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Komisja Polityki Senioralnej, obradująca pod przewodnictwem poseł Małgorzaty
Zwiercan (Kukiz15), przewodniczącej Komisji, rozpatrzyła:
– wniosek w sprawie uzupełnienia składu prezydium Komisji,
– sprawy bieżące.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Elżbieta Przybylska, Anna Czechowska
– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dzień dobry państwu. Otwieram trzecie posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej.
Witam bardzo serdecznie. Wszyscy państwo otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu. Czy
są pytania do porządku dziennego? Nie słyszę, zatem stwierdzam przyjęcie porządku.
Przystępujemy do jego realizacji.
Punkt pierwszy obejmuje rozpatrzenie wniosku w sprawie uzupełnienia składu prezydium. Na poprzednim posiedzeniu Komisji, Klub PiS prosił o przełożenie terminu
wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji, posła z tego Klubu. Rozumiem,
że dzisiaj mogą państwo zgłosić kandydaturę. Chcę również przypomnieć, że Komisja,
na podstawie art. 20 ust. 3 Regulaminu Sejmu, powołuje i odwołuje członków prezydium
w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy Komisji. Wybór zostanie dokonany, jeżeli
kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, tzn. będzie większa liczba
głosów za, niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę.
Przystępujemy do wyboru wiceprzewodniczącego Komisji. Zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur, uzyskanie zwykłej większości głosów przez
pierwszego w kolejności kandydata spowoduje jego wybór na wiceprzewodniczącego
Komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich posłów jasne?
Proszę członka Komisji o podanie kandydatury.
Poseł Joanna Borowiak (PiS):
W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam pana posła Sławomira Zawiślaka na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Czy pan poseł wyraża zgodę?
Poseł Sławomir Zawiślak (PiS):
Tak, wyrażam, bardzo dziękuję.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie powołania do składu prezydium Komisji pana
Sławomira Zawiślaka. Kto z państwa jest za wyborem posła na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji? (9) Kto jest przeciwny? (0) Kto wstrzymał się od głosu? (0) Stwierdzam,
że poseł Sławomir Zawiślak został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Polityki
Senioralnej. Gratuluję wyboru i zapraszam do stołu prezydialnego.
Poseł Sławomir Zawiślak (PiS):
Chciałbym serdecznie podziękować za ten wybór. Jest z mojej strony zobowiązanie, żeby
wspólnie pracować na rzecz grupy osób, która swoją działalnością bardzo zasłużyła się
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ojczyźnie w latach pięknej młodości. W obecnych pięknych latach istnieje dodatkowo
potrzeba zwrócenia uwagi na problemy pokolenia 50 plus i osób starszych. Myślę,
że nasza praca będzie służyła temu owocnie. Dziękuję serdecznie.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Przystępujemy do punktu drugiego. Chcę państwa poinformować, że pan Marszałek
Sejmu skierował do komisji pismo, w którym zobowiązuje komisje sejmowe do przyjęcia
planu pracy od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r. Komisja zajmie się uchwalaniem planu
pracy na jednym z najbliższych posiedzeń. Proszę państwa o pisemne zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy w sekretariacie Komisji lub mailem na adres: kpsn@sejm.
gov.pl. Czy mają państwo pytania w sprawach bieżących?
Poseł Michał Szczerba (PO):
Jaka jest planowana data najbliższych posiedzeń Komisji? Ważne, żebyśmy mieli perspektywę przygotowania tematów do pracy w Komisji. Czy zamierzamy to ustalić jeszcze
29 grudnia, czy po Nowym Roku? Powinniśmy dość szybko przyjąć plan pracy, żebyśmy
mogli wprowadzić merytoryczne punkty do obrad naszej Komisji. Niektóre komisje sejmowe mają już przygotowane projekty ustaw, przykładowo Komisja Spraw Zagranicznych. Warto temat przedyskutować, żeby mieć tego świadomość. Moglibyśmy zaproponować przyjęcie planu pracy oraz merytoryczne punkty podczas najbliższego posiedzenia.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Myślałam, żeby posiedzenie zrobić już w styczniu, kiedy będzie posiedzenie Sejmu.
W pierwszym dniu moglibyśmy przedstawić program, który zostanie przygotowany,
ewentualnie zgłosić wnioski, dopracować tematy i do 15 stycznia zgłosić do pana marszałka. Czy weźmiemy to pod głosowanie?
Bardzo proszę się przedstawiać, gdyż jeszcze się nie znamy.
Poseł Krystyna Wróblewska (PiS):
Szanowni państwo, pomysł, który proponuje pani przewodnicząca, jest jak najbardziej
zasadny. Wydaje mnie się, że w styczniu, wypoczęci po świętach, ustalimy plan pracy
i sprawnie przekażemy go do pana marszałka. Myślę, że jest to zasadne, ponieważ
będziemy mieli jeszcze czas w okresie po świętach na swoje przemyślenia. W obecnej
chwili przychodzą osoby żywo zainteresowane tematem i przekazują nam swoje propozycje planu pracy. Myślę, że kiedy będzie najbliższe posiedzenie Sejmu po świętach,
w obecnym składzie jesteśmy w stanie przygotować plan pracy. Jako członkowie Komisji, na pewno pomożemy pani przewodniczącej, aby plan był naprawdę dobry. To jest
zasadna propozycja.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos?
Poseł Michał Szczerba (PO):
Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby 13 stycznia przyjąć plan pracy Komisji na najbliższe
półrocze. Jesteśmy w pełnym składzie prezydium, więc mam nadzieję, że 13 stycznia,
przed posiedzeniem Komisji, odbędzie się prezydium i przedstawimy państwu propozycje w oparciu o zgłoszenia, które wpłyną do 12 stycznia. Wywiążemy się z prośby pana
marszałka i do 15 stycznia zostanie przygotowany plan pracy. Chcę podkreślić, iż rolą
prezydium jest przedstawienie zebranych i zgłoszonych przez państwa propozycji. Dobrą
praktyką jest, żeby wiodące resorty do naszych prac również zgłaszały swoją tematykę,
która może być dla nich istotna. W planie pracy warto uwzględnić raporty Najwyższej
Izby Kontroli realizowane na zlecenie naszej Komisji. Dziękuję
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie słyszę. Dziękuję państwu, zamykam posiedzenie.

4												

r.l.

