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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (87.), 

w dniu 25 kwietnia 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o 
zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone rozpatrzeniu zgło-
szonych w trakcie posiedzenia plenarnego wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – 
Prawo oświatowe, druk senacki nr 1160.

Bardzo serdecznie witam na naszym posiedzeniu 
pana ministra Michała Dworczyka, reprezentującego 
pana premiera i rząd, który jest inicjatorem tej ustawy. 
Witam panie i panów senatorów, panią legislator, panią 
sekretarz.

Szanowni Państwo, tradycyjnie drugie posiedzenie 
komisji staramy się przeprowadzać sprawnie, ponieważ 
wszystkie sprawy zostały omówione na poprzednim po-
siedzeniu komisji i na posiedzeniu plenarnym. Oczywiście 
wystąpienia na posiedzeniu plenarnym jak zawsze były 
bardzo różne. Nie czas może prostować i polemizować, 
koncentrujmy się na materii legislacyjnej, to jest przed-
miotem naszej troski.

Mamy do rozpatrzenia 3 wnioski oznaczone rzymski-
mi liczbami I, II i III. Wniosek najdalej idący to wniosek 
pana senatora Piotra Wacha o odrzucenie ustawy. Jeśli on 
nie uzyska poparcia, to będziemy głosowali nad wnio-
skiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgłoszonym na 
poprzednim posiedzeniu komisji i przegłosowanym. Jeśli 
on nie uzyska poparcia, wówczas będziemy głosować nad 
poprawkami zgłoszonymi do ustawy.

Pani Legislator, czy dobrze to wytłumaczyłem? Zatem 
możemy przystąpić do pracy.

Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos?
(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, witamy pana ministra Kopcia, 
przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nie ma żadnych pytań, wątpliwości. Przystępujemy 
do głosowania.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? Proszę 
o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciwny? (7)
Kto się wstrzymał? (0)
2 senatorów za, 7 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od 

głosu. Wniosek o odrzucenie ustawy nie uzyskał poparcia.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad 

wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. (7)
Kto jest przeciwny? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Bardzo dziękuję.
Uprzejmie informuję, że za przyjęciem ustawy bez 

poprawek głosowało 7 senatorów, 2 – przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek uzyskał poparcie, zatem nie będziemy już pro-
wadzić dalszych głosowań.

Jeśli państwo pozwolicie, kontynuowałbym swoją misję 
sprawozdawcy komisji w tej sprawie.

Uprzejmie informuję, że wyczerpaliśmy porządek na-
szego posiedzenia.

Panie Ministrze, jeszcze jakiś komentarz?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Michał Dworczyk: Bardzo dziękuję wobec tego.)
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu ministrowi 

Dworczykowi, panu ministrowi Kopciowi, przedstawicie-
lom ministerstwa, paniom i panom senatorom, pani legi-
slator, sekretarzom komisji.

Zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 58)

(Koniec posiedzenia o godzinie 0 minut 02) 
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