
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

Data posiedzenia: 24 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 93 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk senacki nr 1067, 

druki sejmowe nr 3678, 3798, 3798-A). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Michał 

Seweryński, Andrzej Szewiński, Piotr Wach, Kazimierz Wiatr, 

Edmund Wittbrodt, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

 sekretarz stanu Tadeusz Sławecki ze współpracownikami, 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz 

Sławecki. Poinformował, że ustawa wprowadza zmiany w ustawie o systemie oświaty 

w zakresie zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

a także organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców 

wypoczynku. Przedstawiciel ministerstwa podkreślił, że celem ustawy jest 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku 

i wzmocnienie nadzoru nad wypoczynkiem. Ponadto ustawa m.in. wprowadza 

definicję wypoczynku, rozszerza uprawnienia kuratora oświaty do sprawowania 

nadzoru nad wypoczynkiem oraz daje wolontariuszom będącym wychowawcami 

dzieci i młodzieży możliwość uzyskania nieodpłatnie zaświadczenia o niekaralności. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym. 

Senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. kursów przygotowujących 

wychowawców, organizowania tzw. wypoczynku międzynarodowego, a także skali 

nieprawidłowości podczas przebiegu wypoczynku. 

Wiceminister Tadeusz Sławecki, odpowiadając na pytania senatorów, podkreślił, że 

w 2014 r. kuratorzy stwierdzili uchybienia w organizacji ok. 3% wypoczynku dzieci 

i młodzieży. Ponadto poinformował, że szczegółowy program kursu będzie zawarty 

w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Ryszarda Bonisławskiego. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1067). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
Opracowano w BPS 


