalski
Pani senator Gra¿yna Staniszewska
Pan senator Henryk Stok³osa
Pan senator Jerzy Suchañski
Pan senator Jan Szafraniec
Pan senator Józef Sztorc
Pan senator Krzysztof Szyd³owski
Pani senator Maria Szyszkowska
Pan senator Andrzej Wielowieyski
Pan senator Edmund Wittbrodt
Pan senator Tadeusz Wnuk
Pan senator Zbigniew Zychowicz
Pan senator Marian ¯enkiewicz
Pani senator Alicja Stradomska
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Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali
g³osy? Nie widzê ¿adnych zg³oszeñ. Wobec tego
dziêkujê pañstwu za dokonanie aktu g³osowania.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o obliczenie
g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 13.20. (Poru-
szenie na sali)

Panie i Panowie, mogê to skorygowaæ, zw³asz-
cza ¿e odczuwam tutaj tak¹ tendencjê. Nie mamy
powodu traciæ czasu. Panowie sekretarze Senatu
stwierdzaj¹, ¿e wykonaj¹ pracê w przeci¹gu pó³
godziny. (Oklaski)

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 30
do godziny 13 minut 00)

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszê o zajmowanie miejsc.
Og³aszam wyniki tajnego g³osowania nad

wyborem marsza³ka Senatu.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 20 paŸdzier-

nika w sprawie wyboru senatora Longina Pastu-
siaka na marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji.

Wyznaczeni przez marsza³ka seniora sekreta-
rze pierwszego posiedzenia Senatu, senator Krzy-
sztof Borkowski, senator Jerzy Pieni¹¿ek i sena-
tor Alicja Stradomska, stwierdzaj¹, ¿e w g³osowa-
niu tajnym w sprawie wyboru senatora Longina
Pastusiaka na marsza³ka Senatu oddano g³osów
100, w tym wa¿nych g³osów 100. Za g³osowa³o 85
senatorów, przeciw g³osowa³o 9 senatorów…
(oklaski) …od g³osu wstrzyma³o siê 6 senatorów.
Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ wynosi 51
g³osów. Senator Longin Pastusiak uzyska³ zatem
wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów. Pod-
pisa³o trzech sekretarzy Senatu.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Regulaminu Senatu
mam obowi¹zek zapytaæ pana senatora Longina
Pastusiaka, czy przyjmuje funkcjê marsza³ka Se-
natu.

Senator Longin Pastusiak:
Przyjmujê.

Marsza³ek Senior
Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê bardzo panu marsza³kowi.
Wobec wyniku g³osowania i zgody wyra¿onej

przez pana senatora Longina Pastusiaka mam za-
szczyt stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê nastê-
puj¹cej treœci.

Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 paŸdziernika 2001 r. w sprawie wyboru
marsza³ka Senatu. Art. 1. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie art. 110 ust. 1, w zwi¹zku
z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
wybiera senatora Longina Pastusiaka na mar-
sza³ka Senatu. Art. 2. Uchwa³a podlega og³osze-
niu w „Monitorze Polskim. Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Bardzo proszê pana marsza³ka. (Oklaski)
Proszê pana marsza³ka o objêcie przewodnic-

twa obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Longin Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Marsza³ku Sejmu! Panie Marsza³ku Se-
niorze! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni
Goœcie!

Polskie spo³eczeñstwo, g³osuj¹c 23 wrzeœnia
bie¿¹cego roku, powierzy³o nam senatorskie
mandaty pi¹tej kadencji. Równoczeœnie spo³e-
czeñstwo polskie zdecydowa³o o politycznej stru-
kturze drugiej izby parlamentarnej.

Wype³nienie mandatu senatora, zgodnie z rot¹
œlubowania, to wielki zaszczyt, to wielki honor,
ale tak¿e wielka odpowiedzialnoœæ.

Wol¹ wyborców okrêgu gdañskiego zosta³em
wybrany na senatora. Z woli mojego lewicowego
ugrupowania, które rekomendowa³o mnie na mar-
sza³ka Senatu, z woli tych wszystkich senatorów,
którzy oddali na mnie swoje g³osy w tajnych wy-
borach, stajê dzisiaj przed Wysok¹ Izb¹, aby zape-
wniæ, i¿ do³o¿ê wszelkich starañ, aby dobrze
i sprawnie kierowaæ pracami, a tak¿e, aby godnie
tê Izbê reprezentowaæ.

Chcê te¿ zapewniæ, ¿e ten wysoki i zaszczytny
urz¹d sprawowaæ bêdê rzetelnie i bezstronnie,
zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej
i zgodnie z Regulaminem Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie! To z waszej woli
mam zaszczyt przewodniczyæ wy¿szej izbie parla-
mentu. Dla mnie osobiœcie to wielka satysfakcja,
ale równie¿ wielki obowi¹zek. Z g³êbi serca dziê-
kujê za zaufanie, jakim mnie pañstwo senatoro-
wie obdarzyliœcie, i jednoczeœnie wyra¿am nadzie-
jê na dobr¹ wspó³pracê, wyra¿am nadziejê na po-
moc ze strony wszystkich senatorów.

Serdecznie dziêkujê przede wszystkim panu
senatorowi Andrzejowi Wielowieyskiemu, mar-
sza³kowi seniorowi, za sprawne przewodniczenie
dotychczasowej czêœci obrad naszej Izby.

Podzielam pogl¹d wyra¿ony dziœ przez pana
marsza³ka seniora, ¿e w obecnej sytuacji, obok
m¹drego gospodarowania i wra¿liwoœci na potrze-
by ludzi oraz wzmocnienia pañstwa dobrym pra-
wem, szczególnie trudnym i bardzo wa¿nym zada-
niem rz¹du i parlamentu, a jednoczeœnie zdolno-
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œci¹ i umiejêtnoœci¹, bêdzie mówienie spo³eczeñ-
stwu prawdy, czasem gorzkiej i trudnej prawdy.

Wysoka Izbo! Pozycjê parlamentu w pañstwie,
a wiêc równie¿ Senatu, wyznacza nie tylko Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ale tak¿e spo-
sób, w jaki parlament wykonuje swoje powinno-
œci wobec narodu. O pozycji Wysokiej izby decy-
duj¹ te¿ tradycje oraz oblicze moralne i intelektu-
alne parlamentarzystów.

Chcia³bym zapewniæ, ¿e bêdê marsza³kiem
wszystkich senatorów, ca³ego Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby
w organach naszej Izby, w prezydium, w komisjach
senackich, by³o odpowiednie przedstawicielstwo
wszystkich ugrupowañ politycznych reprezento-
wanych w naszej Izbie. Zamierzam równie¿ staæ na
stra¿y tolerancji i szacunku dla ró¿norodnoœci
pogl¹dów oraz rozstrzygania wszystkich wa¿nych
spraw w demokratycznych procedurach.

Wysoki Senacie! Gor¹cym orêdownikiem idei
odrodzenia Senatu w dyskusjach Okr¹g³ego
Sto³u, tego wzorca porozumienia Polaka z Pola-
kiem, by³ prezydent Aleksander Kwaœniewski. Ta-
k¿e sile jego argumentów i determinacji zawdziê-
czamy potwierdzenie woli utrzymania w naszym
systemie parlamentarnym drugiej izby. Z zado-
woleniem wys³ucha³em dzisiaj wyst¹pienia pre-
zydenta Kwaœniewskiego i wœród wielu cennych
myœli z satysfakcj¹ odnotowa³em szczególnie sil-
nie akcentowany przez niego pogl¹d o wa¿nej roli
Senatu w stabilizowaniu w³adzy wykonawczej.
I choæ w tym momencie nie ma tutaj pana prezy-
denta, to chcia³bym go zapewniæ – i jestem prze-
konany, ¿e wyra¿am wolê ca³ej Izby – i¿ jego apel
o poprawê jakoœci stanowionego prawa bêdzie
priorytetowym zadaniem w naszych pracach legi-
slacyjnych.

Polskie spo³eczeñstwo oceni³o rolê Senatu i,
udzielaj¹c mocnego poparcia kandydatom na se-
natorów z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i Unii Pracy, wyda³o zdecydowany werdykt: Senat
jest potrzebny i powinien poprawiaæ jakoœæ stano-
wionego prawa. Ja osobiœcie odczytujê ten wybor-
czy werdykt równie¿ jako zobowi¹zanie do
pe³nego wykorzystania konstytucyjnego prawa
inicjatywy ustawodawczej, w stopniu daleko wiê-
kszym, ni¿ to bywa³o w poprzednich kadencjach.
Godny szacunku jest przecie¿ potencja³ intele-
ktualny Wysokiej Izby. Upowa¿nia mnie to do po-
stawienia takiego zadania przed wszystkimi se-
natorami. Chcia³bym te¿ zapewniæ, ¿e do³o¿ê
wszelkich starañ, by partnerska wspó³praca miê-
dzy Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej uk³ada³a
siê jak najlepiej we wszelkich sprawach, a szcze-
gólnie w procesie legislacyjnym.

Wysoka Izbo, przed Polsk¹ i przed nami trudne
dni i wielkie wyzwania. Priorytety pañstwa, rz¹du
oraz procesów legislacyjnych wyznaczaæ bêdzie

sytuacja gospodarcza i spo³eczna naszego pañ-
stwa. O poszerzaj¹cych siê obszarach biedy i nie-
dostatku, wynikaj¹cych miêdzy innymi z bezro-
bocia, o katastrofalnej sytuacji bud¿etu pañstwa
i o niedomogach gospodarki mówiliœmy jasno
i wyraŸnie w czasie kampanii wyborczej. Uwa¿am,
¿e ten obszar, bolesny i dotkliwy dla polskiego
spo³eczeñstwa, zobowi¹zuje Senat do inicjatyw
legislacyjnych i wspierania dzia³añ rz¹du, z któ-
rym spo³eczeñstwo polskie wi¹¿e du¿e nadzieje.
Trudna sytuacja bud¿etu pañstwa sprawia tak¿e,
¿e w przypadku bud¿etu Kancelarii Senatu trzeba
bêdzie zaciskaæ pasa, a ka¿d¹ z³otówkê podatnika
wydawaæ oszczêdnie, rozwa¿nie i roztropnie.

Jako marsza³ek chcia³bym zapewniæ, ¿e Senat
Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie równie¿ uczest-
niczy³ w przygotowaniach Polski do wejœcia do
Unii Europejskiej. Widzimy swoje miejsce w pro-
cesach dostosowania prawa i legislacji do wymo-
gów unijnych, a przede wszystkim w pe³nym, jas-
nym i precyzyjnym informowaniu Polaków, dla-
czego uczestnictwo w Unii Europejskiej jest tak
wa¿ne dla naszego narodu i dla naszego kraju.
Aktywnie bêdziemy te¿ uczestniczyæ w dzia-
³aniach parlamentarnych organizacji europej-
skich i miêdzynarodowych, broni¹c interesów
Polski i interesów Polaków.

Od czasu II Rzeczypospolitej Senat, równie¿
Senat III Rzeczypospolitej, jak wiadomo, sprawu-
je patronat nad Poloni¹ i Polakami za granic¹. Ale
wiêŸ Polonii z Macierz¹ to nie tylko sprawa senty-
mentu. Zobowi¹zania Polski wobec Polaków za
granic¹ wynikaj¹ z naszej konstytucji. Art. 6
ust. 2 konstytucji stwierdza: „Rzeczpospolita Pol-
ska udziela pomocy Polakom zamieszka³ym za
granic¹ w zachowaniu ich zwi¹zków z narodowym
dziedzictwem kulturalnym”. Od roku 1990 w bu-
d¿ecie Kancelarii Senatu znajduj¹ siê pieni¹dze
na opiekê i pomoc dla Polonii i Polaków za gra-
nic¹. Do³o¿ê starañ, aby gospodarowanie nimi od-
bywa³o siê racjonalnie i zgodnie z celami polityki
pañstwa polskiego wobec œrodowisk polskich za
granic¹.

Panie i Panowie Senatorowie! ¯yczê ka¿demu
z pañstwa wielu sukcesów i satysfakcji z wykony-
wania mandatu senatora dla dobra wspólnego
i dla dobra Rzeczypospolitej. Czeka nas pracowita
kadencja, ale tylko poprzez efektywn¹ pracê mo-
¿emy spe³niæ oczekiwania milionów Polaków
w sprawie poprawy sytuacji spo³eczno-ekonomi-
cznej, a tym samym równie¿ podnieœæ presti¿ Se-
natu i jego notowania w opinii spo³eczeñstwa pol-
skiego. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wysoka Izbo, zgodnie z treœci¹ dzia³u IV Regu-
laminu Senatu porz¹dek obrad pierwszego posie-
dzenia Senatu, poza przeprowadzonym ju¿ œlubo-
waniem senatorskim oraz wyborem marsza³ka
Senatu, obejmuje dwa punkty:

1. Wybór wicemarsza³ków Senatu.
2. Wybór sekretarzy Senatu.
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Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senato-
rów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedstawio-
nego porz¹dku obrad.

Pan senator Adamski.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8

Regulaminu Senatu sk³adam wniosek formalny
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o dwa punkty:
punkt pierwszy – powo³anie Komisji Regulamino-
wej i Spraw Senatorskich, punkt drugi – wybór
przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich. Proponujê, aby te punkty
by³y rozpatrywane przed wyborem wicemar-
sza³ków i sekretarzy.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Czy jest jakiœ g³os sprzeciwu w tej sprawie? Nie

widzê i nie s³yszê zg³oszeñ.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przyj¹³ wniosek pana senatora Jerzego
Adamskiego o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkty pierwszy i drugi, a wiêc o powo³anie Ko-
misji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz
o wybór przewodnicz¹cego Komisji Regulamino-
wej i Spraw Senatorskich.

Wysoki Senacie, wobec tego stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ porz¹dek obrad pierwszego posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej ka-
dencji.

Informujê równie¿, ¿e za chwilê zostanie
zarz¹dzona przerwa w obradach na zg³aszanie siê
senatorów do pracy w Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich. Wnioski zawieraj¹ce
zg³oszenie do pracy w Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich mo¿na sk³adaæ w sekreta-
riacie marsza³ka Senatu, w pokoju nr 188.

S¹ komunikaty, a wiêc bardzo proszê pana se-
natora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Jerzy Pieni¹¿ek:
Komunikat. Posiedzenie Komisji Regulamino-

wej i Spraw Senatorskich odbêdzie siê zaraz po…
(G³os z sali: Nie ma jeszcze komisji.)
A tak, dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Okazuje siê, proszê pañstwa, ¿e ten komunikat

jest nie na teraz. Jak rozumiem, bêdzie po prze-
rwie.

Proszê pañstwa, w tej sytuacji zarz¹dzam
pó³godzinn¹ przerwê do godziny 13.50.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 19
do godziny 14 minut 07)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam ob-
rady.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pie-
rwszego porz¹dku obrad: powo³anie Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e do pracy w Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich zg³osili siê
nastêpuj¹cy senatorowie: senator Jerzy Adam-
ski, senator Andrzej Chronowski, senator Jerzy
Cieœlak, senator Zygmunt Cybulski, senator Ge-
rard Czaja, senator Genowefa Ferenc, senator
Genowefa Grabowska, senator Zdzis³aw Jarmu-
¿ek, senator Zbigniew Kulak, senator Irena Ku-
rzêpa, senator Teresa Liszcz, senator Wies³aw
Pietrzak, senator Zbigniew Romaszewski, senator
Tadeusz Rzemykowski, senator Ewa Serocka i se-
nator Ryszard S³awiñski.

Wniosek w sprawie powo³ania Komisji Regula-
minowej i Spraw Senatorskich, zawieraj¹cy pro-
jekt uchwa³y Senatu w tej sprawie, znajduje siê
w druku nr 2, który, jak rozumiem, pañstwo se-
natorowie ju¿ maj¹.

Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa, pañ
i panów senatorów, chce zabraæ g³os w sprawie
przedstawionego sk³adu Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich. Nie widzê zg³oszeñ.

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania
w sprawie powo³ania Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulami-
nu Senatu g³osowanie w sprawie powo³ania
sk³adu Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich przeprowadzone bêdzie przy u¿yciu apara-
tury do g³osowania.

Zanim przyst¹pimy do g³osowania, chcia³bym
tylko przypomnieæ paniom i panom senatorom
o obowi¹zku wy³¹czenia telefonów komórkowych
i nieu¿ywania ich na sali posiedzeñ Senatu.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem przedstawionego proje-

ktu uchwa³y w sprawie powo³ania Komisji Regu-
laminowej i Spraw Senatorskich, proszê o naciœ-
niêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 98 obecnych senatorów 98 g³osowa³o za…
(oklaski) …nikt nie by³ przeciw, nikt nie wstrzy-
ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)

Panie i Panowie Senatorowie, muszê powie-
dzieæ, ¿e taki pocz¹tek g³osowania jest dobrym
prognostykiem dla jednomyœlnoœci i zgodnoœci
dzia³ania tego Senatu, jest to równie¿ dobry pro-
gnostyk dla przysz³oœci naszego wspó³dzia³ania.
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Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie powo³ania Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich.

Informujê, ¿e za chwilê zostanie og³oszona
przerwa w obradach, w trakcie której odbêdzie siê
pierwsze posiedzenie powo³anej Komisji Regula-
minowej i Spraw Senatorskich. Komisja Regula-
minowa i Spraw Senatorskich wybierze kandyda-
ta na przewodnicz¹cego tej komisji. Po przerwie
zostanie przeprowadzone g³osowanie nad wybo-
rem przedstawionego przez komisjê kandydata
na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu
zwo³ujê pierwsze posiedzenie Komisji Regulami-
nowej i Spraw Senatorskich bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy, w sali nr 176.

S¹dzê, ¿e na przeprowadzenie tego posiedzenia
i zarekomendowanie kandydata na przewod-
nicz¹cego potrzebujemy oko³o godziny, wiêc w tej
sytuacji…

(G³osy z sali: Nie, nie.)
To dobrze, ¿e pañstwo cenicie sobie czas…
(G³os z sali: Dwadzieœcia minut wystarczy.)
Wobec tego og³aszam przerwê do godzi-

ny 15.00, czyli czterdziestopiêciominutow¹.
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, wystarczy piêt-

naœcie minut.)
Proszê pañstwa, trzeba przygotowaæ karty do

g³osowania, wiêc to nie jest tylko kwestia spraw-
noœci dzia³ania komisji. Ja wiem, ¿e komisja
dzia³a sprawnie, ale liczmy siê równie¿ z obo-
wi¹zkami pracowników naszej kancelarii.

Tak wiêc przerwa do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 13
do godziny 15 minut 02)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê o zajêcie miejsc.
Wznawiam obrady.
Chcia³bym tylko przypomnieæ paniom i panom

senatorom, ¿e w holu, tu¿ za drzwiami, jest lista
obecnoœci, bo jeszcze nie wszyscy wiedz¹, ¿e tê li-
stê obecnoœci trzeba podpisaæ. Jeœli ktoœ nie pod-
pisa³, to w czasie przerwy bardzo proszê z³o¿yæ au-
tograf.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Przypominam, ¿e w przerwie obrad odby³o siê
pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich, która wybra³a kandydata
na przewodnicz¹cego komisji. Wniosek Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie
powo³ania przewodnicz¹cego zawarty jest w dru-
ku nr 3, który panie i panowie otrzymali.

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
na przewodnicz¹cego komisji proponuje pana se-
natora Jerzego Adamskiego.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 Regu-
laminu Senatu g³osowanie w sprawach personal-
nych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu opieczêto-
wanych kart do g³osowania.

Przystêpujemy zatem do g³osowania tajnego
w sprawie wyboru senatora Jerzego Adamskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich.

Za chwilê sekretarze wrêcz¹ pañstwu senato-
rom opieczêtowane karty do g³osowania tajnego.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do
g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden
znak „x” lub nie postawiono ¿adnego, zostanie uz-
nana za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart do
g³osowania tajnego pañstwo senatorowie w kolej-
noœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której powo³ani do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ proto-
kó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów
o wype³nienie kart. Bardzo proszê.

Korzystaj¹c z chwili przerwy, zanim zostan¹
rozdane karty do g³osowania, chcia³bym pañstwa
poinformowaæ, ¿e czêœæ legitymacji senatorskich
ju¿ podpisa³em. Resztê podpiszê w czasie najbli¿-
szej przerwy, tak ¿eby wszyscy pañstwo mogli je
dzisiaj otrzymaæ.

Chcia³bym zapytaæ, czy wszyscy pañstwo se-
natorowie otrzymali karty do g³osowania tajnego.
Nikt nie zg³asza, ¿e nie.

Proszê wobec tego pani¹ senator sekretarz Ali-
cjê Stradomsk¹ o odczytywanie kolejno nazwisk
senatorów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczyta-
niu ich nazwisk, proszê o wrzucenie do urny
wype³nionych kart do g³osowania tajnego.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:
Pan senator Jerzy Adamski
Pan senator Andrzej Anulewicz
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Pan senator Marek Balicki
Pan senator Janusz Bargie³
Pan senator Tadeusz Bartos
Pani senator Maria Berny
Pan senator Adam Biela
Pan senator Janusz Bielawski
Pan senator January Bieñ
Pan senator Franciszek Bobrowski
Pan senator Krzysztof Borkowski
Pan senator W³adys³aw Bu³ka
Pani senator Czes³awa Christowa
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Pan senator Andrzej Chronowski
Pan senator Jerzy Cieœlak
Pan senator Zygmunt Cybulski
Pan senator Gerard Czaja
Pani senator Jolanta Danielak
Pani senator Krystyna Doktorowicz
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿
Pan senator Bernard DrzêŸla
Pan senator Henryk Dzido
Pan senator Józef Dziemdziela
Pani senator Genowefa Ferenc
Pan senator Adam Gierek
Pan senator Witold G³adkowski
Pan senator Zbigniew Go³¹bek
Pan senator Henryk Go³êbiewski
Pani senator Genowefa Grabowska
Pan senator Adam Graczyñski
Pan senator S³awomir Izdebski
Pan senator Andrzej Jaeschke
Pan senator Adam Jamróz
Pani senator Zdzis³awa Janowska
Pan senator Mieczys³aw Janowski
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Pan senator Ryszard Jarzembowski
Pani senator Dorota Kempka
Pani senator Apolonia Klepacz
Pan senator Janusz Konieczny
Pani senator Aleksandra Koszada
Pan senator Marian Koz³owski
Pan senator Zbigniew Kruszewski
Pani senator Olga Krzy¿anowska
Pan senator Zbigniew Kulak
Pani senator Anna Kurska
Pani senator Irena Kurzêpa
Pan senator Kazimierz Kutz
Pan senator Grzegorz Lato
Pan senator Marian Lewicki
Pan senator Grzegorz Lipowski
Pani senator Teresa Liszcz
Pan senator Bogus³aw Litwiniec
Pan senator Janusz Lorenz
Pan senator W³odzimierz £êcki
Pan senator W³adys³aw Mañkut
Pan senator Jerzy Markowski
Pan senator Grzegorz Matuszak
Pan senator Bogus³aw M¹sior
Pan senator Mieczys³aw Miet³a
Pan senator Stanis³aw Nicieja
Pan senator Grzegorz Niski
Pan senator Marian Noga
Pan senator Longin Pastusiak
Pan senator Kazimierz Pawe³ek
Pan senator Wojciech Paw³owski
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek
Pan senator Krzysztof Piesiewicz
Pan senator Wies³aw Pietrzak
Pan senator Zbyszko Piwoñski
Pan senator Sergiusz Plewa

Pan senator Bogdan Podgórski
Pan senator Les³aw Podkañski
Pani senator Jolanta Popio³ek
Pan senator Zbigniew Religa
Pan senator Zbigniew Romaszewski
Pan senator Tadeusz Rzemykowski
Pani senator Wies³awa Sadowska
Pani senator Janina Sagatowska
Pani senator Ewa Serocka
Pani senator Krystyna Sienkiewicz
Pani senator Dorota Simonides
Pan senator Ryszard S³awiñski
Pan senator Robert Smoktunowicz
Pan senator Jerzy Smorawiñski
Pan senator Andrzej Spychalski
Pani senator Gra¿yna Staniszewska
Pan senator Henryk Stok³osa
Pan senator Jerzy Suchañski
Pan senator Jan Szafraniec
Pan senator Józef Sztorc
Pan senator Krzysztof Szyd³owski
Pani senator Maria Szyszkowska
Pan senator Andrzej Wielowieyski
Pan senator Edmund Wittbrodt
Pan senator Tadeusz Wnuk
Pan senator Zbigniew Zychowicz
Pan senator Marian ¯enkiewicz
Pani senator Alicja Stradomska

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali
g³osy? Dziêkujê.

W tej sytuacji proszê teraz senatorów sekreta-
rzy o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u
g³osowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê do 15.30. (Oklaski)
Robimy siê coraz bardziej oszczêdni, równie¿

jeœli chodzi o czas.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 16
do godziny 15 minut 32)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê pañstwa senatorów o zajêcie miejsc.
Og³aszam wyniki tajnego g³osowania w sprawie

wyboru senatora Jerzego Adamskiego na prze-
wodnicz¹cego Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich.

W g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru pana
senatora Adamskiego na przewodnicz¹cego ko-
misji oddano w sumie 97 g³osów, w tym 1 g³os nie-
wa¿ny. Powo³ani przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze, se-
nator Krzysztof Borkowski, senator Jerzy Pie-
ni¹¿ek i senator Alicja Stradomska, stwierdzaj¹,
¿e 87 senatorów g³osowa³o za, 3 – przeciw, 6
wstrzyma³o siê od g³osu. (Oklaski)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewod-
nicz¹cego Komisji Regulaminowej i Spraw Sena-
torskich.

Chcia³bym z³o¿yæ serdeczne gratulacje panu
senatorowi Adamskiemu i wyraziæ nadziejê, ¿e
bêdzie przewodnicz¹cym sprawnym, obiektyw-
nym i rzetelnym. Mo¿e jako przewodnicz¹cy Ko-
misji Regulaminowej i Spraw Senatorskich upro-
œci nasz regulamin, jeœli chodzi o niektóre spra-
wy. Ju¿ na wstêpie mogê powiedzieæ, ¿e niektóre
fragmenty regulaminu s¹ bardzo skomplikowane
i mo¿e nawet zbêdne, ale mam nadziejê, ¿e Komi-
sja Regulaminowa i Spraw Senatorskich t¹
spraw¹ siê zajmie.

(Senator Jerzy Adamski: Dziêkujê.)
Proszêpañstwa,Wysoka Izbo, terazkomunikaty.
Bardzo proszê pani¹ senator sekretarz Alicjê

Stradomsk¹ o ich przeczytanie.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:
Komunikat pierwszy. Na podstawie art. 80

ust. 1 Regulaminu Senatu uprzejmie informujê,
¿e posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw
Senatorskich odbêdzie siê w dniu 20 paŸdziernika
w sali nr 176, zaraz po og³oszeniu przerwy w obra-
dach plenarnych. Posiedzenie bêdzie dotyczyæ
pierwszego czytania zg³oszonego przez grupê se-

natorów projektu uchwa³y Senatu w sprawie
zmiany Regulaminu Senatu, druk nr 4. Do skry-
tek senatorskich zosta³ dostarczony druk senacki
nr 4, dotycz¹cy zmiany Regulaminu Senatu.

Komunikat drugi. 23 paŸdziernika 2001 r., to
jest we wtorek, o godzinie 12.00 w sali plenarnej
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê ze-
branie Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

I nastêpny komunikat. 23 paŸdziernika, rów-
nie¿ we wtorek, o godzinie 18.00 odbêdzie siê ze-
branie Klubu Senackiego Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej i Unii Pracy. Dziêkujê bardzo.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Ale gdzie?)
Bêdzie podany numer sali.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Wysoka Izbo, poniewa¿ nie ma innych komuni-
katów, zakoñczymy pierwsz¹ czêœæ pierwszego
posiedzenia Senatu. S¹dzê, ¿e pañstwo zgodz¹ siê
ze mn¹, ¿e by³o to posiedzenie sprawnie przepro-
wadzone. Wszystkim pañstwu bardzo dziêkujê za
wspó³pracê i liczê, ¿e w tym duchu bêdziemy
wspó³pracowaæ do koñca kadencji.

A teraz zarz¹dzam przerwê w posiedzeniu do
24 paŸdziernika, czyli do œrody, do godziny 11.00.

Spotykamy siê zatem w tej sali w œrodê,
24 paŸdziernika, o godzinie 11.00. ¯yczê wszy-
stkim pañstwu przyjemnego weekendu. Dziêku-
jê. (Oklaski)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 36)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Longin
Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dzieñ dobry. Proszê panie i panów o zajmowa-

nie miejsc.
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy, pana senatora

Krzysztofa Borkowskiego, pani¹ senator Alicjê
Stradomsk¹ oraz pana senatora Jerzego Pie-
ni¹¿ka, o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Nie widzê pana senatora Borkowskiego, ale
damy sobie radê z dwojgiem sekretarzy.

Zg³asza³ siê senator Jerzy Adamski.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku, w kwestii formalnej. Zgodnie

z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu sk³adam
wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku obrad
pierwszego posiedzenia Senatu o punkt: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Re-
gulaminu Senatu i o rozpatrzenie tego punktu
jako punktu trzeciego.

Krótkie uzasadnienie mojego wniosku. W dniu
20 paŸdziernika 2001 r. na posiedzeniu Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich zosta³o prze-
prowadzone pierwsze czytanie projektu uchwa³y
i komisja przygotowa³a sprawozdanie. Sprawozda-
nie to pañstwo senatorowie maj¹ w druku nr 4S.
Zgodnie z regulaminem zosta³o ono dostarczone
do skrytek senatorskich. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo.
Wobec zg³oszenia przez pana senatora Jerzego

Adamskiego wniosku o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o nowy punkt trzeci: drugie czytanie proje-
ktu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Se-
natu, pragnê zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senato-
rów chce zg³osiæ sprzeciw wobec tego wniosku.
Nie widzê zg³oszeñ.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ wniosek senatora Jerzego Adam-
skiego o uzupe³nienie porz¹dku obrad pierwszego

posiedzenia Senatu o punkt trzeci: drugie czyta-
nie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regula-
minu Senatu.

Wobec tego przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu trzeciego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regula-
minu Senatu.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku nr 4.
Marsza³ek Senatu w dniu 20 paŸdziernika
bie¿¹cego roku, zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz art. 84
ust. 5 Regulaminu Senatu, skierowa³ projekt do
rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich. Pierwsze
czytanie projektu uchwa³y zosta³o przeprowadzone
na posiedzeniu komisji w³aœnie w dniu 20 paŸdzier-
nika 2001 r. Komisja po rozpatrzeniu projektu
uchwa³yprzygotowa³asprawozdaniewtej sprawie.

Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 4S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1 Re-

gulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y obejmuje, po pierwsze, przedstawienie
Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
uchwa³y i po drugie, przeprowadzenie dyskusji
oraz zg³aszanie wniosków.

W tej sytuacji proszê sprawozdawcê Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich, pana se-
natora Jerzego Adamskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji o proje-
kcie uchwa³y.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu ko-

misja wnios³a poprawki do projektu senatorów,
zg³aszaj¹cych wniosek w druku nr 4. W dniu
20 paŸdziernika komisja przyjê³a czêœæ poprawek
senatorów, a czêœæ swoich. Macie to pañstwo
w druku nr 4S.

Ta nowelizacja regulaminu w zasadzie obejmu-
je trzy zagadnienia. Pierwsze to uk³ad komisji se-
nackich. Drugie to zasady wyboru wicemar-
sza³ków Senatu. Trzecie to liczba wiceprzewod-
nicz¹cych komisji senackich.



Uk³ad komisji senackich jest dostosowany do
uk³adu poszczególnych resortów w Radzie Mini-
strów. Zmniejszamy liczbê komisji z piêtnastu do
trzynastu. W regulaminie obowi¹zuj¹cym do dnia
dzisiejszego by³o czternaœcie komisji sta³ych, piê-
tnast¹ by³a Komisja Nadzwyczajna Legislacji Eu-
ropejskiej. Likwidujemy komisje do spraw rodzi-
ny i praw cz³owieka, ale dodajemy jedn¹ z komisji
gospodarczych, czyli Komisjê Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury.

W zasadzie najwa¿niejsz¹ zmian¹ w tej noweli-
zacji jest dotycz¹ca wyboru wicemarsza³ków. Se-
natorowie trzeciej i czwartej kadencji pamiêtaj¹:
wicemarsza³ków w poprzednich kadencjach wy-
biera³o siê w ten sposób, i¿ wszyscy senatorowie
mieli prawo wyboru wszystkich wicemarsza³ków.
Pó³tora roku temu poprzedni Senat zmieni³ tê za-
sadê tak, ¿e ka¿dy z senatorów ma prawo wyboru
jednego z wicemarsza³ków. To tak, jakby w przy-
padku nas, senatorów, wyborca, przyk³adowo
w Czêstochowie czy w Katowicach, mia³ tylko je-
den g³os, a nie tyle g³osów, ile jest mandatów.
Wracamy do tego starego zapisu.

Kolejna zmiana dotyczy liczby wiceprzewod-
nicz¹cych. To Prezydium Senatu powinno decy-
dowaæ, ilu jest wiceprzewodnicz¹cych, bo niektó-
re komisje bêd¹ czêœciej pracowa³y i w nich trzeba
by by³o zwiêkszyæ liczbê wiceprzewodnicz¹cych.
To pan marsza³ek z wicemarsza³kami powinien
zdecydowaæ, ilu ich bêdzie.

Ja wiem, ¿e regulamin naszego Senatu nie jest
regulaminem docelowym. W zwi¹zku z tym pro-
si³bym bardzo panie i panów senatorów o to, ¿eby
dzisiaj nie zg³aszaæ innych poprawek do tego re-
gulaminu. W najbli¿szym czasie, po powo³aniu
przewodnicz¹cych komisji, poprosimy ich, ¿eby
popatrzyli na sprawy z zakresu dzia³ania ich ko-
misji i na ca³y regulamin. I wtedy do koñca grud-
nia kompleksowo poprawimy inne paragrafy tego
regulaminu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Proszê o przyjê-
cie przez Wysoki Senat zmian Regulaminu Sena-
tu zawartych w druku nr 4S.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu

chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów
chce zg³osiæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapy-
tania do sprawozdawcy komisji, pana senatora
Adamskiego, w zwi¹zku z przedstawionym przez
niego sprawozdaniem.

Przypominam, ¿e pañstwo senatorowie mog¹
równie¿ zadawaæ pytania senatorowi Adamskie-
mu jako upowa¿nionemu przedstawicielowi
wnioskodawców.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Szafraniec:

Szafraniec Jan.
Panie Marsza³ku, ja chcê zapytaæ, czy mo¿na

tylko zadawaæ pytania, czy ewentualnie sk³adaæ
poprawki do tego projektu, który zosta³ nam tutaj
zaprezentowany.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e odró¿niamy pyta-

nia od dyskusji. Za chwilê otworzê dyskusjê.
(Senator Jan Szafraniec: Rozumiem. Dziêkujê.)
W tej chwili proszê o pytania do pana senatora

sprawozdawcy.
Pan senator Cieœlak.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Adamskiego

jako sprawozdawcy. Rozumiem, ¿e apel, który
pan senator wyg³osi³ przed chwil¹, o niewnosze-
nie nowych wniosków, nie dotyczy tekstu nam
przed³o¿onego i ¿e mo¿emy wnosiæ zmiany do tego
tekstu i dyskutowaæ nad nim wed³ug naszej woli?

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Czy pan senator Adamski chcia³by od razu od-

powiedzieæ na to pytanie?
(Senator Jerzy Adamski: Tak.)
Bardzo proszê.

Senator Jerzy Adamski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Uwa¿am, ¿e powinniœmy zg³aszaæ poprawki

dotycz¹ce tej materii, któr¹ w tej chwili siê zajmu-
jemy, i dyskutowaæ nad ni¹. Jeœli chodzi o nowe
artyku³y, to poczekamy jeszcze kilka tygodni.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

zadaæ pytanie?
Pan senator Piesiewicz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Chcia³bym wyjaœniæ, w kontekœcie ewentual-

nie z³o¿onej przeze mnie poprawki, pewn¹ kwe-
stiê dotycz¹c¹ komisji nazwanej Komisj¹ Prawa
i Praworz¹dnoœci. Mo¿e lepiej uœciœliæ problema-
tykê, któr¹ by siê zajmowa³a ta komisja. Bo z jed-
nej strony mamy tutaj opis spraw z zakresu zain-
teresowania by³ej Komisji Ustawodawczej, czyli
zapis: „ogólna problematyka legislacyjna i jedno-
litoœci prawa, koordynacja prac ustawodawczych
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Senatu”, a z drugiej strony mamy bardzo posze-
rzony zakres przedmiotowy zainteresowania tej
komisji. I chcia³bym, ¿eby w zwi¹zku z ewentu-
aln¹ prób¹ poprawiania tego tekstu uœciœli³ pan,
co siê przez to rozumie, co siê w tym kryje. To
mo¿e tyle.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Dziêkujê za tê poprawkê. Myœlê, ¿e pan senator

j¹ zg³osi. To po prostu zosta³o przepisane z zapisu
dotycz¹cego poprzedniej komisji. Myœlê, ¿e Komi-
sja Prawa i Praworz¹dnoœci czy te¿ – wed³ug po-
prawki, która bêdzie zg³oszona, bo wiem, ¿e bê-
dziemy jeszcze zg³aszaæ poprawki – Komisja Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci powinna zajmowaæ
siê w³aœnie ustawodawstwem i praworz¹dnoœci¹,
a nie koordynowaniem prac ustawodawczych
w Senacie. Ju¿ by³a, podczas kadencji w latach
1993–1997, komisja, która mia³a szeœæset posie-
dzeñ. I myœlê, ¿e nie dzia³a³a ona w kierunku pole-
pszenia prawa, tylko na zasadzie – nie³adnie
mówi¹c – klepniêcia poszczególnych ustaw.
I bêdê wdziêczny, Panie Senatorze, je¿eli pan tak¹
poprawkê zg³osi.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Pan senator Janowski, bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie.

Czy u¿yte w treœci tej uchwa³y, w art. 1 zmianie
ósmej, s³owa „do ustawy” s¹ przeoczeniem, czy
celowym zapisem? W moim przekonaniu powin-
no byæ: „do uchwa³y”, „za³¹cznik do uchwa³y”.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Adamski.

Senator Jerzy Adamski:
Jest to b³¹d maszynowy. Bêdzie on poprawiony

w nastêpnym druku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak. Dziêkujê.
Pan senator Wielowieyski.

(Senator Andrzej Wielowieyski: Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku. Sprawa…)

Proszê w³¹czyæ mikrofon.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Sprawa dotyczy Komisji Integracji Europej-

skiej i Spraw Zagranicznych. Mianowicie jest tu,
Wysoka Izbo, problem jakby analogiczny do tego
dotycz¹cego komisji ustawodawczej, która w za-
sadzie mia³a byæ odpowiedzialna za ca³¹ pracê.
W tej chwili podejmujemy jednak decyzjê, ¿e nie
nak³adamy na ni¹ zadania tej koordynacji. No,
koordynacja jest na pewno w rêkach Prezydium
Senatu. Przy zapisie o Komisji Integracji Europej-
skiej i Spraw Zagranicznych – kolejnoœæ s³ów
w nazwie komisji ma byæ zmieniona, jak nam syg-
nalizowa³ pan przewodnicz¹cy komisji regulami-
nowej – równie¿ jest formu³a mówi¹ca, ¿e odpo-
wiedzialnoœæ tej komisji obejmuje dostosowanie
polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europe-
jskiej. Otó¿ ja jestem gotów, po dyskusji z panem
senatorem Adamskim, powiedzmy, przyj¹æ to, ale
tylko w jednym wypadku: jeœli bêdzie pewnoœæ, ¿e
dla nas wszystkich jest jasne, i¿ przy dostosowy-
waniu do prawa europejskiego czegoœ z zakresu
ochrony œrodowiska bêdzie zajmowaæ stanowisko
Komisja Ochrony Œrodowiska. A je¿eli to bêdzie
sprawa mleczarni, ale dotycz¹ca prawa europej-
skiego, to tak¹ spraw¹ zajmie siê Komisja Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, itd. To mo¿e do nas sp³ywaæ
i nasi legislatorzy, razem z Komisj¹ Integracji Eu-
ropejskiej i Spraw Zagranicznych, mog¹ to ostate-
cznie sformu³owaæ. Ale niew¹tpliwie odpowie-
dzialnoœæ spoczywa na wszystkich komisjach,
a nie tylko na Komisji Integracji Europejskiej
i Spraw Zagranicznych. Nie my bêdziemy brali
odpowiedzialnoœæ za szczegó³owe uzgodnienia
w ró¿nych dziedzinach.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Pan senator Adamski.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
W poprzedniej kadencji by³a Komisja Nadzwy-

czajna Legislacji Europejskiej. Ta komisja zajmo-
wa³a siê nowelizacj¹, przystosowaniem naszego
prawa do prawa europejskiego. Dzisiaj w zasadzie
my ju¿ zrobiliœmy to, co do nas nale¿y, czyli dosto-
sowaliœmy oko³o piêædziesiêciu czterech, piêæ-
dziesiêciu szeœciu ustaw do prawa europejskiego.
Zosta³o jeszcze kilka ustaw i by³oby b³êdem, gdy-
by pan marsza³ek kierowa³ wszystkie ustawy no-
welizuj¹ce do Komisji Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci oraz do Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej. Pozosta³e komisje,
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które s¹ komisjami bran¿owymi, maj¹ odpowia-
daæ za sprawy merytoryczne. Je¿eli bêd¹ popra-
wki dotycz¹ce strony prawnej, to wtedy pójdzie to
do Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci,
a jeœli bêd¹ one dotyczy³y zewnêtrznych stosun-
ków pañstwa, to do Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze, ale myœlê, ¿e uwaga

pana senatora Wielowieyskiego jest w pe³ni uza-
sadniona i nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby w pe-
wnych sytuacjach zwo³aæ posiedzenia po³¹czo-
nych komisji.

(G³os z sali: Tak by³o.)
Proszê bardzo, kto z pañstwa senatorów

chcia³by jeszcze zadaæ pytanie panu senatorowi
sprawozdawcy? Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê bar-
dzo.

Wobec tego przechodzimy do dyskusji.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
w dyskusji, o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania pod-
pisanych wniosków o charakterze legislacyjnym
do marsza³ka Senatu.

Mam w tej chwili dwa zg³oszenia do dyskusji.
Udzielam g³osu panu senatorowi Zbigniewowi
Kruszewskiemu.

(Senator Zbigniew Kruszewski: Panie Mar-
sza³ku, ja siê nie zg³asza³em.)

Móg³bym wiêc zadaæ pytanie panu senatorowi
sekretarzowi, sk¹d pañskie nazwisko wziê³o siê
na liœcie mówców.

Wobec tego udzielam g³osu panu senatorowi
Jerzemu Suchañskiemu.

Senator Jerzy Suchañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwalam sobie wnieœæ cztery poprawki do

art. 1 zmiany ósmej, dotycz¹cej za³¹cznika do
ustawy. Proponujê nastêpuj¹ce poprawki.

W pkcie 2, dotycz¹cym Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, proponujê skreœliæ wyrazy
„dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañstwowych”.

Kolejna poprawka równie¿ dotyczy pktu 2, to
jest Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.
Proponujê dodaæ na koñcu wyrazy „geologia, gór-
nictwo i energetyka”.

Trzecia poprawka dotyczy Komisji Ochrony
Œrodowiska, to jest pkt 7. Proponujê skreœliæ
wyrazy wczeœniej ju¿ dodane do zakresu
dzia³ania Komisji Gospodarki i Finansów Publi-
cznych, to jest wyrazy „geologia, górnictwo
i energetyka”.

Czwarta, ostatnia ju¿ poprawka dotyczy Komi-
sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Proponujê
po wyrazach „przekszta³cenia w³asnoœciowe” do-
daæ wyrazy „dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañ-
stwowych”. S¹ to poprawki uzgodnione z kolega-
mi dzia³aj¹cymi poprzednio w Komisji Gospodar-
ki Narodowej. Dziêkujê bardzo. Poprawki
sk³adam na piœmie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Udzielam teraz g³osu panu senatorowi Jerze-

mu Cieœlakowi i przypominam paniom i panom
senatorom, ¿e je¿eli chc¹ siê zg³osiæ do dyskusji,
to powinni podejœæ do sto³u prezydialnego
i zg³osiæ swoje nazwisko senatorowi sekretarzowi.

Senator Jerzy Cieœlak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
20 paŸdziernika odby³o siê pierwsze posiedze-

nie powo³anej przez Senat Komisji Regulamino-
wej i Spraw Senatorskich. Doœæ póŸno dostaliœmy
druki z wnioskami, nad którymi mieliœmy na tym
posiedzeniu dyskutowaæ i g³osowaæ. Dyskusja
by³a bardzo interesuj¹ca, ale powiedzia³bym, ¿e
z koniecznoœci mia³a w pewnym sensie charakter
spontaniczny i te g³osowania przebiega³y dosyæ
szybko. Po dok³adnym zapoznaniu siê z tekstem
przyjêtym przez komisjê wraz z grup¹ senatorów
doszliœmy do wniosku, ¿e warto jednak wprowa-
dziæ pewne zmiany do tego tekstu.

Chcê zg³osiæ dwie zasadnicze poprawki i trzy,
które maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy w stosunku
do tych dwóch zasadniczych.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 zmiany
czwartej. Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Spraw Za-
granicznych i Integracji Europejskiej”. Chodzi
o zmianê nazwy tej komisji. Otó¿ wydaje siê, ¿e ze
wzglêdów porz¹dkowych ma to sens, poniewa¿
polityka zagraniczna jest dzia³aniem ci¹g³ym,
wieloletnim i znacznie szerszym ni¿ dzia³ania tyl-
ko na rzecz integracji europejskiej. My mamy do
rozpatrzenia w dosyæ krótkich terminach oko³o
trzydziestu projektów ustaw dostosowuj¹cych
nasze prawodawstwo, nasz system prawny do
prawa Unii Europejskiej. Ale to jest dzia³alnoœæ
zamkniêta w okreœlonym czasie i nad tymi usta-
wami bêdziemy pracowaæ z nadziej¹, ¿e Polska do
Unii Europejskiej wejdzie w dniu 1 stycznia
2004 r., a wiêc w czasie trwania kadencji parla-
mentu. Dlatego wydaje siê, ¿e nazwanie tej komi-
sji Komisj¹ Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej jest zasadne.

Konsekwencj¹ by³oby wprowadzenie zmiany
kolejnoœci zapisów w przedmiotowym zakresie
dzia³ania komisji senackich. Czyli pkt 3 mia³by
brzmienie: „Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej”, a przedmiotowym zakresem dzia³ania
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tej komisji by³yby: polityka zagraniczna pañstwa,
kontakty miêdzynarodowe i miêdzynarodowe sto-
sunki gospodarcze, integracja europejska, dosto-
sowanie polskiego ustawodawstwa do prawa Unii
Europejskiej.

Poprawka druga do art. 1 zmiany czwartej do-
tyczy pktu 9, który wed³ug mojej propozycji powi-
nien otrzymaæ brzmienie: „Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci”. W wersji pierwotnej jest to Komisja
Prawa i Praworz¹dnoœci. Otó¿ wydaje siê, Panie
i Panowie Senatorowie, ¿e prawem zajmuj¹ siê
wszystkie komisje senackie, bo obydwie izby par-
lamentu s¹ po to, ¿eby stanowiæ prawo. I je¿eli
chcemy bardziej precyzyjnie okreœliæ zadania tej
komisji, to ona jednak powinna siê nazywaæ Ko-
misj¹ Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

Konsekwencj¹ by³oby – co, jak zrozumia³em,
jest zgodne z opini¹ pana senatora Piesiewicza,
ale nie jestem tego pewien – wykreœlenie w pkcie 9
z przedmiotowego zakresu dzia³ania komisji se-
nackich zapisu: „koordynacja prac ustawodaw-
czych Senatu”. Inne organy s¹ od koordynowania
tych prac, nie mo¿na tworzyæ superkomisji,
a z tego zapisu wynika³oby, ¿e jednak mamy do
czynienia z superkomisj¹, która koordynuje pra-
ce komisji merytorycznych, czyli tych szcze-
gó³owo rozpatruj¹cych poszczególne projekty
aktów prawnych.

Pozwalam sobie z³o¿yæ na rêce pana mar-
sza³ka, zgodnie z obowi¹zkiem, podpisane wnio-
ski legislacyjne.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Szafrañca o za-

branie g³osu.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiony nam projekt przewiduje likwi-

dacjê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
W uzasadnieniu czytamy, ¿e fakt likwidacji jest
spowodowany przyporz¹dkowaniem komisji do
dzia³ów administracji rz¹dowej.

Przypomnê, ¿e Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej zosta³a powo³ana na drugim posiedze-
niu Senatu czwartej kadencji i wówczas jej
powo³anie uzasadniano wol¹ objêcia tej proble-
matyki szczególn¹ uwag¹ Senatu. Dlatego likwi-
dacja tej komisji w chwili obecnej wydaje mi siê
dzia³aniem niezrozumia³ym i niepokoj¹cym, przy-
najmniej z mojego punktu widzenia. Zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e problematyk¹ rodziny bêdzie siê
zajmowa³a Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia,
ale, jak wskazuje zawarty w projekcie ranking
problemów, którymi bêdzie zajmowa³a siê ta ko-

misja, sprawy rodziny nie bêd¹ priorytetem, ale
raczej marginesem jej prac.

Dlatego zg³aszam poprawkê do projektu, aby
zachowaæ dotychczasow¹ nazwê i kompetencje
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. To oczywi-
œcie bêdzie równie¿ skutkowa³o zmianami nazw
innych komisji. Trzeba by³oby to w jakiœ sposób
uzasadniæ i podam tu krótkie uzasadnienie. Trzej
ekonomiœci amerykañscy w niezale¿nych od sie-
bie badaniach z u¿yciem œcis³ych metod badaw-
czych stwierdzili, ¿e rodzina jest najbardziej eko-
nomiczn¹ jednostk¹ gospodarcz¹ i jest Ÿród³em
ludzkiego kapita³u, który stanowi w istocie 80%
ogólnego bogactwa narodowego. To wszystko, co
mia³em do powiedzenia przy zasygnalizowaniu tej
poprawki. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Piesiewicza o za-

branie g³osu.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie problematyka dotycz¹ca Komisji

Prawa i Praworz¹dnoœci zosta³a ju¿ poruszona.
Przez taki zapis rzeczywiœcie nie tylko konstruu-
jemy super- czy te¿ speckomisjê. Ustanawiaj¹c
takie prawo, mo¿emy – ¿e tak powiem – zamuliæ
komisjê, a to znaczy, ¿e bêdzie ona niewydolna
w tym zakresie, który ma do rozpatrywania. Cho-
dzi o ogóln¹ problematykê praw cz³owieka, gwa-
rancje, przestrzeganie praw cz³owieka, przestrze-
ganie prawa, wymiar sprawiedliwoœci itd. A to jest
ogromna problematyka, która prawdopodobnie
w tej kadencji bêdzie w Senacie niejako bardzo sil-
nie pulsowa³a, to jest problematyka wszystkich
kodeksów, kodeksu pracy itd. To wszystko bêdzie
w tej komisji.

Dlatego, ¿eby nie rozwodziæ siê i odrzuciæ to, co
mo¿e byæ balastem, a w istocie dotyczy pracy
ca³ego Senatu… W pkcie 9 jest napisane, ¿e doty-
czy to ogólnej problematyki legislacji, jednolitoœci
prawa, koordynacji prac ustawodawczych, rozpa-
trywania ustaw uchwalonych przez Sejm. W isto-
cie jest to koniec dla tej komisji, bo zgodnie z tym
zapisem marsza³ek musia³by praktycznie wszy-
stkie rozpatrywane przez Sejm ustawy kierowaæ do
tej komisji i jednoczeœnie do komisji bran¿owych,
a czêsto nawet do trzech albo dwóch komisji bran-
¿owych i jeszcze do komisji ustawodawczej. Okre-
œlmy wiêc to w miarê œciœle. Je¿eli bêdzie jakaœ pro-
blematyka, która bêdzie – tak to okreœlê – ociera³a
siê o zagadnienie prawid³owej legislacji, to mar-
sza³ek zawsze mo¿e dan¹ ustawê skierowaæ do tej
komisji, niezale¿nie od tego, jaki jest zapis.

Proponujê nastêpuj¹c¹ poprawkê. W art. 1
w zmianie ósmej, dotycz¹cej za³¹cznika, pkt 9
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otrzymuje brzmienie: „Komisja Prawa i Pra-
worz¹dnoœci – rozpatrywanie inicjatyw ustawo-
dawczych Senatu, dzia³alnoœæ i funkcjonowanie
s³u¿b publicznych zwi¹zanych z wymiarem spra-
wiedliwoœci, prawa i wolnoœci obywatelskie i ich
instytucjonalne gwarancje, przestrzeganie pra-
wa, przestrzeganie praw cz³owieka i inne sprawy
zwi¹zane z wymiarem sprawiedliwoœci”. Propo-
nujê taki zapis, który jest szeroki, a jednoczeœnie
bardziej konkretny. Eliminuje to szaleñstwo
sp³ywania wszystkich ustaw, lawiny ustaw, do tej
komisji, co zamuli³oby w zasadzie jej pracê. Przy
czym marsza³ek mo¿e skierowaæ ka¿d¹ ustawê do
tej komisji.

I jeszcze jedna uwaga, zwi¹zana z wyst¹pie-
niem pana senatora à propos nazwy tej komisji.
Rzeczywiœcie trochê dziwna jest nazwa „Komisja
Prawa i Praworz¹dnoœci”, bo w istocie ca³y Senat
zajmuje siê t¹ problematyk¹. Proszê pañstwa,
zg³oszê wniosek, ¿eby po prostu wróciæ do poprze-
dniej nazwy „Komisja Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci”, bo taki jest zakres jej kompetencji.
Jest to najprostsze rozwi¹zanie, a przy tym i kon-
kretne.

Panie Marsza³ku, przepraszam bardzo, ale tê
poprawkê jeszcze dostarczê, bo w tej chwili jest
ona zapisywana na komputerze. To bêdzie osob-
na poprawka, à propos tytu³u.

W zwi¹zku z tym zg³aszam dwie poprawki – jed-
na dotyczy powrotu do poprzedniej nazwy, a dru-
ga, któr¹ odczyta³em, typizuje przedmiotowy za-
kres dzia³ania tej bardzo wa¿nej komisji. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tylko poproszê, Panie Senatorze, o zg³oszenie

tego na piœmie.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Tak, jedn¹

zg³aszam ju¿ teraz, a drug¹ zg³oszê za chwilê.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Mieczys³awa Janowskie-

go o zabranie g³osu.
(Senator Teresa Liszcz: Czy mo¿na ad vocem?)
Ad vocem? Proszê bardzo. Mo¿na z miejsca,

Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Przepraszam, to przyzwyczajenie sejmowe.
Ad vocem wypowiedzi pana senatora Piesiewi-

cza.
(Senator Jerzy Adamski: Panie Marsza³ku, ja

w sprawie formalnej.)
(Marsza³ek Longin Pastusiak: Teraz jest ad vo-

cem.)
Zgadzam siê z tym, ¿e z w³aœciwoœci tej komisji

nale¿a³oby usun¹æ koordynacjê prac ustawodaw-

czych i rozpatrywanie wszystkich ustaw uchwa-
lanych przez Sejm. Pan senator proponuje jednak
wy³¹czyæ ogóln¹ problematykê legislacyjn¹ i jed-
nolitoœci prawa. Wydaje siê, ¿e to nie jest s³uszny
postulat, bo w regulaminie senackim, podobnie
jak w sejmowym, jest miêdzy innymi przewidzia-
na mo¿liwoœæ zwrócenia siê do tej komisji przez
marsza³ka Senatu czy prezydium w przypadku
stwierdzenia sprzecznoœci w uchwalanych usta-
wach czy te¿ w sprawie wstêpnej oceny zgodnoœci
z konstytucj¹. Je¿eli zabierzemy z w³aœciwoœci tej
komisji to, co jest na samym pocz¹tku zapisu,
czyli ogóln¹ problematykê legislacyjn¹ i jednolito-
œci prawa, to trzeba by zlikwidowaæ tak¿e tamte
procedury. Wydaje mi siê, ¿e to nie jest wskazane.
Namawia³abym pana senatora Piesiewicza, ¿eby
jednak nie proponowa³ skreœlania tych pier-
wszych s³ów „ogólna problematyka legislacyjna
i jednolitoœci prawa” i ograniczy³ siê do propozycji
skreœlenia wyrazów „koordynacja prac ustawoda-
wczych Senatu, rozpatrywanie ustaw uchwalo-
nych przez Sejm”. Dziêkujê.

(Senator Jerzy Adamski: Panie Marsza³ku,
w kwestii formalnej.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, bardzo proszê w kwestii formalnej.

Senator Jerzy Adamski:
W Senacie nie ma formy ad vocem. Zgodnie

z art. 48: „Poza porz¹dkiem obrad lub w zwi¹zku
z debat¹ Marsza³ek Senatu udziela g³osu jedynie
dla zg³oszenia wniosku formalnego, repliki lub
sprostowania b³êdnie zrozumianej lub nieœciœle
przytoczonej wypowiedzi…”.

Przepraszam, Pani Senator, ale myœlê, ¿e pan
marsza³ekpotraktujepanig³os jakog³oswdyskusji.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak, oczywiœcie poza kolejnoœci¹, Pani Senator.

Rzeczywiœcie zamierza³em w³aœnie przypomnieæ,
¿e nie ma ad vocem w Senacie, w naszej Izbie.

(Senator Teresa Liszcz: Szkoda.)
Jako nastêpny… Przepraszam, Panowie Sekre-

tarze, ale zabraliœcie mi listê mówców.
Pan senator Cieœlak… Przepraszam bardzo,

najpierw pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zaproponowaæ Wysokiej Izbie po-

prawkê do art. 1 zmiany ósmej, dotycz¹cej
za³¹cznika do uchwa³y Senatu. Dotyczy ona
pktu 12, który okreœla zakres dzia³añ Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.
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Parlament minionej kadencji przyj¹³ bardzo
wa¿n¹ ustawê o zasadach wspierania rozwoju re-
gionalnego. Rozwój regionalny jest szczególnie
istotny w odniesieniu do samorz¹du województwa.
Proponujê Wysokiej Izbie takie uzupe³nienie, by
poœród tematyki okreœlaj¹cej zakres dzia³ania Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej znalaz³ siê tak¿e rozwój regionalny.

Sk³adam tê poprawkê na pañskie rêce, Panie
Marsza³ku. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Cieœlaka.
Panie Senatorze, przypominam, ¿e zabiera pan

g³os po raz drugi i zgodnie z art. 46 ust. 2 regula-
minu ma pan tylko piêæ minut.

Senator Jerzy Cieœlak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, zmieszczê

siê w okreœlonym czasie, jako ¿e poprzednio nie
wykorzysta³em swoich dziesiêciu minut. Zgodnie
z regulaminem mog³em wyg³osiæ replikê do wypo-
wiedzi pana senatora Szafrañca, ale nie chcia³em
psuæ atmosfery na tej sali i w zwi¹zku z tym po raz
drugi zapisa³em siê do dyskusji.

Panie i Panowie Senatorowie!
W kadencji 1993–1997 funkcjonowa³a w Sena-

cie Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, która
zajmowa³a siê doœæ du¿ym obszarem legislacji
i bardzo dobrze sprawdza³a siê w sensie merytory-
cznym, dlatego ¿e jednak szeroko pojêta ochrona
zdrowia jest czêœci¹ polityki spo³ecznej – i to bar-
dzo istotn¹ czêœci¹ polityki spo³ecznej – w³adz
ustawodawczych i wykonawczych pañstwa w sto-
sunku do obywateli.

Pan senator Szafraniec poda³ inn¹ argumenta-
cjê za utrzymaniem tej komisji, która funkcjono-
wa³a w latach 1997–2001, a wiêc Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej.

Powiem najkrócej, jak mo¿na: wszystko, czym
siê zajmujemy w obydwu izbach parlamentu, ma
charakter polityki rodzinnej, poniewa¿ ka¿da de-
cyzja podejmowana przez parlament w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu dotyczy polskich ro-
dzin. Eksponowanie rodziny w nazwach komisji
jest, moim zdaniem, raczej elementem propagan-
dowym, politycznym, a nie merytorycznym. Wo-
bec tego móg³bym powiedzieæ, ¿e najlepsz¹ poli-
tyk¹ prorodzinn¹ w Polsce by³oby dzisiaj zagwa-
rantowanie pracy ojcu rodziny i dachu nad g³ow¹
polskiej rodzinie. Wiemy, ¿e ani jednego, ani dru-
giego nie bêdziemy w stanie wykonaæ w ci¹gu
czterech lat. Nie widzê wiêc potrzeby, ¿eby tak¹

komisjê tworzyæ w strukturach Senatu. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê pani¹ senator Krystynê Dokto-

rowicz o zabranie g³osu.

Senator Krystyna Doktorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê z³o¿yæ poprawkê do za³¹cznika do

uchwa³y do pktu 4, który dotyczy Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu.

Proponowa³abym dodaæ, byæ mo¿e na koñcu,
nastêpuj¹ce sformu³owanie: „polityka pañstwa
w dziedzinie mediów audiowizualnych”. W tej ko-
misji, Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, przed-
miotowy zakres dzia³ania zwi¹zany jest przede
wszystkim z kultur¹, i to bardzo dobrze. Na koñcu
jest wpisana polityka informacyjna pañstwa, ale
polityka informacyjna pañstwa to nie to samo co
polityka pañstwa w dziedzinie mediów audio-
wizualnych. A czeka nas tu wielka zmiana
zwi¹zana z przystosowaniem ca³ego sektora au-
diowizualnego do prawa unijnego. A tak¿e inna
wielka zmiana, zmiana technologiczna zwi¹zana
z digitalizacj¹ mediów elektronicznych. I pewnie
to bêdzie przedmiotem dzia³ania zarówno komisji
sejmowej, jak i senackiej. Ustawa o radiofonii i te-
lewizji jest bardzo anachroniczna – wszyscy o tym
wiemy – i tutaj s¹ pewne zadania na tê kadencjê.

Prosi³abym wiêc o wniesienie takiej poprawki.
Dziêkujê.

(Senator Jan Szafraniec: Czy mo¿na?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator…
(Senator Jan Szafraniec: Ad vocem mo¿na? Do

wypowiedzi pani senator.)
Proszê pañstwa, nie ma mo¿liwoœci zabrania

g³osu ad vocem.
(G³os z sali: W Sejmie…)
W Sejmie tak, w Senacie nie.
Bardzo proszê pana senatora Podgórskiego

o zabranie g³osu.

Senator Bogdan Podgórski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zg³osiæ poprawkê dotycz¹c¹ przed-

miotowego zakresu dzia³ania Komisji Integracji
Europejskiej i Spraw Zagranicznych.

Proponowa³bym zapisanie tu równie¿ polityki
informacyjnej pañstwa, poniewa¿ uwa¿am, ¿e
prowadzona obecnie, do tej pory, polityka info-
rmacyjna pañstwa by³a z³a. Jako przewodnicz¹cy
Komisji Integracji Europejskiej w Ma³opolsce wy-
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je¿d¿a³em wielokrotnie na po³udnie Polski i roz-
mawia³em na temat integracji europejskiej.
Wszyscy, z którymi rozmawia³em, twierdzili, ¿e
w informacjach dotycz¹cych integracji by³ u¿ywa-
ny zbyt skomplikowany, zbyt trudny jêzyk.
I twierdzê, ¿e gdyby w tej chwili przeprowadzono
referendum, ponad po³owa przystêpuj¹cych do
referendum osób nie wiedzia³aby za czym g³osuje.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e dzia³anie tej ko-
misji w zakresie polityki informacyjnej pañstwa
jest niezbêdne. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa…
(Senator Sekretarz Jerzy Pieni¹¿ek: Jeszcze se-

nator Adamski.)
Tak, poza senatorem Adamskim. Czy ktoœ jesz-

cze, poza senatorem Adamskim, chcia³by siê
zg³osiæ do dyskusji? Nie widzê chêtnych.

Bardzo proszê, Panie Senatorze Adamski.

Senator Jerzy Adamski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Serdecznie dziêkujê senatorom wnioskodaw-

com za z³o¿enie poprawek. Myœlê, ¿e w wiêkszoœci
s¹ to poprawki zasadne. Komisja rozpatrzy to na
swoim posiedzeniu.

Jednoczeœnie wnoszê, Panie Marsza³ku, aby
Senat, zgodnie z art. 81 ust. 4 Regulaminu Sena-
tu, wyznaczy³ Komisji Regulaminowej i Spraw Se-
natorskich termin przygotowania dodatkowego
sprawozdania i zobowi¹za³ komisjê do przygoto-
wania tego sprawozdania jeszcze w dniu dzisiej-
szym, tak aby mo¿na by³o jeszcze w dniu dzisiej-
szym przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu
uchwa³y. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
I na tym zamykam dyskusjê.
Zg³oszono szeœæ poprawek do regulaminu.

Przypomnê, ¿e poprawki zg³osili pañstwo senato-
rowie: Jerzy Suchañski, Jerzy Cieœlak, Jan Sza-
franiec, Krzysztof Piesiewicz, Mieczys³aw Jano-
wski i Krystyna Doktorowicz.

Poniewa¿ zg³oszone zosta³y poprawki i nowe
wnioski, zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Se-
natu, proszê Komisjê Regulaminow¹ i Spraw Se-
natorskich o ustosunkowanie siê do tych wnio-
sków i o przygotowanie, zgodnie z sugesti¹ pana
senatora Adamskiego, dodatkowego sprawozda-
nia w sprawie projektu uchwa³y.

Przypominam ponadto, ¿e pan senator Adam-
ski zg³osi³ wniosek o wyznaczenie Komisji Regula-

minowej i Spraw Senatorskich terminu na przy-
gotowanie dodatkowego sprawozdania na dzisiaj,
tak abyœmy mogli, po przygotowaniu tego dodat-
kowego sprawozdania, przyst¹piæ od razu do trze-
ciego czytania.

Je¿eli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawiony wniosek. G³osów
sprzeciwu nie s³yszê.

Stwierdzam ¿e Senat przyj¹³ wniosek senatora
Jerzego Adamskiego, aby Komisja Regulaminowa
i Spraw Senatorskich jeszcze dzisiaj przygotowa³a
dodatkowe sprawozdanie, tak abyœmy równie¿
dzisiaj przeprowadzili trzecie czytanie projektu
uchwa³y.

Czy s¹ komunikaty? Tak.
Bardzo proszê pana senatora sekretarza.

Senator Sekretarz
Krzysztof Borkowski:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw

Senatorskich rozpocznie siê po up³ywie godziny
od og³oszenia przerwy w obradach, w sali nr 182.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê. Poniewa¿ propozycji poprawek

mamy sporo, konsultowa³em siê w tej sprawie
i stwierdzam, ¿e komisja potrzebuje co najmniej
trzech godzin na przygotowanie dodatkowego
sprawozdania.

Zarz¹dzam wiêc przerwê w obradach do godzi-
ny 15.00 na posiedzenie Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich i przygotowanie dodatko-
wego sprawozdania w sprawie zmiany w Regula-
minie Senatu.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 46
do godziny 15 minut 00)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê panie i panów senatorów o zajêcie
miejsc.

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Mimo ¿e pan senator Podgórski zg³osi³ swoj¹
poprawkê ju¿ po zamkniêciu dyskusji, w drodze
wyj¹tku podj¹³em decyzjê o jej uznaniu i rozpa-
trzeniu przez komisjê regulaminow¹ Senatu.

Przypominam, ¿e Senat po przeprowadzeniu
drugiego czytania projektu uchwa³y przed
przerw¹ w obradach skierowa³ projekt uchwa³y
do Komisji Regulaminowej i Spraw Senator-
skich i zobowi¹za³ komisjê do przygotowania je-
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szcze w dniu dzisiejszym dodatkowego sprawoz-
dania.

Komisja na posiedzeniu, które odby³o siê pod-
czas przerwy w obradach, rozpatrzy³a projekt
uchwa³y oraz zg³oszone do niego poprawki i przy-
gotowa³a dodatkowe sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominamponadto, ¿e sprawozdanie zawarte
jest w druku nr 4X.

Wobec przygotowania przez Komisjê Regulami-
now¹ dodatkowego sprawozdania Senat mo¿e
obecnie przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu
uchwa³y.

Przystêpujemy zatem do trzeciego czytania
projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1 Regu-
laminu Senatu trzecie czytanie projektu uchwa³y
obejmuje przedstawienie Senatowi dodatkowego
sprawozdania komisji o projekcie uchwa³y oraz
g³osowanie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej
i Spraw Senatorskich, pana senatora Tadeusza
Rzemykowskiego, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie dodatkowego sprawozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Rzemykowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podczas przerwy w obradach odby³o siê trzecie

posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Se-
natorskich. Sprawozdanie z tego posiedzenia za-
warte jest w druku nr 4X, jak ju¿ wspomnia³ pan
marsza³ek.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
poprawek: pierwszej, czwartej, pi¹tej, szóstej, sió-
dmej, ósmej, jedenastej, trzynastej, czternastej,
piêtnastej i szesnastej wraz z jednolitym proje-
ktem uchwa³y zawartym w druku nr 4S.

Krótkie uzasadnienie do poszczególnych po-
prawek.

Poprawki pierwsza, ósma i dziewi¹ta dotycz¹
nazwy i zakresu dzia³ania Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej. Jednog³oœnie
przyjêliœmy nazwê komisji okreœlon¹ w popra-
wce pierwszej i zakres dzia³ania zaproponowany
przez senatora Jerzego Cieœlaka w poprawce ós-
mej.

Po d³u¿szej dyskusji odrzuciliœmy stosunkiem
g³osów 10:5 poprawkê dziewi¹t¹, zaproponowan¹
przez senatora Bogdana Podgórskiego, która do-
tyczy³a polityki informacyjnej pañstwa w zakresie
integracji europejskiej.

Poprawki druga i dwunasta, zg³oszone przez
senatora Jana Szafrañca, dotycz¹ce nazwy Komi-
sji Rodziny, Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, zosta³y
odrzucone przez komisjê stosunkiem g³osów
12:1. Uznaliœmy, ¿e okreœlenie polityka spo³eczna

zawiera w sobie zagadnienia zwi¹zane z proble-
matyk¹ rodzinn¹.

Poprawki: trzecia, czwarta, pi¹ta i trzynasta,
dotyczy³y nazwy Komisji Prawa i Praworz¹dnoœci
oraz zakresu jej dzia³ania. Stosunkiem g³osów
13:2 nie zakceptowaliœmy propozycji senatora
Krzysztofa Piesiewicza zwi¹zanej z pozostawie-
niem w Senacie pi¹tej kadencji dotychczas
dzia³aj¹cej Komisji Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja inaczej pro-
ponowa³em.)

Uzyska³ poparcie wniosek senatora Jerzego
Cieœlaka – 14 senatorów by³o za, a 2 przeciw – by
zaproponowana przez nas wczeœniej nazwa Komi-
sja Prawa i Praworz¹dnoœci zosta³a zamieniona
na nazwê Komisja Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci. Dodam, ¿e zakres dzia³ania tej ko-
misji zaproponowany przez senatora Krzysztofa
Piesiewicza w poprawce czternastej zosta³ przyjê-
ty – 11 g³osów by³o za, nie by³o g³osów przeciw.

Uzyska³y te¿ znacz¹ce poparcie poprawki: szó-
sta, siódma, jedenasta i szesnasta, senatora Je-
rzego Suchañskiego, dotycz¹ce przesuniêæ miê-
dzy Komisj¹ Gospodarki i Finansów Publicznych
a Komisj¹ Skarbu Pañstwa i Infrastruktury oraz
Komisj¹ Ochrony Œrodowiska a Komisj¹ Gospo-
darki i Finansów Publicznych niektórych zakre-
sów dzia³ania.

Poprawka dziesi¹ta, senator Krystyny Dokto-
rowicz, dotycz¹ca rozszerzenia zadañ Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu o politykê pañstwa
w dziedzinie mediów audiowizualnych, zosta³a
odrzucona przez komisjê stosunkiem g³osów
14:0.

Chcê powiedzieæ, ¿e w obradach komisji bra³o
udzia³ szesnastu senatorów, a wiêc wszyscy. Brak
kilku g³osów oznacza, ¿e czêœæ osób siê wstrzymy-
wa³a. Ja mówiê tylko o g³osach „za” i „przeciw”.

Za bardzo wa¿ne uznaliœmy zapisanie w zakre-
sie dzia³ania Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej zagadnieñ zwi¹za-
nych z rozwojem regionalnym, o co wnosi³ w po-
prawce piêtnastej senator Mieczys³aw Janowski,
do niedawna przewodnicz¹cy tej komisji. Za t¹
poprawk¹ g³osowali wszyscy cz³onkowie komisji,
a wiêc szesnastu senatorów. Na marginesie do-
dam, ¿e podczas obrad komisji by³a propozycja,
by s³owa „rozwój regionalny” zamieniæ na s³owa
„polityka regionalna”, ale ostatecznie zadecydo-
waliœmy, ¿e chodzi nam o rozwój, a nie o politykê.

I informacja dodatkowa. Poniewa¿ jest to jedno
z pierwszych posiedzeñ Senatu, a w zasadzie pier-
wsze, w posiedzeniu komisji nie wziêli udzia³u se-
natorowie wnioskodawcy, niebêd¹cy cz³onkami
naszej komisji. Ograniczy³o to zarówno zakres
dyskusji, jak i mo¿liwoœæ wniesienia autopopra-
wki.Informujê panie i panów senatorów, ¿e zgod-
nie z art. 60 ust. 1 Regulaminu Senatu w posie-
dzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ senatorowie
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niebêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os
w dyskusji i sk³adaæ wnioski, bez prawa udzia³u
w g³osowaniach. Bardzo serdecznie zapraszam do
korzystania z tego przepisu. Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Mo¿e pan

zostanie przy mównicy. Je¿eli bêd¹ pytania do
pana, to bardzo proszê, aby od razu siê pan do
nich ustosunkowa³.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu,
pragnê zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa senatorów
chcia³by zg³osiæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do pana senatora sprawozdaw-
cy. Nie widzê zg³oszeñ.

(Senator Robert Smoktunowicz: Czy mogê, Pa-
nie Marsza³ku?)

A jest pytanie.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Robert Smoktunowicz:
Panie Marsza³ku, ja mam pytanie, które byæ

mo¿e wynika z mojej niewiedzy. Komisja z punktu
drugiego i trzynastego… W³aœciwie s¹ to komisje
makrogospodarcze, zwi¹zane z finansami, z bu-
d¿etem. Która z tych komisji ma zajmowaæ siê ta-
kimi sprawami jak ma³a i œrednia przedsiêbior-
czoœæ i wszystko, co jest z tym zwi¹zane? Ja nie
mogê odnaleŸæ tych zagadnieñ w ¿adnej z komisji
gospodarczych. Byæ mo¿e jest to kwestia termino-
logii. Dziêkujê bardzo.

Senator Tadeusz Rzemykowski:
Te zagadnienia bêd¹ le¿a³y w zakresie polityki

gospodarczej pañstwa, a wiêc Komisji Gospodar-
ki i Finansów Publicznych.

(SenatorRobertSmoktunowicz:Dziêkujêbardzo.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê. Czy s¹ jeszcze inne pytania? Nie wi-

dzê chêtnych.
Dziêkujêbardzopanusenatorowisprawozdawcy.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Se-

natu przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, ¿e w trakcie drugiego czytania
projektu uchwa³y senatorowie przedstawili wnio-
ski o wprowadzenie poprawek do projektu
uchwa³y.

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
popar³a niektóre ze zg³oszonych wniosków i wnosi
o ich przyjêcie razem z projektem uchwa³y przed-
stawionym w druku nr 4S.

Informujê, ¿e za chwilê przeprowadzimy kolej-
ne g³osowania nad przedstawionymi przez sena-
torów wnioskami o wprowadzenie poprawek do
projektu uchwa³y.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawio-
nymiprzezsenatorówwnioskodawcówwnioskami.

Zanim przyst¹pimy do g³osowania, chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e poprawki pierwsz¹ i ósm¹ nale-
¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senatora
Jerzego Cieœlaka, które zyska³y poparcie komisji.
W art. 1 w pkcie 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej”.
W art. 1 w pkcie 8 pkt 3 otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie: „Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej – polityka zagraniczna pañ-
stwa, kontakty miêdzyparlamentarne i miêdzy-
narodowe stosunki gospodarcze, integracja euro-
pejska, dostosowanie polskiego ustawodawstwa
do prawa Unii Europejskiej”. Poprawki pierwsza
i ósma zmierzaj¹ do utrzymania dotychczasowej
nazwy „Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej” zamiast proponowanej w projekcie
uchwa³y nazwy „Komisja Integracji Europejskiej
i Spraw Zagranicznych”. Wyjaœniam istotê tej po-
prawki tak gwoli przypomnienia.

Proszê pañstwa senatorów o naciœniêcie przy-
cisku obecnoœci.

Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 96 obecnych senatorów 95 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 2)

Poprawki drug¹ i dwunast¹ nale¿y przeg³oso-
waæ ³¹cznie. S¹ to poprawki zg³oszone przez pana
senatora Szafrañca. Nie zyska³y one poparcia ko-
misji. W art. 1 w pkcie 4 pkt 8 otrzymuje brzmie-
nie: „Rodziny, Polityki Spo³ecznej i Zdrowia”.
W art. 1 pkt 8, w pkcie 8 wyrazy „Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia” zastêpuje siê wyrazami „Ko-
misji Rodziny, Polityki Spo³ecznej i Zdrowia”.
Obie te poprawki, druga i dwunasta, zmieniaj¹
nazwê jednej z komisji – z Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia na Komisjê Rodziny, Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 97 obecnych senatorów 16 g³osowa³o za, 78

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 3)
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Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y odrzucone.
Przed przyst¹pieniem do g³osowania nad na-

stêpn¹ poprawk¹ chcia³bym przypomnieæ, ¿e
przyjêcie poprawki trzeciej wykluczy g³osowanie
nad poprawkami czwart¹, pi¹t¹ i trzynast¹.

Poprawka trzecia: w art. 1 w pkcie 4, w pkcie 6
oraz w pkcie 8 wyrazy „Prawa i Praworz¹dnoœci”
zastêpuje siê wyrazami „Praw Cz³owieka i Pra-
worz¹dnoœci”. Jest to poprawka zg³oszona przez
pana senatora Piesiewicza, nie zosta³a ona popar-
ta przez komisjê. Przypominam, ¿e poprawka
trzecia zmienia nazwê jednej z komisji – z Komisji
Prawa i Praworz¹dnoœci na Komisjê Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 14 g³osowa³o za,

77 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 4)

Stwierdzam, ¿e Senat odrzuci³ tê poprawkê.
Je¿eli chodzi o nastêpne g³osowanie, nad po-

prawkami czwart¹, pi¹t¹ i trzynast¹, to mo¿liwe
ono jest tylko w wypadku odrzucenia poprawki
trzeciej…

(Senator Sekretarz Jerzy Pieni¹¿ek: Odrzuco-
na, czyli g³osujemy.)

Tak. S¹ to poprawki senatora Cieœlaka, popar-
te przez komisjê. W art. 1 w pkcie 4 pkt 9 otrzy-
muje brzmienie: „Ustawodawstwa i Pra-
worz¹dnoœci”. W art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmie-
nie: w art. 72 w ust. 1 i w art. 79 w ust. 1 wyrazy
„Komisji Ustawodawczej” zastêpuje siê wyraza-
mi „Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci”.
W art. 1 pkt 8 w pkcie 9 wyrazy „Komisji Prawa
i Praworz¹dnoœci” zastêpuje siê wyrazami „Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci”. Przy-
pomnê, ¿e poprawki czwarta, pi¹ta i trzynasta
zmieniaj¹ nazwê jednej z komisji – z Komisji Pra-
wa i Praworz¹dnoœci na Komisjê Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 98 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

1 – przec iw, 5 wstrzyma³o s iê od g³osu.
(G³osowanie nr 5)

Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ te poprawki.

Zanim przyst¹pimy do nastêpnego g³osowania,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e poprawki szóst¹ i szes-
nast¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki
pana senatora Suchañskiego, poparte przez komi-
sjê. W art. 1 pkt 8 w pkcie 2 skreœla siê wyrazy
„dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañstwowych”.
W art. 1 pkt 8 w pkcie 13 po wyrazach „prze-
kszta³cenia w³asnoœciowe” dodaje siê wyrazy
„dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañstwowych”. Przy-
pomnê, ¿e poprawki szósta i szesnasta przenosz¹
sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstw
pañstwowych z zakresu dzia³ania Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych do zakresu dzia³ania
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki…
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Ktoœ z pañstwa zapomnia³ wy³¹czyæ telefon ko-

mórkowy. Przypominam o obowi¹zku w³¹czania
telefonów komórkowych na sali Senatu. Dziêkujê.

Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku
„przeciw” i podniesienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 98 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 6)

Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ te poprawki.
Poprawki siódm¹ i jedenast¹ nale¿y przeg³oso-

waæ ³¹cznie. S¹ to poprawki pana senatora Su-
chañskiego, poparte przez komisjê. W art. 1
w pkcie 8, w pkcie 2 po wyrazie „turystyka” doda-
je siê wyrazy „geologia, górnictwo i energetyka”.
W art. 1 w pkcie 8, w pkcie 7 skreœla siê wyrazy
„geologia, górnictwo i energetyka”. Chcia³bym pa-
ñstwu przypomnieæ, ¿e istot¹ poprawek siódmej
i jedenastej jest przeniesienie spraw zwi¹zanych
z geologi¹, górnictwem i energetyk¹ z zakresu
dzia³ania Komisji Ochrony Œrodowiska do zakre-
su dzia³ania Komisji Gospodarki i Finansów Pub-
licznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 95 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 7)

Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przez Senat
przyjête.

Poprawka ósma zosta³a przeg³osowana wraz
z poprawk¹ pierwsz¹.

Poprawka dziewi¹ta, senatora Podgórskiego,
nie zyska³a poparcia Komisji Regulaminowej
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i Spraw Senatorskich. W art. 1 w pkcie 8,
w pkcie 3 po wyrazach „Unii Europejskiej” dodaje
siê wyrazy „polityka informacyjna pañstwa w za-
kresie integracji europejskiej”. Dla wyjaœnienia
powiem, ¿e poprawka dziewi¹ta dodaje do zakre-
su dzia³ania Komisji Integracji Europejskiej
i Spraw Zagranicznych sprawy zwi¹zane z poli-
tyk¹ informacyjn¹ pañstwa w zakresie integracji
europejskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 15 g³osowa³o za,

67 – przeciw, 15 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 8)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba odrzuci³a popra-
wkê.

Poprawka dziesi¹ta, zg³oszona przez pani¹ se-
nator Doktorowicz. W art. 1 w pkcie 8, w pkcie 4
po wyrazie „pañstwa” dodaje siê wyrazy „polityka
pañstwa w dziedzinie mediów audiowizualnych”.
Komisja nie popar³a tej poprawki. Istot¹ poprawki
dziesi¹tej jest to, ¿e dodaje ona do zakresu
dzia³ania Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
sprawy zwi¹zane z polityk¹ pañstwa w dziedzinie
mediów audiowizualnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za, proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 95 obecnych senatorów 9 g³osowa³o za,

66 – przeciw, 20 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 9)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba odrzuci³a popra-
wkê.

Poprawka jedenasta zosta³a przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ siódm¹.

Równie¿ poprawka dwunasta zosta³a ju¿
przeg³osowana, ³¹cznie z poprawk¹ drug¹.

Poprawka trzynasta tak¿e zosta³a przeg³oso-
wana, ³¹cznie z poprawkami czwart¹ i pi¹t¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
czternast¹, zg³oszon¹ przez pana senatora Piesie-
wicza. Poprawka zyska³a poparcie komisji.
W art. 1 w pkcie 8, w pkcie 9 zakres dzia³ania ko-
misji otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie „rozpatry-
wanie inicjatyw ustawodawczych Senatu, dzia³al-
noœæ i funkcjonowanie s³u¿b publicznych zwi¹za-
nych z wymiarem sprawiedliwoœci, prawa i wolno-

œci obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje,
przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw
cz³owieka, inne sprawy zwi¹zane z wymiarem
sprawiedliwoœci”. Wyjaœniam, ¿e istot¹ tej popra-
wki jest to, i¿ eliminuje ona z zakresu dzia³ania
Komisji Prawa i Praworz¹dnoœci sprawy zwi¹zane
z ogóln¹ problematyk¹ legislacyjn¹ i jednolitoœci
prawa, koordynacjê prac ustawodawczych Sena-
tu oraz rozpatrywanie ustaw uchwalonych przez
Sejm.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za, proszê o naci-

œniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 96 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – pr zec iw , 1 ws t r zyma ³ s i ê od g ³ osu .
(G³osowanie nr 10)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a popra-
wkê.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
piêtnast¹, zg³oszon¹ przez pana senatora Jano-
wskiego. Poprawka ta zyska³a poparcie Komisji
Regulaminowej i Spraw Senatorskich. W art. 1
w pkcie 8, w pkcie 12 po wyrazach „struktur sa-
morz¹du terytorialnego” dodaje siê wyrazy „roz-
wój regionalny”. Istot¹ tej poprawki jest to, ¿e do-
daje ona do zakresu dzia³ania Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej spra-
wy zwi¹zane z rozwojem regionalnym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za, proszê o naci-

œniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw, proszê o naciœniêcie przycisku

„przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 97 obecnych senatorów 94 g³osowa³o za,

1 – przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie
g³osowa³o. (G³osowanie nr 11)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a popra-
wkê.

Poprawka szesnasta zosta³a przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ szóst¹.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e wszystkie przedsta-
wione poprawki zosta³y ju¿ przeg³osowane.

Przed przyst¹pieniem do g³osowania za przyjê-
ciem projektu uchwa³y w ca³oœci pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e w zwi¹zku z przyjêtymi poprawkami
Biuro Legislacyjne skoryguje w niezbêdnym za-
kresie numeracjê oraz kolejnoœæ przepisów tej
uchwa³y.

Przystêpujemy do g³osowania za przyjêciem
projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu
Senatu w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu, proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 96 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

nikt nie by³ przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu,
wszyscy g³osowali. (G³osowanie nr 12)

Stwierdzam, ¿e Wysoka Izba podjê³a uchwa³ê
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

W przysz³oœci trzeba bêdzie to zmniejszyæ, bo
mi przeszkadza w odczytaniu wyników…

Panie i Panowie Senatorowie…
(SenatorSekretarzJerzyPieni¹¿ek: Tu,na lewo…)
S³ucham?
(Senator Sekretarz Jerzy Pieni¹¿ek: Na lewo te¿

mo¿na patrzeæ.)
Tak, ale ja wolê patrzeæ na prawo. Chocia¿ je-

stem lewicowcem, wolê patrzeæ na prawo. (Okla-
ski) (Rozmowy na sali)

Mo¿e dlatego, ¿e jestem po prostu leworêczny.
W zwi¹zku z tym lewicowcem jestem od urodze-
nia.

Panie i Panowie Senatorowie! Chcia³bym poin-
formowaæ, ¿e za chwilê zostanie zarz¹dzona prze-
rwa w obradach w celu umo¿liwienia zg³aszania
kandydatów na wicemarsza³ków Senatu.

Wnioski zawieraj¹ce zg³oszenie kandydata na
wicemarsza³ka Senatu pañstwo senatorowie
mog¹ jeszcze sk³adaæ w sekretariacie marsza³ka
Senatu w pokoju nr 188. Wniosek powinien byæ
podpisany w czytelny sposób przez co najmniej
dziesiêciu senatorów. Do wniosku powinien byæ
za³¹czony ¿yciorys kandydata.

Proszê teraz o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Krzysztof Borkowski:
Uprzejmie informujemy, ¿e karty zg³oszeñ do

komisji sta³ych s¹ wy³o¿one na sto³ach przed sal¹
obrad plenarnych Senatu. Prosimy panie i panów
senatorów o zapisywanie siê do komisji. Wype³nio-
ne karty zg³oszeñ prosimy sk³adaæ w dniu dzisiej-
szym, do zakoñczenia obrad Senatu, na rêce pra-
cowników Biura Prac Senackich siedz¹cych przed
sal¹, oraz w dniu jutrzejszym, od godziny 8.30 do
godziny 12.00, w pokoju nr 253. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê.
Zarz¹dzam pó³godzin¹ przerwê, no, mo¿e trzy-

dziestopiêciominutow¹, do godziny 16.15.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 39
do godziny 16 minut 18)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa o zajêcie miejsc. Proszê rów-

nie¿ pañstwa senatorów sekretarzy o zajêcie
miejsc przy stole prezydialnym.

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: wybór wicemar-
sza³ków Senatu.

Informujê, ¿e na stanowiska wicemarsza³ków
Senatu zosta³y zg³oszone nastêpuj¹ce kandyda-
tury: pani senator Jolanty Danielak, pana sena-
tora Ryszarda Jarzembowskiego i pana senatora
Kazimierza Kutza.

Proszê teraz przedstawiciela wnioskodawców,
pana senatora Zbyszka Piwoñskiego, o przed-
stawienie kandydatury pani senator Jolanty
Danielak.

Senator Zbyszko Piwoñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ w imieniu grupy senatorów

zarekomendowaæ Wysokiej Izbie na stanowisko
wicemarsza³ka Senatu pani¹ senator Jolantê
Danielak.

Pani Jolanta Danielak ju¿ po raz drugi
wype³nia mandat senatora. W minionej kadencji,
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i doœwiad-
czeniem zawodowym, uczestniczy³a w pracach
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, a ponadto –
co chcê specjalnie podkreœliæ – pe³ni³a obowi¹zki
sekretarza Senatu.

Studia z zakresu psychologii ukoñczy³a na
Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, zaœ specjalistyczne wykszta³cenie oficera
Policji uzyska³a w Akademii Spraw Wewnêtrz-
nych w Warszawie. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a
w 1978 r. w Oœrodku Przystosowania Spo³eczne-
go w Czersku, województwo kujawsko-pomor-
skie. Nastêpnie, ju¿ po roku, rozpoczê³a pracê
w Zielonej Górze, w Poradni Zdrowia Psychiczne-
go Zarz¹du Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnê-
trznych. Od roku 1991 pracuje w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Zielonej Górze, zajmuj¹c siê
problemami przestêpczoœci nieletnich i prze-
ciwdzia³aniem patologiom spo³ecznym. Jedno-
czeœnie przez siedemnaœcie lat pe³ni obowi¹zki
bieg³ego s¹dowego z zakresu psychologii klini-
cznej.

Pracuj¹c zawodowo pani senator Jolanta Da-
nielak zawsze aktywnie uczestniczy³a – i nadal to
czyni – w ¿yciu publicznym œrodowiska, pochy-
laj¹c siê niejednokrotnie nad bied¹ i k³opotami
m³odych ludzi. Jest miêdzy innymi wspó³za³o¿y-
cielem Fundacji „Nasz Dom”, która postawi³a so-
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bie za cel uzyskanie mieszkañ dla usamodziel-
niaj¹cych siê wychowanków pogotowia opiekuñ-
czego. Od wielu lat by³a radn¹ Rady Miejskiej
w Zielonej Górze, a w ostatniej kadencji jej prze-
wodnicz¹c¹, co stanowi bardzo przydatne do-
œwiadczenie do sprawowania proponowanej dzi-
siaj funkcji.

Wszystko zatem, co przytoczy³em, w pe³ni uza-
sadnia nasz wniosek i gwarantuje nam, ¿e pani
senator Jolanta Danielak jest dobrym kandyda-
tem i, jak jestem przekonany, doskonale wywi¹¿e
siê ze swojej nowej funkcji.

Panie i Panowie Senatorowie! Pochodzê z tego
samego okrêgu wyborczego, co pani senator Jo-
lanta Danielak, st¹d mam okazjê do obserwacji jej
dorobku nie tylko tu, ale i we w³asnym œrodowi-
sku. Dlatego, rekomenduj¹c przed³o¿ony przez
grupê senatorów wniosek, bardzo proszê Wysok¹
Izbê o wybór pani senator Jolanty Danielak na na-
szego wicemarsza³ka. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz przedstawiciela wnioskodawców

senatora Ryszarda S³awiñskiego o przedstawie-
nie zg³oszonej kandydatury senatora Ryszarda
Jarzembowskiego.

Senator Ryszard S³awiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam honor i wielki zaszczyt zarekomendowaæ

kandydaturê pana senatora Ryszarda Jarzem-
bowskiego na wicemarsza³ka Senatu Rzeczypo-
spolitej.

Ryszard Jarzembowski jest senatorem z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. Jest senatorem
drugiej, trzeciej, czwartej i pi¹tej kadencji Senatu
Rzeczypospolitej.

Senator Jarzembowski urodzi³ siê w 1945 r.
w miejscowoœci Wedel w Niemczech, dok¹d rodzi-
ce zostali deportowani przez hitlerowców do nie-
wolniczej pracy. Uzyska³ maturê w Technikum
£¹cznoœci w Warszawie, specjalizuj¹c siê w tele-
transmisji. Ukoñczy³ studia dziennikarskie na
Uniwersytecie Warszawskim, jest magistrem
dziennikarstwa. Ukoñczy³ te¿ d³ugoterminowe
seminarium w warszawskim Centrum Podyplo-
mowego Kszta³cenia Pracowników Administracji
Pañstwowej.

Pracê zawodow¹ rozpoczyna³ jako monter
³¹cznoœci. Przez osiem lat by³ redaktorem naczel-
nym pisma „Alchemik” we W³oc³awku. Przez dzie-
wiêæ lat – reporterem Polskiego Radia, a w latach
1984–1991 – rzecznikiem prasowym wojewody
w³oc³awskiego. Od stycznia 1995 r. do paŸdzierni-
ka 1997 r. zajmowa³ stanowisko w randze podse-

kretarza stanu zastêpcy kierownika Urzêdu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Od 1990 r. do 2000 r. zasiada³ w Radzie Miejskiej
W³oc³awka; w latach 1994–1995 przewodniczy³
tej radzie.

By³ inicjatorem i pierwszym prezesem Stowa-
rzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej. Na-
le¿y do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz do W³oc³awskiego Towarzy-
stwa Naukowego. Jest autorem i wspó³autorem
kilku ksi¹¿ek monograficznych.

Nale¿a³ do Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej od 1966 r. do jej rozwi¹zania. W latach
1976–1979 by³ spo³ecznym sekretarzem Komite-
tu Zak³adowego PZPR we w³oc³awskich „Azo-
tach”. W 1981 r. dzia³a³ w tak zwanych struktu-
rach poziomych. Od 1990 r. nale¿a³ do Socjalde-
mokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1991 r.
jest cz³onkiem Prezydium Rady Naczelnej SDRP.
Jest te¿ obecnie, jako jedyny senator, cz³onkiem
Zarz¹du Krajowego SLD, Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. Pe³ni funkcje przewodnicz¹cego klu-
bu senatorów Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i Unii Pracy.

¯onaty z Miros³aw¹; ma dwóch doros³ych sy-
nów, Jaros³awa i Macieja.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Sprawowanie
przez dziesiêæ lat mandatu senatora dowodzi
wielkiego zaufania wyborców do osoby Ryszarda
Jarzembowskiego. Przez te wszystkie lata senator
Jarzembowski prezentowa³ niez³omnoœæ przeko-
nañ, wyró¿nia³ siê wieloma niebanalnymi stwier-
dzeniami, wielokrotnie prezentowa³ nieprzeciêtny
temperament polityka. Uczciwy, prostolinijny,
dynamiczny, konsekwentny – to cechy, które
w pe³ni predystynuj¹ go do objêcia zaszczytnej
i odpowiedzialnej funkcji w Senacie Rzeczypospo-
litej. Dlatego proszê o poparcie kandydatury se-
natora Ryszarda Jarzembowskiego na wicemar-
sza³ka Wysokiej Izby. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A teraz proszê przedstawiciela wnioskodawców

senatora Krzysztofa Piesiewicza o przedstawienie
zg³oszonej kandydatury pana senatora Kazimie-
rza Kutza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ i zaszczyt rekomendowaæ se-

natora Kazimierza Kutza na stanowisko wicemar-
sza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Reko-
mendujê go w imieniu wnioskodawców i w imieniu
Klubu Senatorskiego „Blok Senat 2001”.

Pan senator Kazimierz Kutz urodzi³ siê 16 lute-
go 1929 r. w Szopienicach ko³o Katowic w rodzinie
kolejarza. Matka – Anastazja, ojciec – Franciszek,
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który by³ uczestnikiem œl¹skich powstañ. Urodzi³
siê wiêc w rodzinie patriotycznej.

Gimnazjum ukoñczy³ w Mys³owicach w 1949 r.
i w tym samym roku podj¹³ studia na Wydziale
Re¿yserii Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
i Filmowej w £odzi. Ukoñczy³ te studia w 1954 r.

W 1959 r. zadebiutowa³ filmem „Krzy¿ Walecz-
nych”, filmem, który by³ wtedy szeroko omawiany
i który rozpocz¹³ bardzo d³ug¹ i owocn¹ karierê re-
¿ysersk¹ pana senatora Kazimierza Kutza. Wyre-
¿yserowa³ ponad dwadzieœcia filmów fabular-
nych, w tym szeœæ autorskich – by³ autorem ich
scenariuszy. By³y to filmy o miejscu urodzenia,
o Œl¹sku, a konkretnie o Górnym Œl¹sku: „Sól zie-
mi czarnej”, „Per³a w koronie”, „Paciorki jednego
ró¿añca” i ostatni , jeden z ostatnich „Œmieræ jak
kromka chleba” – film wa¿ny, opisuj¹cy jak¿e dra-
matyczne wydarzenia i zbrodnicze zachowania
w³adzy w tamtym okresie.

Wyre¿yserowa³ tak¿e wiele spektakli Teatru Te-
lewizji: „Do piachu”, „Kartoteka rozrzucona”. Re-
¿yserowa³ bardzo wiele sztuk napisanych przez
Tadeusza Ró¿ewicza. Ostatnio pracowa³ tak¿e
w teatrach: w Starym Teatrze w Krakowie, w Tea-
trze Narodowym w Warszawie, w którym w³aœnie
re¿yserowa³ sztuki Tadeusza Ró¿ewicza „Kartote-
ka”, „Na czworakach”, „Spaghetti i miecz”.

Zajmuje siê publicystyk¹, pisze o filmie i o pro-
blemach Œl¹ska.

Za dokonania artystyczne otrzyma³ wiele na-
gród krajowych i zagranicznych. W 1997 r. uzy-
ska³ doktorat honoris causa Uniwersytetu Opol-
skiego. Nale¿y do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

By³ senatorem czwartej kadencji z ramienia
Unii Wolnoœci. Pracowa³ w Komisji Spraw Emi-
gracji i Polaków za Granic¹ oraz w Komisji Nauki
i Edukacji Narodowej.

Oprócz dzia³alnoœci twórczej pan senator Kutz
wykaza³ siê tak¿e umiejêtnoœci¹ dobrej organiza-
cji jako organizator naszego ¿ycia publicznego,
zbiorowego. By³ dyrektorem oœrodka telewizji
w Katowicach. Kierowa³ Zespo³em Filmowym „Si-
lesia”. By³ przewodnicz¹cym Komisji Porozumie-
wawczej Œrodowisk Twórczych i Naukowych
w 1981 r., co skoñczy³o siê jego izolowaniem, in-
ternowaniem w tym czasie trudnym politycznie
i trudnym dla Polski.

Jest ¿onaty, ¿ona Iwona, ma czworo dzieci: sy-
nów Gabriela i Tymoteusza oraz córki Wiktoriê
i Kamilê.

Szanowni Pañstwo, s¹ zawodowi politycy i s¹
ludzie, którzy maj¹ poczucie uczestniczenia w ¿y-
ciu publicznym dla dobra wspólnego. Jak ich roz-
poznaæ w naszym ¿yciu zbiorowym? Jak ich scha-
rakteryzowaæ? Po czym mo¿na ich poznaæ? Je¿eli
s¹ twórcami – po efektach ich pracy. Tam mo¿na
dostrzec ich wra¿liwoœæ, spojrzenie na nasze dole
i niedole, sposób spojrzenia na historiê, opowie-

dzenie siê po stronie okreœlonych wartoœci, opo-
wiadanie o swoim miejscu urodzenia. To wszy-
stko mo¿na rozpoznaæ w znanej wszystkim Pola-
kom, kilku pokoleniom Polaków, twórczoœci Kazi-
mierza Kutza: jego mi³oœæ do Œl¹ska, jego mi³oœæ
do Polski, jego wra¿liwoœæ, przenikliwoœæ.

To dobrze, ¿e tacy ludzie, z tak¹ przesz³oœci¹
i z takim widzeniem ojczyzny zasiadaj¹ w izbie wy-
¿szej parlamentu. I to dobrze, ¿e pan senator Kutz
zgodzi³ siê kandydowaæ na stanowisko wicemar-
sza³ka. Mój klub z tego siê cieszy. To dobra kandy-
datura.

Rekomendujê kandydaturê Kazimierza Kutza
na stanowisko wicemarsza³ka Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 31 Regulaminu Senatu przystê-

pujemy do wyboru wicemarsza³ków Senatu.
Przypominam, ¿e Senat, zgodnie z art. 7 ust. 1

Regulaminu Senatu, wybiera wicemarsza³ków
w g³osowaniu tajnym, podejmuj¹c uchwa³ê bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ wa¿nie oddanych g³osów.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania tajnego
w sprawie wyboru wicemarsza³ków Senatu.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 7 Regu-
laminu Senatu g³osowanie tajne odbywa siê przy
u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowania.

Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom opieczêtowane karty do g³osowa-
nia tajnego.

Chcia³bym równie¿ poinformowaæ pañstwa se-
natorów, ¿e karta bêdzie g³osem wa¿nym, je¿eli
senator dokona wyboru co najwy¿ej trzech kan-
dydatów, albo je¿eli postawi znak „x” w kratce
„przeciwko” wszystkim kandydatom, albo jeœli se-
nator postawi znak „x” w kratce „wstrzymujê siê”.
G³os oddany niezgodnie z tymi zasadami zostanie
uznany za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart do
g³osowania tajnego pañstwo senatorowie w kolej-
noœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ te karty do
urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której powo³ani do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Teraz poproszê senatorów sekretarzy o rozda-
nie kart do g³osowania, a pañstwa senatorów
o wype³nienie tych kart.

(Senator Jerzy Adamski: Panie Marsza³ku,
w sprawie formalnej.)

Pan senator Adamski w kwestii formalnej.

Senator Jerzy Adamski:
Je¿eli ja bym chcia³ wstrzymaæ siê od g³osowa-

nia nad kandydatur¹ senatora Jarzembowskiego
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czy senator Danielak, a g³osowaæ nad kandyda-
tur¹ senatora Kutza, to nie mogê?

(G³os z sali: Dok³adnie tak.)
(G³os z sali: Mo¿esz.)
Jak mogê?
(Rozmowy na sali)
Ale nie komentujcie, Panowie. Jest marsza³ek

imarsza³ekmaodpowiedzieæ.Niekomentujcie tego.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Panie Senatorze, jest chyba proste wyjœcie: za-

znacza pan nazwiska tylko tych senatorów, na
których pan g³osuje, a…

Senator Jerzy Adamski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. To w³aœnie

chcia³em us³yszeæ: ¿e niepostawienie znaku „x”
przy nazwisku jest równoznaczne z nieuczestni-
czeniem w g³osowaniu nad dan¹ kandydatur¹.
Tak to mam rozumieæ?

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Tak nale¿y to interpretowaæ.
(Senator Jerzy Adamski: Dziêkujê.)
(G³os z sali: A przeciw?)
(Rozmowy na sali)
Nasi specjaliœci od interpretacji regulaminu

twierdz¹, ¿e jakiœ znak „x” musi byæ na tej karcie.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali

karty do g³osowania?
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Tak, ale…)
Brak karty do g³osowania?
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: W sprawie for-

malnej. Panie Marsza³ku…)
Ale w jakim trybie pan siê zg³asza?
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: W sprawie for-

malnej.)
A to bardzo proszê.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:
Sk¹d ktoœ, kto odczyta moj¹ kartê, jeœli ja nie

postawiê krzy¿yka przy jednym z nazwisk, bêdzie
wiedzia³, czy ja jestem przeciw, czy siê na przyk³ad
wstrzyma³em od g³osu?

(G³os z sali: To nie ma znaczenia.)
(Senator Teresa Liszcz: A dlaczego?)
Jak zró¿nicuje?
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa senatorów, otó¿ zapozna³em

siê z protoko³em g³osowania tajnego i stwierdzam,

¿e w protokole g³osowania tajnego podaje siê tyl-
ko, ilu senatorów g³osowa³o za, ile oddano g³osów
wa¿nych, ile niewa¿nych. Nie podaje siê, ilu jest
wstrzymuj¹cych siê, ile g³osów przeciwnych. Nie
ma takiej pozycji. Zastrze¿enie, które panowie se-
natorowie zg³aszali, nie znajduje w zwi¹zku z tym
odzwierciedlenia w protokole koñcowym. Nie ma
wiêc ¿adnego znaczenia to, czy mamy mo¿liwoœæ
zaznaczenia na kartach do tajnego g³osowania
„za” i „przeciw”.

(Senator Grzegorz Matuszak: Ale ka¿dego mar-
sza³ka oddzielnie siê wybiera.)

Oczywiœcie, logicznie rzecz bior¹c, ka¿dy z nas
powinien mieæ prawo zaznaczenia przy ka¿dym
kandydacie: „za”, „przeciw”, „wstrzymujê siê”. I na
przysz³oœæ poprosi³bym, abyœmy odeszli od takiej
skróconej karty do tajnego g³osowania i mieli na-
turaln¹ mo¿liwoœæ zapisania tych trzech opcji
przy ka¿dym nazwisku. Zgoda?

(G³osy z sali: Tak.)
Czy mo¿emy wobec tego przyst¹piæ do g³oso-

wania?
(G³osy z sali: Tak jest.)
Tak. Bardzo proszê.
Proszê wobec tego teraz pani¹ senator sekre-

tarz Alicjê Stradomsk¹ o odczytanie kolejno na-
zwisk senatorów, zaœ pañstwa senatorów, po wy-
czytaniu ich nazwisk, o wrzucenie kart do g³oso-
wania tajnego do urny stoj¹cej na stole prezydial-
nym.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:
Pan senator Jerzy Adamski
Pan senator Andrzej Anulewicz
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Pan senator Marek Balicki
Pan senator Janusz Bargie³
Pan senator Tadeusz Bartos
Pani senator Maria Berny
Pan senator Adam Biela
Pan senator Janusz Bielawski
Pan senator January Bieñ
Pan senator Franciszek Bobrowski
Pan senator Krzysztof Borkowski
Pan senator W³adys³aw Bu³ka
Pani senator Czes³awa Christowa
Pan senator Andrzej Chronowski
Pan senator Jerzy Cieœlak
Pan senator Zygmunt Cybulski
Pan senator Gerard Czaja
Pani senator Jolanta Danielak
Pani senator Krystyna Doktorowicz
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿
Pan senator Bernard DrzêŸla
Pan senator Henryk Dzido
Pan senator Józef Dziemdziela
Pani senator Genowefa Ferenc
Pan senator Adam Gierek
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Pan senator Witold G³adkowski
Pan senator Zbigniew Go³¹bek
Pan senator Henryk Go³êbiewski
Pani senator Genowefa Grabowska
Pan senator Adam Graczyñski
Pan senator S³awomir Izdebski
Pan senator Andrzej Jaeschke
Pan senator Adam Jamróz
Pani senator Zdzis³awa Janowska
Pan senator Mieczys³aw Janowski
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Pan senator Ryszard Jarzembowski
Pani senator Dorota Kempka
Pani senator Apolonia Klepacz
Pan senator Janusz Konieczny
Pani senator Aleksandra Koszada
Pan senator Marian Koz³owski
Pan senator Zbigniew Kruszewski
Pani senator Olga Krzy¿anowska
Pan senator Zbigniew Kulak
Pani senator Anna Kurska
Pani senator Irena Kurzêpa
Pan senator Kazimierz Kutz
Pan senator Grzegorz Lato
Pan senator Marian Lewicki
Pan senator Grzegorz Lipowski
Pani senator Teresa Liszcz
Pan senator Bogus³aw Litwiniec
Pan senator Janusz Lorenz
Pan senator W³odzimierz £êcki
Pan senator W³adys³aw Mañkut
Pan senator Jerzy Markowski
Pan senator Grzegorz Matuszak
Pan senator Bogus³aw M¹sior
Pan senator Mieczys³aw Miet³a
Pan senator Stanis³aw Nicieja
Pan senator Grzegorz Niski
Pan senator Marian Noga
Pan senator Longin Pastusiak
Pan senator Kazimierz Pawe³ek
Pan senator Wojciech Paw³owski
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek
Pan senator Krzysztof Piesiewicz
Pan senator Wies³aw Pietrzak
Pan senator Zbyszko Piwoñski
Pan senator Sergiusz Plewa
Pan senator Bogdan Podgórski
Pan senator Les³aw Podkañski
Pani senator Jolanta Popio³ek
Pan senator Zbigniew Religa
Pan senator Zbigniew Romaszewski
Pan senator Tadeusz Rzemykowski
Pani senator Wies³awa Sadowska
Pani senator Janina Sagatowska
Pani senator Ewa Serocka
Pani senator Krystyna Sienkiewicz
Pani senator Dorota Simonides
Pan senator Ryszard S³awiñski

Pan senator Robert Smoktunowicz
Pan senator Jerzy Smorawiñski
Pan senator Andrzej Spychalski
Pani senator Gra¿yna Staniszewska
Pan senator Henryk Stok³osa
Pan senator Jerzy Suchañski
Pan senator Jan Szafraniec
Pan senator Józef Sztorc
Pan senator Krzysztof Szyd³owski
Pani senator Maria Szyszkowska
Pan senator Andrzej Wielowieyski
Pan senator Edmund Wittbrodt
Pan senator Tadeusz Wnuk
Pan senator Zbigniew Zychowicz
Pan senator Marian ¯enkiewicz
Pani senator Alicja Stradomska

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali

g³osy?
Dziêkujê.
Teraz proszê senatorów sekretarzy o obliczenie

g³osówisporz¹dzenieprotoko³ug³osowania tajnego.
Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Jerzy Pieni¹¿ek:
Komunikat: zebranie Klubu Senatorskiego

„Blok Senat 2001” odbêdzie siê dzisiaj po zakoñ-
czeniu obrad Senatu, w sali nr 217. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Zarz¹dzam przerwê do godziny 17.15 na obli-

czenie g³osów oraz sporz¹dzenie protoko³u.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 53
do godziny 17 minut18)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê pañstwa senatorów o zajêcie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: wybór wicemar-
sza³ków Senatu.

Informujê, ¿e powo³ani do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania w sprawie wybo-
ru wicemarsza³ków Senatu.

Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 24 paŸdziernika
2001 r. w sprawie wyboru wicemarsza³ków Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze, se-
nator Krzysztof Borkowski, senator Jerzy Pie-
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ni¹¿ek i senator Alicja Stradomska, stwierdzaj¹,
¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru wice-
marsza³ków Senatu oddano g³osów 96, w tym
wa¿nych 96. Za kandydatur¹ senator Jolanty Da-
nielak g³osowa³o 84 senatorów. (Oklaski) Za kan-
dydatur¹ senatora Ryszarda Jarzembowskiego
g³osowa³o 76 senatorów. (Oklaski) Za kandyda-
tur¹ senatora Kazimierza Kutza g³osowa³o 58 se-
natorów. (Oklaski)

Wobec wyników g³osowania mam zaszczyt
stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej
treœci:

Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 paŸdziernika 2001 r. w sprawie wyboru
wicemarsza³ków Senatu. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1, w zwi¹zku
z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
wybiera senatorów: Jolantê Danielak, Ryszarda
Jarzembowskiego, Kazimierza Kutza, na wicemar-
sza³ków Senatu. (Oklaski) To by³ art. 1. Art. 2.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Chcia³bym teraz prosiæ wicemarsza³ków o po-
dejœcie do sto³u prezydialnego, abym móg³ wrê-
czyæ tekst uchwa³y i z³o¿yæ gratulacje. (Oklaski)
(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, informujê, ¿e za chwilê zostanie
zarz¹dzona ostatnia w dniu dzisiejszym, ale konie-
czna przerwa w obradach naszej Izby, potrzebna,
aby mo¿na by³o zwo³aæ posiedzenie Konwentu Se-
niorów i Prezydium Senatu. Po przerwie w obra-
dach przyst¹pimy do wyboru sekretarzy Senatu.

Zarz¹dzam w tej sytuacji pó³godzinn¹ przerwê,
do godziny 18.00.

Przepraszam, s¹ jeszcze komunikaty.
Oczywiœcie to posiedzenie, tak jak ka¿de posie-

dzenie prezydium, odbêdzie siê w gabinecie mar-
sza³ka, to rozumie siê samo przez siê.

Senator Sekretarz
Krzysztof Borkowski:
Uprzejmie informujê, i¿ pan marsza³ek Senatu

zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu
dzisiejszym, czyli 24 paŸdziernika, w gabinecie
marsza³ka bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy.

I jeszcze drugi komunikat. Posiedzenie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich od-
bêdzie siê 25 paŸdziernika o godzinie 14.00 w sali
nr 182. Dziêkujê uprzejmie.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 23
do godziny 18 minut 06)

Marsza³ek Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa senatorów o zajêcie miejsc.
Wznawiam obrady.

Widzê, ¿e pañstwo senatorowie sekretarze s¹
ju¿ na miejscu, wiêc nie bêdê ich zaprasza³.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: wybór sekretarzy Se-
natu.

Przypominam, ¿e Senat, zgodnie z art. 17 ust. 1
oraz art. 31 Regulaminu Senatu, wybiera ze swe-
go grona od szeœciu do oœmiu sekretarzy Senatu.
Zgodnie z tradycj¹ na sekretarzy Senatu wybiera
siê najm³odszych wiekiem senatorów.

Proponujê powierzenie funkcji sekretarzy Se-
natu nastêpuj¹cym senatorom: senatorowi Ja-
nuszowi Bargie³owi, senator Krystynie Doktoro-
wicz…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepra-
szam, Panie Marsza³ku…)

Przepraszam bardzo, czy ktoœ prosi³ o g³os?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepra-

szam, Panie Marsza³ku, chcemy, ¿eby przedsta-
wiani wstawali.)

Aha, dobrze. Uwaga pana senatora Romasze-
wskiego, abym poprosi³ wymienionych przeze
mnie pañstwa senatorów o powstanie i zaprezen-
towanie siê Wysokiej Izbie, jest s³uszna.

A wiêc: panu senatorowi Januszowi Bar-
gie³owi, pani senator Krystynie Doktorowicz…

(G³osy z sali: Ooo!)
…panu senatorowi Zbigniewowi Go³¹bkowi,

panu senatorowi S³awomirowi Izdebskiemu,
panu senatorowi Andrzejowi Jaeschke, panu se-
natorowi Marianowi Lewickiemu, pani senator
Alicji Stradomskiej…

(G³osy z sali: Ooo!) (Weso³oœæ na sali)
Prosi³bym panów senatorów o ograniczenie ko-

mentarzy i ewentualnie prywatne, a nie publiczne
prawienie komplementów. W Stanach Zjednoczo-
nych to grozi oskar¿eniem o molestowanie seksu-
alne i kar¹ 5 milionów dolarów. (Weso³oœæ na sali)
(Oklaski)

I panusenatorowiKrzysztofowiSzyd³owskiemu.
(G³osy z sali: Ooo!) (Weso³oœæ na sali)
Widzê, ¿e moje ostrze¿enia o karze nie odnosz¹

skutku.
Wysoka Izbo, przypominam, ¿e zgodnie

z art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu wybór sekre-
tarzy odbywa siê ³¹cznie, chyba ¿e Senat postano-
wi inaczej.

Je¿eli nie us³yszê g³osu sprzeciwu, uznam, ¿e
Senat wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie ³¹cznego
g³osowania nad wyborem sekretarzy Senatu. Nie
s³yszê sprzeciwu.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
zostanie przeprowadzone ³¹czne g³osowanie nad
wyborem sekretarzy Senatu.

Przystêpujemy zatem do g³osowania tajnego
nad wyborem sekretarzy Senatu.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Re-
gulaminu Senatu wybór sekretarzy zostanie prze-
prowadzony w g³osowaniu tajnym przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

1 posiedzenie Senatu w dniu 24 paŸdziernika 2001 r.
34 Komunikaty. Wybór sekretarzy Senatu (cd.).

(marsza³ek L. Pastusiak)



Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom opieczêtowane karty do tajnego
g³osowania, na których znajduj¹ siê nazwiska
kandydatów na stanowiska sekretarzy Senatu.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do
g³osowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden
znak „x” lub nie postawiono ¿adnego, zostanie uz-
nana za g³os niewa¿ny. Po wype³nieniu kart do
g³osowania tajnego senatorowie w kolejnoœci alfa-
betycznej bêd¹ wrzucaæ te karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa – prze-
praszam, ¿e siê pomyli³em, bo poprzednio powie-
dzia³em, ¿e to ostatnia przerwa, a to by³a przedosta-
tnia, gdy¿ bêdzie jeszcze jedna krótka przerwa
w obradach – w trakcie której powo³ani do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego senatorowie se-
kretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz
sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Poproszê teraz pañstwa senatorów sekretarzy
o rozdanie kart do tajnego g³osowania, a pañstwa
senatorów o wype³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania tajnego?

Proszê pani¹ senator sekretarz Alicjê Stra-
domsk¹ o odczytywanie kolejno nazwisk senato-
rów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich
nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego.

Senator Sekretarz
Alicja Stradomska:
Senator Jerzy Adamski
Senator Andrzej Anulewicz
Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Senator Marek Balicki
Senator Janusz Bargie³
Senator Tadeusz Bartos
Senator Maria Berny
Senator Adam Biela
Senator Janusz Bielawski
Senator January Bieñ
Senator Franciszek Bobrowski
Senator Krzysztof Borkowski
Senator W³adys³aw Bu³ka
Senator Czes³awa Christowa
Senator Andrzej Chronowski
Senator Jerzy Cieœlak
Senator Zygmunt Cybulski
Senator Gerard Czaja
Senator Jolanta Danielak
Senator Krystyna Doktorowicz
Senator Kazimierz Dro¿d¿
Senator Bernard DrzêŸla
Senator Henryk Dzido
Senator Józef Dziemdziela
Senator Genowefa Ferenc

Senator Adam Gierek
Senator Witold G³adkowski
Senator Zbigniew Go³¹bek
Senator Henryk Go³êbiewski
Senator Genowefa Grabowska
Senator Adam Graczyñski
Senator S³awomir Izdebski
Senator Andrzej Jaeschke
Senator Adam Jamróz
Senator Zdzis³awa Janowska
Senator Mieczys³aw Janowski
Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Senator Ryszard Jarzembowski
Senator Dorota Kempka
Senator Apolonia Klepacz
Senator Janusz Konieczny
Senator Aleksandra Koszada
Senator Marian Koz³owski
Senator Zbigniew Kruszewski
Senator Olga Krzy¿anowska
Senator Zbigniew Kulak
Senator Anna Kurska
Senator Irena Kurzêpa
Senator Kazimierz Kutz
Senator Grzegorz Lato
Senator Marian Lewicki
Senator Grzegorz Lipowski
Senator Teresa Liszcz
Senator Bogus³aw Litwiniec
Senator Janusz Lorenz
Senator W³odzimierz £êcki
Senator W³adys³aw Mañkut
Senator Jerzy Markowski
Senator Grzegorz Matuszak
Senator Bogus³aw M¹sior
Senator Mieczys³aw Miet³a
Senator Stanis³aw Nicieja
Senator Grzegorz Niski
Senator Marian Noga
Senator Longin Pastusiak
Senator Kazimierz Pawe³ek
Senator Wojciech Paw³owski
Senator Jerzy Pieni¹¿ek
Senator Krzysztof Piesiewicz
Senator Wies³aw Pietrzak
Senator Zbyszko Piwoñski
Senator Sergiusz Plewa
Senator Bogdan Podgórski
Senator Les³aw Podkañski
Senator Jolanta Popio³ek
Senator Zbigniew Religa
Senator Zbigniew Romaszewski
Senator Tadeusz Rzemykowski
Senator Wies³awa Sadowska
Senator Janina Sagatowska
Senator Ewa Serocka
Senator Krystyna Sienkiewicz
Senator Dorota Simonides
Senator Ryszard S³awiñski
Senator Robert Smoktunowicz
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Senator Jerzy Smorawiñski
Senator Andrzej Spychalski
Senator Gra¿yna Staniszewska
Senator Henryk Stok³osa
Senator Jerzy Suchañski
Senator Jan Szafraniec
Senator Józef Sztorc
Senator Krzysztof Szyd³owski
Senator Maria Szyszkowska
Senator Andrzej Wielowieyski
Senator Edmund Wittbrodt
Senator Tadeusz Wnuk
Senator Zbigniew Zychowicz
Senator Marian ¯enkiewicz
Senator Alicja Stradomska

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali
g³osy? Dziêkujê.

Proszê wobec tego senatorów sekretarzy o obli-
czenie wyników i sporz¹dzenie protoko³u g³oso-
wania tajnego.

Zarz¹dzam dziesiêciominutow¹ przerwê, do
godziny 18.35.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 23
do godziny 18 minut 35)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹tego

porz¹dku obrad: wybór sekretarzy Senatu.
Informujê, ¿e powo³ani do przeprowadzenia

g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania nad wyborem se-
kretarzy Senatu.

Protokó³ g³osowania tajnego z 24 paŸdziernika
2001 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego sekretarze: senator
Krzysztof Borkowski, senator Jerzy Pieni¹¿ek i se-
nator Alicja Stradomska, stwierdzaj¹, ¿e w g³oso-
waniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
oddano g³osów 93, w tym g³osów wa¿nych by³o rów-
nie¿ 93. Za g³osowa³o 91 senatorów, nikt nie by³
przeciw, wstrzyma³o siê od g³osu 2 senatorów.

Wobec wyników g³osowania mam zaszczyt
stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wy-
boru sekretarzy Senatu. (Oklaski)

Proszê nowo wybranych senatorów sekretarzy
o podejœcie do sto³u prezydialnego, abym móg³
wrêczyæ tekst uchwa³y i z³o¿yæ gratulacje. (Oklaski)

Informujê pañstwa senatorów, ¿e porz¹dek obrad
pierwszego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Informujê równie¿, ¿e zgodnie z art. 8 ust. 1
pkt 5, art. 34 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 i 3 Regula-
minu Senatu zwo³a³em drugie, kolejne posiedze-
nie Senatu. Rozpocznie siê 26 paŸdziernika
bie¿¹cego roku, to jest w pi¹tek, o godzinie 9.00.
Projekt porz¹dku obrad drugiego posiedzenia zo-
sta³ pañstwu dostarczony.

Je¿eli s¹ jakieœ komunikaty, to proszê senatora
sekretarza o ich odczytanie. Nie ma ¿adnych ko-
munikatów.

Informujê te¿ pañstwa, ¿e protokó³ pierwszego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
pi¹tej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulami-
nu Senatu, zostanie udostêpniony pañstwu se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedze-
niu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Chcia³bym podziêkowaæ pañstwu senatorom
za znakomit¹ wspó³pracê w czasie pierwszego po-
siedzenia pi¹tej kadencji Senatu.

I tym zamykam pierwsze posiedzenie.
Do zobaczenia w pi¹tek.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 41)

1 posiedzenie Senatu w dniu 24 paŸdziernika 2001 r.
36 Wybór sekretarzy Senatu

(senator sekretarz A. Stradomska)



Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 J.Adamski + + - - + + . . . . . .
2 A.Anulewicz + + - - + + + - + + + +
3 F.Bachleda-Ksiêdzularz . + + + + + - ? ? + + ?
4 M.Balicki + + - - + + + - - + + +
5 J.Bargie³ + . . - + + + ? - + + +
6 T.Bartos + + - - + + + - - + + +
7 M.Berny + + - - + + + - - + + +
8 A.Biela . + + ? + + + - - + + +
9 J.Bielawski + + - - + + + - - + + +

10 J.Bieñ + + - - + + + - - + + +
11 F.Bobrowski + + - - + + + + + + + +
12 K.Borkowski + + ? ? + + + - - + + +
13 W.Bu³ka + + - - + + + - ? + + +
14 C.Christowa + + - - + + + - ? + + +
15 A.Chronowski + + + + + + + ? - + + ?
16 J.Cieœlak + + - - + + + - - + + +
17 Z.Cybulski + + - - + + + - - + + +
18 G.Czaja + + - - + + + - - + + +
19 J.Danielak + + - - + + + - - + + +
20 K.Doktorowicz + + - - + + + + + + + +
21 K.Dro¿d¿ + + - - + + + - - + + +
22 B.DrzêŸla + + - - + + + + ? + + +
23 H.Dzido + + - - + + + - - + + +
24 J.Dziemdziela + + - - + + + - - + + +
25 G.Ferenc + + - - + + ? - - + + +
26 A.Gierek + + - - + + + - - + + +
27 W.G³adkowski + + - - + + + - - + + +
28 Z.Go³¹bek + + - - + + + - - + + +
29 H.Go³êbiewski + + - - + + + - . . + +
30 G.Grabowska + + - - + + + + - + + +
31 A.Graczyñski + + - - + + + - - + + +
32 S.Izdebski + + + - + + + - - + + +
33 A.Jaeschke + + - - + + + ? ? + + +
34 A.Jamróz + . . . . . . . . . . .
35 Z.Janowska + + - - + + + - - + + +
36 M.Janowski + + + + + + ? + + + + +
37 Z.Jarmu¿ek + + - - + + + - - + + +
38 R.Jarzembowski + + - - + + + - - + + +
39 D.Kempka + + - - + + + - - + + +
40 A.Klepacz + + - - + + + - - + + +
41 J.Konieczny + + - - + + + - - + + +
42 A.Koszada + + - - + + + - - + + +
43 M.Koz³owski + + - - + + + + - + + +
44 Z.Kruszewski + + - - + + + - - + + +
45 O.Krzy¿anowska + + - + - + + + ? + + +
46 Z.Kulak + + - - + + + - - + + +
47 A.Kurska + . + + ? ? ? ? ? + + ?
48 I.Kurzêpa + + - - + + + - - + + +
49 K.Kutz + + - + + + + - + + + +
50 G.Lato + + - - + + + - - + + +
51 M.Lewicki + + - - + + + - - + + +
52 G.Lipowski + + - - + + + - - + + +
53 T.Liszcz + + ? ? ? ? ? + - ? + ?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 B.Litwiniec + + - ? + + + - + + + +
55 J.Lorenz + + - - + + + - ? + + +
56 W.£êcki + + - - + + + - - + + +
57 W.Mañkut + + - - + + + - ? + + +
58 J.Markowski + + - - + + + ? ? + + +
59 G.Matuszak + + - - + + + - ? + + .
60 B.M¹sior + + - - + + + ? ? + + +
61 M.Miet³a + + - - + + + ? - + + +
62 S.Nicieja + + - - + + + - - + + +
63 G.Niski + + - - + + + - . + + +
64 M.Noga + + - - + + + ? - + + +
65 L.Pastusiak + + - - + + + - - + # +
66 K.Pawe³ek + + - - + + + - ? + + +
67 W.Paw³owski + + - - + + + - - + + +
68 J.Pieni¹¿ek + + - - + + + - - + + +
69 K.Piesiewicz + ? + + ? + ? ? ? + + ?
70 W.Pietrzak + + - - + + + - - + + +
71 Z.Piwoñski + + - - + + + - - + + +
72 S.Plewa + + - - + + + - ? + + +
73 B.Podgórski + + - - + + + + ? + + +
74 L.Podkañski + + + - + + + + - + + +
75 J.Popio³ek + + - - + + + - ? + + +
76 Z.Religa + + - + + ? + ? - + + ?
77 Z.Romaszewski + + + + ? + + - - + + ?
78 T.Rzemykowski + + - - + + + + ? + + +
79 W.Sadowska + + - - + + + - - + + +
80 J.Sagatowska + + + + + + + - - + + +
81 E.Serocka + + - - + + . - - + + +
82 K.Sienkiewicz + + - - + + + - - + + +
83 D.Simonides + + + + + + + ? - + + +
84 R.S³awiñski + + - - + + + - - + # +
85 R.Smoktunowicz + + + ? + + + + + + + +
86 J.Smorawiñski + + - - + + + ? - + + +
87 A.Spychalski + + - - + + + - - + + +
88 G.Staniszewska + + - + + + + + - + + +
89 H.Stok³osa + + - - + + + - - + + +
90 A.Stradomska + + - - + + + - - + + +
91 J.Suchañski + + - - + + + - - + + +
92 J.Szafraniec + + + ? + + + - - + + +
93 J.Sztorc + + + - + + . + - - - +
94 K.Szyd³owski + + - - + ? + - - + + +
95 M.Szyszkowska + + ? ? + + + ? + + + +
96 A.Wielowieyski + + + + ? + + + + + + ?
97 E.Wittbrodt + + + + + + + - ? + + +
98 T.Wnuk + + - - + + + - - + + +
99 Z.Zychowicz + + - - + + + ? ? + + +

100M.¯enkiewicz + . . . . . . . . . . .

Obecnych 98 96 97 98 98 98 95 97 95 96 97 96
Za 98 95 16 14 92 94 89 15 9 94 94 88
Przeciw 0 0 78 77 1 0 1 67 66 1 1 0
Wstrzyma³o siê 0 1 3 7 5 4 5 15 20 1 0 8
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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Uchwa³y
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

podjête na 1. posiedzeniu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie wyboru Marsza³ka Senatu

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w zwi¹zku z art. 124 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, wybiera

senatora Longina Pastusiaka
na Marsza³ka Senatu.

Art. 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“.

MARSZA£EK SENIOR

Andrzej WIELOWIEYSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie powo³ania Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu Senatu, powo³uje Komisjê
Regulaminow¹ i Spraw Senatorskich w sk³adzie:

– Jerzy Adamski
– Andrzej Chronowski
– Jerzy Cieœlak
– Zygmunt Cybulski
– Gerard Czaja
– Genowefa Ferenc
– Genowefa Grabowska
– Zdzis³aw Jarmu¿ek
– Zbigniew Kulak
– Irena Kurzêpa
– Teresa Liszcz
– Wies³aw Pietrzak
– Zbigniew Romaszewski
– Tadeusz Rzemykowski
– Ewa Serocka
– Ryszard S³awiñski

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego
Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera

senatora Jerzego Adamskiego

na przewodnicz¹cego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (Monitor Polski z 2000 r. Nr 8,
poz. 170) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Senat wybiera wicemarsza³ków spoœród kandydatów zg³oszonych przez co najmniej 10 senato-

rów, w g³osowaniu tajnym, podejmuj¹c uchwa³ê bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Do wyboru wi-
cemarsza³ków stosuje siê przepis art. 6 ust. 2.“;

2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 17, 18 i 19, w art. 9 w pkt 1, w art. 12 w ust. 4, w art. 14 w ust. 1 i 2, w art. 18
w ust. 3, w art. 22 w ust. 7, w art. 24 w ust. 1, w art. 25 w ust. 1 i 2, w art. 26 w ust. 1, w art. 28 w ust. 1,
w art. 40, w art. 47 w ust. 6 oraz w art. 101 u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy „Komisja Regulami-
nowa i Spraw Senatorskich“ zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Komisja
Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich“;

3) w art. 8 w ust. 1 w pkt 17 wyrazy „Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granic¹“ zastêpuje siê wyra-
zami „Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹“;

4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce komisje sta³e:

1) Emigracji i Polaków za Granic¹,

2) Gospodarki i Finansów Publicznych,
3) Kultury i Œrodków Przekazu,
4) Nauki, Edukacji i Sportu,
5) Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego,
6) Ochrony Œrodowiska,
7) Polityki Spo³ecznej i Zdrowia,
8) Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich,
9) Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

10) Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
11) Skarbu Pañstwa i Infrastruktury,
12) Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
13) Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.";

5) w art. 58 w ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Za zgod¹ Prezydium Senatu komisja mo¿e wybraæ ze swego sk³adu wiêcej ni¿ jednego zastêpcê prze-

wodnicz¹cego.“;
6) w art. 72 w ust. 1 i w art. 79 w ust. 1 wyrazy „Komisji Ustawodawczej“ zastêpuje siê wyrazami „Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci“;
7) w art. 73:

a) w ust. 2 wyrazy „Komisji Gospodarki Narodowej“ zastêpuje siê wyrazami „Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych“,

b) w ust. 3 wyrazy „Komisjê Gospodarki Narodowej“ zastêpuje siê wyrazami „Komisjê Gospodarki
i Finansów Publicznych“;

8) za³¹cznik do uchwa³y otrzymuje brzmienie:



„Za³¹cznik
do uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

Przedmiotowy zakres dzia³ania komisji senackich

Przedmiotem dzia³ania komisji s¹ w szczególnoœci sprawy:
1) Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹ – wiêzi z krajem, Polaków i osób polskiego pochodzenia za-

mieszka³ych za granic¹ i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja wspó³pracy œrodowisk
polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granic¹ oraz opiniowanie dla Prezy-
dium Senatu planu i wykonania zadañ zleconych przez Prezydium Senatu w zakresie opieki nad
Poloni¹ i Polakami za granic¹;

2) Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych – bie¿¹ca i perspektywiczna polityka gospodarcza pa-
ñstwa, restrukturyzacja gospodarki, system finansowy pañstwa (w tym polityka pieniê¿na, bu-
d¿et, kredyty, bankowoœæ, polityka podatkowa i celna), fundusze celowe, ubezpieczenia, dzia³ania
antymonopolistyczne, rynek kapita³owy, stosunki gospodarcze z zagranic¹, turystyka, geologia,
górnictwo i energetyka;

3) Komisji Kultury i Œrodków Przekazu – kultura i sztuka, rozwój twórczoœci, upowszechnianie kul-
tury, ochrona dziedzictwa kulturalnego, wspó³praca kulturalna z zagranic¹, organizacja instytu-
cji kulturalnych, polityka informacyjna pañstwa;

4) Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – organizacja i rozwój badañ naukowych, system kszta³cenia
i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, opieka nad dzieæ-
mi i m³odzie¿¹, organizacja instytucji naukowych i oœwiatowych, wspó³praca naukowa z zagra-
nic¹, kultura fizyczna i sport;

5) Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego – obronnoœæ i bezpieczeñstwo pañstwa,
przemys³ zbrojeniowy, dzia³alnoœæ i funkcjonowanie si³ zbrojnych oraz s³u¿b publicznych zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem publicznym, inne sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem publicznym;

6) Komisji Ochrony Œrodowiska – ochrona i kszta³towanie œrodowiska, ochrona zasobów natural-
nych, gospodarka wodna, leœnictwo i gospodarka leœna, ³owiectwo, edukacja ekologiczna, gospo-
darka finansowa pañstwa w zakresie ochrony œrodowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna,
wspó³praca z zagranic¹ w zakresie ekologii;

7) Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia – polityka socjalna pañstwa, system ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, bezpieczeñstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, prawna ochrona rodziny oraz problemy
ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny;

8) Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich – rozpatrywanie wniosku o wyra¿enie zgody
przez Senat na poci¹gniêcie senatora do odpowiedzialnoœci karnej, aresztowanie lub zatrzyma-
nie, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaœniêcie mandatu, rozpatrywanie zarzu-
tów niewykonywania przez senatora obowi¹zków senatorskich i zachowania nieodpowiadaj¹cego
godnoœci senatora oraz innych spraw z zakresu etyki senatorskiej, analizowanie oœwiadczeñ se-
natorów o stanie maj¹tkowym i przedstawianie wyników analizy Prezydium Senatu, dzia³alnoœæ
biur senatorskich, wyra¿anie opinii w sprawach okreœlonych w Regulaminie Senatu dotycz¹cych
m.in. wyk³adni i stosowania Regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do
Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikaj¹cych z funkcjonowania Kancelarii Se-
natu;

9) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – produkcja rolnicza, przetwórstwo artyku³ów rolnych, rynek rol-
ny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, in-
frastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemys³u przetwórczego
i przemys³u pracuj¹cego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artyku³ami rolnymi i ¿ywnoœcio-
wymi, kszta³towanie w³asnoœci rolniczej, problemy socjalne ludnoœci rolniczej, organizacje i in-
stytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i us³ugi rolnictwa;

10) Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej - organizacja i funkcjonowanie
struktur samorz¹du terytorialnego, rozwój regionalny, finanse samorz¹du terytorialnego, gospo-
darka mieniem komunalnym, funkcjonowanie organów administracji pañstwowej;

11) Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury – sprawy Skarbu Pañstwa, zasady kszta³towania sto-
sunków w³asnoœciowych i przekszta³cenia w³asnoœciowe, dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw pañstwo-
wych, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, ³¹cznoœæ, budownictwo, transport i gospodarka
morska;

12) Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej – polityka zagraniczna pañstwa, kontakty
miêdzyparlamentarne i miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, dostoso-
wanie polskiego ustawodawstwa do prawa Unii Europejskiej;
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13) Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci – rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych Senatu,
dzia³alnoœæ i funkcjonowanie s³u¿b publicznych zwi¹zanych z wymiarem sprawiedliwoœci, prawa
i wolnoœci obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, przestrzeganie prawa, przestrzeganie
praw cz³owieka, inne sprawy zwi¹zane z wymiarem sprawiedliwoœci.".

Art. 2.

Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich powo³ana uchwa³¹ Senatu w dniu 20 paŸdziernika
2001 r. z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y staje siê Komisj¹ Regulaminow¹, Etyki i Spraw Sena-
torskich.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie wyboru wicemarsza³ków Senatu

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 w zwi¹zku z art. 124 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, wybiera senatorów:

– Jolantê Danielak
– Ryszarda Jarzembowskiego
– Kazimierza Kutza

na wicemarsza³ków Senatu.

Art. 2.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu, wybiera senatorów:

– Janusza Bargie³a
– Krystynê Doktorowicz
– Zbigniewa Go³¹bka
– S³awomira Izdebskiego
– Andrzeja Jaeschkego
– Mariana Lewickiego
– Alicjê Stradomsk¹
– Krzysztofa Szyd³owskiego

na sekretarzy Senatu.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK
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