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2. posiedzenie
Komisji Praw Człowieka

i Praworządności
w dniu 28 listopada 2007 r.

VII kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.



(Początek posiedzenia 14 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zbigniew Romaszewski)

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Otwieram posiedzenie komisji.
W porządku obrad jest jeden punkt, który musimy procedować: wybór wiceprze-

wodniczącego lub wiceprzewodniczących, ale myślę, że rozpatrywanie tej kwestii jest chy-
ba, w związku z planowanymi zmianami w organizacji Senatu, chwilowo przedwczesne.

Stawiam po prostu pytanie o kandydatury na wiceprzewodniczącego. Ja osobi-
ście wnoszę o utrzymanie status quo, czyli proponowałbym jako doświadczonego kan-
dydata senatora Piesiewicza, który zapuścił już tu, że tak powiem, korzenie. A jak dalej
będzie ewoluowała sytuacja, to po prostu zobaczymy. Czy są inne kandydatury?

(Głos z sali: Nie ma.)
Cóż, wobec tego musimy przeprowadzić głosowanie, i to tajne. W komisji

skrutacyjnej muszą być trzy osoby. Panowie? Pierwszy pan senator, drugi i trzeci.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

Pozwolę sobie odczytać.
Protokół głosowania tajnego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wyboru se-

natora Krzysztofa Piesiewicza na zastępcę przewodniczącego Komisji Praw Człowieka
i Praworządności.

Powołani przez przewodniczącego komisji do przeprowadzenia głosowania taj-
nego senatorowie: Stanisław Piotrowicz, Jacek Swakoń, Andrzej Person, stwierdzają,
że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Krzysztofa Piesiewicza na zastęp-
cę przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności oddano 5 głosów,
w tym 5 głosów ważnych. Za głosowało 4 senatorów, nikt nie głosował przeciw, 1 se-
nator wstrzymał się od głosu.

Protokół podpisali członkowie komisji skrutacyjnej.
Dziękuję bardzo.
Wobec tego możemy zakończyć. Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że w pewnym momencie, jak już coś się zacznie wykluwać, będziemy

musieli przeprowadzić dyskusję nad tym, co komisja będzie robić i jak będzie wyglą-
dać w przyszłym Senacie, to też jest problem.
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Sekretarz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
Elżbieta Owczarek:

Panie Senatorze, proszę państwa, przede wszystkim tu jest taka kwestia, że do
komisji wpłynęło już skierowanie od marszałka, aby komisja zaopiniowała kandydatu-
ry dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa i w tej sprawie, Panowie Prze-
wodniczący, musimy zwołać posiedzenie komisji. To jest pierwsza sprawa.

A druga sprawa, ponieważ…
(Przewodniczący Komisji senator Zbigniew Romaszewski: Do kiedy?)
Na trzecim posiedzeniu Senatu musi być już znane stanowisko komisji, a trzecie

posiedzenie Senatu jest planowane w połowie grudnia. A więc nasze posiedzenie musi
się odbyć w miarę szybko.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: A są już znane te kandydatury? Czy dzisiaj mo-
żemy to zrobić?)

Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: pan senator Kwiatkowski i pan senator
Zientarski. To jest pierwsza sprawa.

A teraz druga. Komisja musi przygotować plan pracy nad ustawą budżetową. Na
to będzie bardzo mało czasu, bo już w połowie stycznia ustawa budżetowa będzie
omawiana na posiedzeniu Senatu. A więc komisja ma bardzo mało czasu i już musimy,
tak jak to było w zwyczaju w latach poprzednich, po prostu rozdzielić budżet i zacząć
nad nim pracować. To są dwie najpilniejsze sprawy, którymi komisja musi się zająć
właściwie już. A jeśli chodzi o KRS, to prawie natychmiast…

(Senator Krzysztof Piesiewicz: To może KRS w tej chwili można by zrobić…)
Ale ja mam dokumenty na górze, więc to raczej niemożliwe, poza tym…
(Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii

Senatu Adam Niemczewski: Przepraszam, panowie przewodniczący, jeśli mogę się
wtrącić, to należałoby zwołać posiedzenie komisji i powiadomić panów senatorów
o posiedzeniu komisji w tej sprawie.)

Tak, bo chodzi o to, że panowie senatorowie Zientarski i Kwiatkowski muszą
być o tym posiedzeniu powiadomieni.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: To od razu po głosowaniach. Nie ma na co czekać.)
Czyli po zakończeniu posiedzenia Senatu, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No dobrze.

Przewodniczący Zbigniew Romaszewski:

To wobec tego dziękuję państwu.
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 20)
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