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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(16)

1. posiedzenie
Komisji Praw Człowieka

i Praworządności
w dniu 9 listopada 2007 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 47)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Krystyna Bochenek)

Wicemarszałek Krystyna Bochenek:

Witam państwa. Dla porządku przeczytam nazwiska osób dotychczas zapisa-
nych do komisji: pan senator Andrzej Person, pan senator Krzysztof Piesiewicz, pan
senator Stanisław Piotrowicz, pan senator Zbigniew Romaszewski i pan senator Jacek
Swakoń. To jest stan na dzisiaj.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Proponuję, aby porządek obrad pierwszego posiedzenia obejmował tylko jeden
punkt, czyli wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy ktoś z panów senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego
porządku obrad pierwszego posiedzenia komisji?

Ponieważ nie słyszę i nie widzę chętnych do zabrania głosu, nikt z państwa nie
chce zmienić przebiegu obrad, stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Przystępujemy do rozpatrywania pierwszego i jedynego punktu obrad: wybór
kandydata na przewodniczącego komisji.

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na
pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.
Wybór kandydata, zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu, odbywa się w gło-
sowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Pragnę poinformować, że przebieg naszego posiedzenia będzie wyglądał nastę-
pująco: za chwilę poproszę panów senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodni-
czącego komisji, potem w czasie krótkiej przerwy przygotujemy karty do głosowania
tajnego, a po przerwie przystąpimy do głosowania tajnego w sprawie wyboru kandy-
data na przewodniczącego komisji.

Proszę teraz panów senatorów o przedstawianie kandydatów na przewodniczą-
cego komisji.

Bardzo proszę, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanisław Piotrowicz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Proponuję na przewodniczącego komisji pana senatora Zbigniewa Roma-

szewskiego. Myślę, że tej kandydatury nie trzeba szerzej uzasadniać. Pan senator
jest jedyną osobą, która była senatorem wszystkich kadencji Senatu wolnej Polski.
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Jego życiorysu też, myślę, nie trzeba przytaczać. Wielokrotnie pracował w tej wła-
śnie komisji i myślę, że jest najwłaściwszą osobą, by przewodniczyć jej pracom.
Dziękuję.

Wicemarszałek Krystyna Bochenek:

Dziękuję bardzo.
Czy są inne kandydatury?
Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego komisji?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak.)
W związku z tym, że pan senator Romaszewski wyraził zgodę, stwierdzam, że

został zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego.
Uprzejmie proszę o przygotowanie kart do głosowania tajnego.
Zarządzam kilkuminutową przerwę.

(Przerwa w obradach)

Wicemarszałek Krystyna Bochenek:

Ponieważ są już karty do głosowania, przystępujemy do wyboru kandydata na
przewodniczącego komisji.

Chciałabym prosić o zgłoszenie się trzech senatorów do przeprowadzenia gło-
sowania nad wyborem kandydata.

Rozumiem, że będą to pan senator Piesiewicz, pan senator Piotrowicz i pan se-
nator Swakoń.

Bardzo proszę o rozdanie kart do głosowania.
Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów,

w związku z tym możemy przystąpić do wyboru kandydata.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dla porządku informuję, że na karcie należy postawić tylko jeden znak „x”.

Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak „x” lub nie postawio-
no żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Doszedł do nas jeszcze pan senator Person…
(Senator Andrzej Person: Przepraszam…)
…który bierze udział także w pracach innej komisji, a więc Komisja Praw

Człowieka i Praworządności siódmej kadencji Senatu RP jest w komplecie.
Czy panowie senatorowie wypełnili już karty? Jeśli tak, to bardzo proszę

o wrzucenie ich do urny.
(Rozmowy na sali)
Wszystko, tak?
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego o ob-

liczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam kilkuminutową przerwę.

(Przerwa w obradach)



w dniu 9 listopada 2007 r.

16/VII 3

Wicemarszałek Krystyna Bochenek:

Senatorowie wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego obliczyli gło-
sy i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Proszę uprzejmie o ten protokół, za chwilę go odczytam.
Dziękuję bardzo.
Protokół głosowania tajnego, przeprowadzonego 9 listopada 2007 r. w sprawie

wyboru pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego na kandydata na przewodniczącego
Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Powołani przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego se-
natorowie: Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń i Krzysztof Piesiewicz stwierdzają, że
w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Zbigniewa Romaszewskiego na kan-
dydata na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności oddano
5 głosów, wszystkie były ważne. Wszyscy senatorowie głosowali za tą kandydaturą.

Bardzo serdecznie gratuluję panu senatorowi.
Czy kandydat na przewodniczącego komisji chciałby zabrać głos?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Tylko jedno zdanie, jeśli można…)
Tak, proszę bardzo Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję państwu bardzo za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście powierzając
funkcję przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu siódmej
kadencji. Postaram się - z państwa pomocą i przy państwa uczestnictwie - kierować
pracami komisji równie sprawnie jak w poprzedniej kadencji. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję.

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zabrać głos?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Skoro panowie zabierają głos, to proszę włączać mikrofon.
(Głos z sali: Nie.)
Nie trzeba? Dobrze.
W takim razie dziękuję…
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka i Praworządności Elżbieta Owczarek: Pani

Marszałek, mam pytanie: który z panów senatorów przedstawi kandydaturę pana se-
natora Romaszewskiego na posiedzeniu plenarnym Senatu?)

Właśnie chciałam zapytać, który z panów przedstawi kandydaturę pana senatora
podczas obrad plenarnych? Czy pan senator Piotrowicz, czy… Tak?

Proszę bardzo.
Dziękuję panom bardzo.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek obrad pierwszego posiedzenia Komisji

Praw Człowieka i Praworządności.
Zamykam pierwsze posiedzenie.
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Do zobaczenia na sali obrad.
Gratuluję bardzo serdecznie, Panie Senatorze.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 00)
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