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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Otwieram dziewięćdziesiąte czwarte posiedzenie 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej VIII kadencji.

Proszę państwa, to sprawozdanie, które zostało przy-
gotowane przez sekretarz naszej komisji, panią Elżbietę, 
i które ja potem próbowałem jeszcze uzupełniać, na pewno 
wywołuje niedosyt, wobec tych dziewięćdziesięciu czte-
rech posiedzeń… Staraliśmy się to opisać na zaledwie 
czterech stronach, bo następne strony to są już załączniki. 
W szczególności imponujący jest wykaz ustaw, których 
było czterdzieści trzy, a dojdzie jeszcze jedna, więc w su-
mie będzie ich czterdzieści cztery. Dlatego starałem się, 
wczytując w to przygotowanie… Pierwsza część tego 
sprawozdania to jest powtórzenie naszych kompeten-
cji zapisanych w regulaminie. Następnie wspominamy 
o ustawie budżetowej. Miałem ogromną ochotę wpisać 
tu wszystkie omawiane przez nas punkty ustawy budże-
towej, bo wiemy, że to jest cała strona, ale nie chciałem 
burzyć jakiegoś porządku, bo zakładam, że sprawozdania 
wszystkich komisji są formułowane w podobnym stylu. 
Ale przynajmniej w części dałem temu wyraz w kolej-
nym akapicie, gdzie zapisano, że działania podejmowa-
ne przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu odpowiadają 
zakresowi spraw, którymi zajmują się trzy ministerstwa. 
Dopisałem tu także Urząd Patentowy, bo znaczną częścią 
spraw w tym zakresie się zajmowaliśmy. Chociaż muszę 
powiedzieć, że był taki moment, kiedy znaleźliśmy się 
poza tym nurtem, z pewnym niedosytem, bo jednak chcie-
libyśmy, aby nauka była blisko innowacji – i tutaj widzimy 
kolejny projekt dotyczący innowacji – blisko innowacji 
i wdrożeń. Dopisałem też Główny Urząd Miar i Polski 
Komitet Normalizacyjny – no, to równie dobrze może 
być zakres działania Ministerstwa Gospodarki. Polskie 
Centrum Akredytacji i Informatyzacji Państwa już tak 
zwyczajowo znalazło się w obszarze naszego zaintereso-
wania, dlatego tutaj je dopisałem.

W kolejnym akapicie mówi się o rzeczniku praw 
dziecka, o przyjmowaniu informacji. Wiemy, że nasze 
zainteresowania w tym zakresie nieco wykraczały poza 
ten obszar.

Piszemy o współpracy z Konferencją Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, Radą Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk oraz ekspertami. Te trzy podmioty są wpisane usta-
wowo w naszą współpracę, więc choć intensywność tej 
współpracy była różna, ale ona zawsze istniała.

Następnie przywołujemy skład komisji. Rzeczywiście 
jest tak, że na jedenaście osób w komisji aż dziewięć to 
nauczyciele akademiccy, poza tym mamy oczywiście dzia-
łacza samorządowego i działacza sportowego. Były w skła-
dzie naszej komisji jeszcze dwie osoby, pan Arłukowicz 
i pan Cioch, i one zmieniałyby nieco te proporcje, no ale 
to już są dawne czasy. Zaznaczamy tutaj, że współpraca 
członków komisji przebiegała w konstruktywnej atmos-
ferze, skupiając się na sprawach merytorycznych. Myślę, 
że to zdanie dobrze oddaje to, co się przez te cztery lata 
działo. Proszę państwa, to jest takie zdanie, które zawsze 
może zawierać jakieś dodatkowe emocje. Starałem się to 
napisać w sposób bardzo esencjonalny.

Następnie podajemy statystykę. Przywołujemy nasze 
spotkania z kierownictwami resortów, w szczególności na-
uki i szkolnictwa wyższego. Tych spotkań było chyba wię-
cej. Zakres działania tego ministerstwa jest taki, że wchodzą 
tu w grę i nauka, i szkolnictwo wyższe, NCN, NCBiR… 
Były co najmniej dwa takie spotkania, jeśli dobrze pamię-
tam, a niewykluczone, że więcej. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej – takie spotkanie było jedno. Ministerstwo spor-
tu – pamiętamy, że pani minister Mucha obiecała itd., były 
tu różne… Był też pan minister Biernat, więc rzeczywiście 
te spotkania były, służyły ocenie sytuacji, a także planowa-
nych działań, i to w tym miejscu zaznaczamy.

Dalej następuje taka część, co do której ja miałem naj-
większe wątpliwości, bo koncentrujemy się na ustawie 
o oświacie i ustawie o szkolnictwie wyższym, a w zasadzie 
można by przywołać co najmniej połowę z tych dziewięć-
dziesięciu pięciu ustaw… No ale zakończyliśmy to oma-
wianie na tym etapie.

Przywołujemy organizowane konferencje. Muszę 
powiedzieć, że jest tu pewien dylemat – parokrotnie roz-
mawiałem na ten temat z panem dyrektorem Świąteckim 
– ponieważ mamy tu do czynienia z przenikaniem się dzia-
łalności komisji i zespołów. Są takie konferencje, które nie 
zostały tu wpisane, ja się zawahałem, jak to robić, ponie-
waż generalnie pan marszałek Borusewicz chciał, żeby 
te konferencje, które się odbywają w Senacie, a dotyczą 
obszaru działania komisji, komisja jednak obejmowała 
swoim nadzorem, ponieważ to w istotny sposób porządkuje 
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się nie przenosiło na prace komisji. Uważam to za bardzo 
korzystne, pewien dystans do tego, co robimy, mimo różnic 
był bardzo honorowany w komisji. Myślę więc, że to spra-
wozdanie jest godne poparcia, przedstawia w stosunkowo 
prosty, przejrzysty, umiejętny sposób nasze prace.

Chciałbym jeszcze dodać coś od siebie. Mianowicie jako 
senior wśród wiceprzewodniczących uważam, że należałoby 
podziękować panu przewodniczącemu za takie umiejętne 
prowadzenie spraw komisji i to, że mogliśmy pracować 
bardzo merytorycznie i bez problemów, a już na pewno bez 
jakichś ataków i zaciekłości, która gdzieś czasem może się 
zdarzać, choć w Senacie zapewne rzadko. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję za wypowiedź i za te miłe słowa. 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Sprawozdanie zawiera pewne fakty i właściwie to, czy 

ono ma formę dłuższą, czy krótszą, zależy od tego, jaki 
stopień syntezy chce się w nim zawrzeć. Ale mój poprzed-
nik trochę mnie uprzedził, bo właściwie to nie on jako 
wiceprzewodniczący powinien o tym mówić… Chciałem 
powiedzieć, że my jako komisja, jako całość, uważamy, że 
klimat i atmosfera na posiedzeniach komisji były zawsze 
dobre, zawsze były to dyskusje merytoryczne, ja się w pełni 
pod tym podpisuję, uważam, że tak to powinno być we 
wszystkich komisjach, a bywa różnie. Przy czym w komisji, 
którą ja prowadzę, Komisji Spraw Unii Europejskiej, też 
udało się tak zrobić, że dyskutujemy tylko merytorycznie. 
Nie wiem, z czego to wynika – być może ze składu ko-
misji – że my rozmawiamy trochę inaczej, i dobrze. Ale 
chciałbym panu przewodniczącemu podziękować za takie 
prowadzenie, jakie było, bo dużo zależy od tego, jak prze-
wodniczący prowadzi obrady. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję za wystąpienie i za te życzliwe słowa.
Muszę powiedzieć, że ja zawsze z dużym lękiem odno-

siłem się do wspólnych posiedzeń komisji, czasami byłem 
namawiany przez panią Elżbietę, przez wiele osób, czasami 
byłem stawiany pod ścianą i ulegałem, i nie zawsze to się 
źle kończyło. Zdarzały się takie trudne logistycznie sytu-
acje, że w zasadzie było to jedyne rozwiązanie. Pamiętam 
kilka takich posiedzeń, gdy różna szybkość czy różny spo-
sób prowadzenia posiedzeń były tak dotkliwe, że groziło 
to poważnymi konfliktami… Ja generalnie uważam, że 
senatorowie, członkowie komisji mają prawo wypowiedzi, 
a były takie posiedzenia komisji, gdzie prowadzący odbie-
rał głos, zarządzał głosowania wbrew woli i oczekiwaniom, 
a przecież wiemy, że takie kroki zazwyczaj nie zmieniają 
wyników głosowania. Pan senator mówił o tych trudnych 
ustawach ideowych… Muszę jakoś przez nie przeskoczyć, 
bo byłoby źle, gdybyśmy dzisiaj się tutaj pokłócili… Myślę, 
że trzeba przedkładać racje, my nie zawsze musimy się 

sprawy formalne, prawne, finansowe, i byłem zobowiązany 
do tego, ażeby ten nadzór pełnić. Niemniej jednak zostały 
tutaj wpisane te trzy konferencje.

Przypominamy również o serii wydawniczej „Problemy 
nauki i wychowania”, ukazały się dwa zeszyty. Był plano-
wany duży, ilustrowany album, drogi, dotyczący Komisji 
Edukacji Narodowej. Po długich debatach z panem mar-
szałkiem i z panem dyrektorem zdecydowaliśmy, że tego 
wydawnictwa jednak nie będzie. Może szkoda – trudno 
powiedzieć.

Dalej jest też mowa o korespondencji, która jest umiarko-
wana – chodzi o bieżącą korespondencję z resortami, a także 
z konferencją rektorów, radą główną i Polską Akademią 
Nauk. Wspominamy też o tym, co dotyczy wszystkich se-
natorów, a w jakiejś części także komisji – przesyłanych 
apelach, protestach… Czasami są to akcje bardziej zorga-
nizowane, czasami są to indywidualne sprawy. W zasadzie 
nie ma tutaj informacji o licznych zaproszeniach, które też 
otrzymujemy i z których w miarę możliwości korzystamy. 
W szczególności chodzi o sprawy, które dzieją się na po-
ziomie… Dostajemy zaproszenia od uczelni, od szkół, od 
samorządów… Jeśli chodzi o zaproszenia, które otrzymu-
jemy z ministerstw i z dykasterii na poziomie państwowym, 
to staramy się na tych spotkaniach bywać, ale, jak wiemy, 
często terminy wzajemnie ze sobą kolidują.

Jeśli chodzi o załączniki, to jest tu oczywiście lista 
członków komisji z uwzględnieniem okresu przynależ-
ności do komisji, statystyka prac naszej komisji – aha, 
jeszcze nie ma, statystyka jest w trakcie przygotowywania, 
będzie dołączona – wykaz posiedzeń komisji z porządkiem 
obrad, wykaz rozpatrzonych ustaw, wykaz inicjatyw usta-
wodawczych, wykaz uchwał przyjętych przez komisję, 
wykaz konferencji organizowanych przez komisję i wykaz 
obecności senatorów na posiedzeniach komisji. W sumie 
ten dokument, z uwzględnieniem załączników, na pewno 
przekroczy trzydzieści stron, więc nie będzie to taki całkiem 
skromny dokument.

Ja państwu przesłałem to, co w tej chwili zaprezentowa-
łem. Do tego będzie jeszcze wykaz posiedzeń komisji, on 
jest w internecie opublikowany. Statystykę już częściowo 
omówiliśmy.

Otwieram dyskusję nad tym sprawozdaniem.
Czy mamy nad tym głosować, Pani Elżbieto?
(Sekretarz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Elżbieta 

Karwowska: Nie.)
Nie mamy głosować.
Pan senator Wach, bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Chciałbym podziękować za sprawozdanie i powiedzieć, 

że zwięzłość tego zasadniczego, podstawowego tekstu to 
jest zaleta, a nie wada, on jest po prostu napisany w bardzo 
przejrzysty sposób. Podkreślenie konstruktywnej atmosfery 
uważam za słuszne, sądzę, że również koledzy senatoro-
wie to potwierdzają. Myśmy w ostatnim okresie, w ogóle 
w trakcie całej kadencji, ale szczególnie w ostatnim okresie 
w Senacie mieli ustawy światopoglądowe, również człon-
kowie komisji znacznie się między sobą różnili w kwestii 
głosowań i oceny tych ustaw, ale to w żadnym stopniu 



w dniu 24 września 2015 r. 5

tę mniej liczną komisję. No, ale to jest uwaga wybiegająca 
już daleko w przyszłość… Chociaż uważam ten rodzaj 
postępowania za jeden z poważnych mankamentów pracy 
Senatu. A ponieważ jesteśmy przy okazji uwag podsu-
mowujących naszą pracę, to może dobrze byłoby, żeby 
przemyśleć tego typu uwagi. Mogą się przydać kolegom 
senatorom, którzy będą pracować w Senacie w następnej 
kadencji. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję panu profesorowi, panu senatorowi.
Mam takie wrażenie, że autorzy zapisu regulaminowego 

dotyczącego wspólnego posiedzenia komisji mieli na celu 
to, żeby przybliżyć się liczebnie do plenarnego posiedzenia 
Senatu, żeby Senat jako cała izba miał ułatwione zadanie 
przyjmowania poprawek tudzież innego stanowiska. Jest 
to próba łączenia tych wszystkich wyników, kumulowa-
nia… Ale rzeczywiście to, że ktoś chciałby znać zdanie 
jakiejś komisji w danej sprawie, może być istotne. Więc 
ja rozumiem tę wypowiedź, żeby przy liczeniu głosów 
podawać, jak poszczególne komisje… Aczkolwiek, Panie 
Senatorze, to jest trudne, bo na wspólnym posiedzeniu daną 
osobę, która jest członkiem dwóch komisji, należałoby 
liczyć dwa razy…

(Głos z sali: Mieliśmy sześć komisji w jednej sali.)

Senator Michał Seweryński:

Jeśli mogę doprecyzować, Panie Senatorze 
Przewodniczący, to powiem, że według mnie sprawa jest 
prosta. Bo co innego, jeżeli kilka komisji obraduje wspólnie 
i każda z nich po raz pierwszy w danej sprawie się wypo-
wiada. Wtedy można traktować to jako głos połączonych 
komisji. Ale jeżeli komisja A już zajęła stanowisko w danej 
sprawie, a następnie jest dołączana do innej komisji – jed-
nej, dwóch czy nawet trzech – i od nowa się nad sprawą 
głosuje, to wcześniejsze głosowanie i stanowisko komisji 
A po prostu się rozpływa.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Dla mnie ta sprawa nie jest taka prosta. To drugie posie-

dzenie, wspólne, odbywa się w innych okolicznościach, to 
znaczy w międzyczasie nastąpiły wydarzenia w postaci de-
baty w Senacie, w postaci nowych zgłoszonych wniosków, 
i to już jest inna sytuacja. Myślę, że rozwiązaniem, które 
się narzuca, jest to, żeby w pierwszej części sprawozdania 
połączonych komisji zawierać także stanowiska komisji po 
pierwszych posiedzeniach. Być może to jest rozwiązanie, 
nie wiem, sprawa jest otwarta.

Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:
Jako najmłodszy stażem parlamentarnym także chciał-

bym podziękować. Kiedy zapisywałem się do komisji, to 
jeden z kolegów, którego wtedy spotkałem, powiedział: daj 
sobie spokój, gdzie będziesz do tych profesorów się zapi-

zgadzać, możemy tu mieć bardzo różne oceny sytuacji. Ale 
wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby podmiotem 
wszystkich naszych działań i podmiotem działań państwa 
był człowiek, trzeba zacząć od siebie i od wzajemnego 
szacunku, od tego trzeba zacząć. Myślę, że to jest początek 
wszelkiego sukcesu. Bo nawet jeśli osiągnie się jakiś ważny 
cel, ale z nadwyrężeniem szacunku, to zwycięstwo czy suk-
ces nie są do końca takie, jakich byśmy chcieli, niekoniecz-
nie przynoszą owoce. Ja pamiętam, a to już bardzo dawne 
czasy, jak przyjmowaliśmy w Senacie uchwałę o budowie 
atmosfery wychowawczej, którą pan senator Augustyn – to 
nie jest tajemnicą, bo to jest informacja publiczna – nazwał 
uchwałą meteorologiczną, i miał to być taki szczególny 
wyraz szyderstwa wobec tej uchwały. Tam napisaliśmy, że 
wychowują wszyscy – rodzice, nauczyciele, księża, kierow-
ca autobusu i pani w sklepie, ale politycy też, i niektórym 
się nie podobało, że my tych polityków tam przywołujemy. 
Ale przecież wiemy, że jakość życia publicznego absolutnie 
ma z tym związek. Oczywiście wydaje się, że największy 
udział w tym wszystkim mają media, i tutaj ciągle mamy 
niedosyt, choć to się zmienia, w różny sposób się zmienia, 
pewnie dużo by o tym mówić…

Bardzo proszę, pan senator Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
I ja chciałbym się przyłączyć do gratulacji dla pana 

przewodniczącego ze względu na kompetentne i kultural-
ne prowadzenie naszych obrad. A oprócz tego chciałbym 
poczynić dwie uwagi o charakterze ogólniejszym.

Pierwsza dotyczy tego, że chociażby z obserwacji z pra-
cy tej komisji i z obserwacji z pracy w innych komisjach, 
bo prawie wszyscy pracujemy w kilku komisjach, łatwo 
wyprowadzić wniosek, że obciążenie poszczególnych ko-
misji nie jest jednakowe. Tutaj mamy ponad dziewięćdzie-
siąt posiedzeń, a sami wiemy, że są takie komisje, którym 
daleko nawet do połowy tego wyniku. Wydaje się, że z tego 
mogą płynąć jakieś wnioski co do przyszłego planowania 
pracy komisji, podziału kompetencji pomiędzy poszczegól-
ne komisje. I to jest pierwsza uwaga ogólniejsza.

Druga uwaga ogólniejsza, powiedzmy, natury regula-
minowej, ma jeszcze poważniejszy charakter. Zapewne 
panowie senatorowie zauważyli, że wtedy, kiedy bywają 
wspólne posiedzenia komisji i kiedy na tym wspólnym 
posiedzeniu spotykają się komisje zdecydowanie różnią-
ce się liczebnością, czyli, mówiąc prosto, komisja duża 
i mała, bardzo liczna i mniej liczna, może dojść do takiej 
sytuacji, gdy te komisje zajmą niejednakowe stanowisko. 
Przykładowo może być tak, że mniejsza komisja najpierw 
zajmowała się konkretną ustawą i nie wyraziła dla niej po-
parcia, a potem na wspólnym posiedzeniu z inną, większą 
komisją została po prostu przegłosowana. I jak to się potem 
sprawozdaje na posiedzeniu plenarnym? Połączone komisje 
na wspólnym posiedzeniu wyraziły poparcie dla ustawy. 
I wtedy to negatywne stanowisko mniejszej komisji znika, 
nie ma go. W świat wysyłany jest komunikat, że obie komi-
sje wyrażają poparcie. To jest sprawa dużo poważniejsza, 
która rodzi nawet pytanie, czy wolno w ten sposób łączyć 
komisje, licząc na to, że ta bardziej liczna – nawet jeżeli 
byłaby również kompetentna w danej sprawie – przegłosuje 
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Jest kwestią do rozważenia, czy przy tak niezbyt licznym 
Senacie jak nasz można byłoby pójść jeszcze dalej i po-
wiedzieć, że wystarczy w jednej komisji pracować dobrze, 
wtedy nie będzie w ogóle żadnej takiej kolizji. Tyle że to 
by na pewno za daleko ingerowało w zainteresowania 
poszczególnych senatorów. Ale ta pierwsza sprawa, żeby 
przewodniczący skoncentrowali się na swojej komisji, 
moim zdaniem warta jest dyskusji.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę.

Senator Edmund Wittbrodt:
Ja myślę, że to, o czym mówił pan senator Seweryński… 

Nie da się być tylko w jednej, bo jeżeli mamy szesnaście 
komisji, a jest stu senatorów, to jak? Muszą być dwie. 
Przewodniczę komisji unijnej i z tego względu jestem 
tu ileś razy nieobecny, ale wtedy, kiedy mogę, to jestem. 
Chciałbym być zawsze, ale zadowalam się nawet tym, że 
jestem tylko wtedy, kiedy mogę.

Jeżeli chodzi o komisje i łączenie… Mnie się wydaje, 
że w systemie demokratycznym trudno sobie wyobrazić… 
Bo my jesteśmy ekspertami w jakichś dziedzinach, każdy 
się przypisuje do jakiegoś obszaru działalności, na którym 
się lepiej zna albo którym się bardziej interesuje. Komisje 
nie mają wag, ale decyzje, które my potem podejmujmy, 
uchwały, nad którymi głosujemy w Senacie, mają trochę 
inny klucz. I pytanie, czy jedno z drugim da się pogodzić. 
Bo nawet jeżeli mówimy, że struktura… Zawsze jest tak, 
że na te kwestie merytoryczne trochę nakładają się w jakiś 
sposób, czy tego chcemy, czy nie, kwestie polityczne. Jeżeli 
struktury poszczególnych komisji odzwierciedlają strukturę 
Senatu, to różnie to jest… Ja bym, Michał, szedł dalej, bo 
mnie się wydaje, że powinniśmy w ogóle wrócić do dysku-
sji na temat Senatu, roli Senatu, tego, jaki on powinien być, 
kto powinien być w Senacie, obszaru działania itd. Bo mnie 
od dawna się marzyło, żeby Senat to było ciało, w którym 
nie ma tych podziałów, nie ma klubów partyjnych, są tyl-
ko ludzie, którzy merytorycznie się znają na problemach, 
na zagadnieniach i jest tylko jedno kryterium, właśnie to. 
I tyle. Obawiam się, że my tego nie rozwiążemy.

Zgadzam się z tym, że komisja pracowała zawsze w at-
mosferze itd., itd.… Ale ja, szczerze mówiąc, mam z tym 
problem. Gdybym ja pisał sprawozdanie mojej komisji, to 
nie miałbym pewności, czy powinien w nim być zawarty 
element ocenny, samooceny komisji. Ja wolałbym – skoro 
na przykład dzisiaj dyskutujemy na temat sprawozdania – 
żeby w protokole z dzisiejszego posiedzenia zawarta została 
ocena wyrażana przez członków różnych komisji, to jest ok. 
Ale jeżeli ja… Może jestem starej daty, bo uważam, że ktoś 
inny powinien mnie oceniać. A czy zdanie, że współpraca 
była w konstruktywnej atmosferze… Bo to jest element 
ocenny, więc czy…

(Głos z sali: Nie, to stwierdzenie faktu…)
Ale czy to jest ocena, czy nie? I czy w sprawozdaniu 

merytorycznym powinny być elementy ocenne? No, to jest 

sywał, tam jest nudno. Przyznaję, że z perspektywy czasu 
mogę powiedzieć, że tu było bardzo ciekawie, a dzięki au-
torytetom, jakie tutaj spotkaliśmy… Myślę, że Andrzej po-
dziela to zdanie, my kiedyś działaliśmy w sporcie, bardziej 
na tych aspektach się znamy, ale było tu poruszanych wiele 
spraw, które dotyczą każdego z nas, bo poprzez dzieci czy 
wnuki dotyczą nas sprawy edukacji, oświaty, tego wszyst-
kiego… I ja jestem bardzo rad, że mogłem tu zasiadać. 
Dziękuję więc panom przewodniczącym, chciałbym także 
podziękować naszej pani Elżbiecie, bo ona bardzo dyskret-
nie, umiejętnie wszystko to, co trzeba było, organizacyjnie 
przygotowywała. To jest warte podkreślenia, bo zawsze na 
czas dostawaliśmy wszystkie materiały, zawiadomienia… 
Czyli ta wspólnota interesów zwyciężyła. Gdyby jeszcze 
kiedyś zdarzyło mi się trafić do Senatu, to chyba się znów 
zapiszę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję.
Nie powiem nic nowego, ale panowie senatorowie wie-

dzą, zresztą pani Elżbieta też, że ja mam takie dwie istotne 
pasje życiowe, jedna to jest nauka, a druga to jest wychowa-
nie, i akurat obie się w tej komisji kumulują. Ja oczywiście 
mam ogromny niedosyt, uważam, że można było zrobić 
więcej, że posiedzeń seminaryjnych mogło być więcej, że 
zespoły, które mamy, w szczególności zespół do spraw wy-
chowania, mogły być bardziej aktywne… Chociaż muszę 
powiedzieć, że na ostatnim spotkaniu, bardzo ciekawym, 
z udziałem rzecznika praw dziecka, na temat samobójstw 
wśród młodzieży szkolnej, była bardzo mała frekwencja. 
Pamiętam, że kiedy zajmowaliśmy się uchwałą o wycho-
waniu, to odbyliśmy kilka posiedzeń prawie że nocnych, to 
były bardzo długie posiedzenia, bardzo ciekawe, na temat 
sytuacji w szkołach i wychowania. Ale starałem się, żeby 
terminy posiedzeń nie były dotkliwe, co nie jest łatwe. 
Wielokrotnie zwracałem się do pana marszałka, żeby te 
terminy przesuwać, „przyklejać” do posiedzenia Senatu, to 
nie zawsze było mile widziane, ale generalnie starałem się, 
żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza, bo wiele osób ma 
inne zajęcia… Oczywiście były i takie posiedzenia, które 
wymagały dłuższego czasu i pewnego dystansu, i wtedy 
już tej ekwilibrystyki nie było, ale to…

Bardzo proszę, pan senator…

Senator Michał Seweryński:
Pan senator poruszył jeszcze jedną sprawę, która 

skłania mnie do przedłużenia swojej wypowiedzi, też 
pro futuro. Należę do osób, które miały nieobecności na 
posiedzeniu komisji wywołane równoczesnością obrad 
innej komisji, której przewodniczę. Widzę, że tego typu 
kolizja jest nie do uniknięcia, i wtedy przewodniczący 
musi wybrać tę komisję, której przewodniczy, wobec tego 
w tej drugiej, której jest członkiem, ma dużo nieobecności. 
Jako nawykły do regulowania prawnik zastanawiam się, 
czy nie należałoby wobec tego wprowadzić dla przewod-
niczących komisji zakazu bycia członkiem innej komisji. 
Wtedy nie będzie tego rozdarcia wynikającego z faktu, że 
trzeba wybrać i że trzeba dać preferencję swojej komisji. 
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Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że możemy zakończyć nasze posiedzenie, 

pani Elżbieta mówi, że nie mamy nad tym głosować…
(Głos z sali: Nie.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, to jest taki moment, że – zanim zamknę 

to posiedzenie – chciałbym podziękować panom senatorom 
i pani Elżbiecie za współpracę i za życzliwość. Myślę, że 
te wszystkie miłe słowa, które tutaj dzisiaj padały, są nie-
jako w pełni symetryczne, że w sumie wszyscy jesteśmy 
autorami tego dzieła, tylko w ten sposób to rozumiem. 
Myślę, że jako osoby doświadczone w służbie publicznej 
i społecznej wiemy, że my służymy komuś i czemuś. Tak 
że bardzo dziękuję.

Jak sądzę, wypowiedź pana senatora Seweryńskiego 
na temat członkostwa w komisjach wynikała z poczucia 
dyskomfortu pana senatora, który chciałby zawsze być 
obecny na posiedzeniach…

(Głos z sali: …można by te godziny poprzestawiać.)
To jest bardzo trudne, bo my mamy kłopot z salami, 

w ogóle z tym, aby uzyskać salę. Ja nie pamiętam, chyba 
opuściłem jedno posiedzenie, może dwa, ale zawsze cier-
pię, bo jeżeli człowiek ma zakodowaną taką przyzwoitość 
i poczucie obowiązku, no to cierpi, ale to już trudno.

Bardzo dziękuję za wszystko.
Zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Dziękujemy.)

kwestia uznania, ja tylko mam tu taki znak zapytania. Mimo 
że uważam, że nawet więcej można by powiedzieć na temat 
tego, jak przebiegały posiedzenia i jaka była atmosfera.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo proszę, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dwie krótkie uwagi.
Pan senator Seweryński mówił o tym, aby ewentualnie 

wyłączać przewodniczących z obowiązku czy nawet z moż-
liwości pracy w drugiej komisji. Uważam, że byłoby szko-
da, bo to jest nawet kilkanaście doświadczonych osób. Na 
przykład z punktu widzenia naszej komisji, gdyby wyłączyć 
przewodniczących innych komisji, to byłaby strata…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: …Misiołek…)
Tak. Nawet jeżeli płaci się za to zwiększonymi nieobec-

nościami, to z punktu widzenia komisji… już nie mówię 
o arytmetyce, ale merytorycznie byłoby szkoda. Uważam, 
że jak już, to co najwyżej nie należy zmuszać przewodni-
czących do pracy w drugiej komisji.

A co do elementu ocennego, to można dyskutować. 
Mnie się wydaje, że gdyby to zdanie było przesadzone, 
to byśmy zaprotestowali i powiedzieli, że nie bardzo się 
zgadzamy z taką oceną, że coś jednak szwankowało, a my 
wszyscy raczej to potwierdziliśmy, więc ja myślę, że to jest 
okej, w porządku. Dziękuję.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 34)
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