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Wspólne posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (91.), 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Państwowej (208.) 
w dniu 26 czerwca 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Czy obie komisje mają kworum?
(Głos z sali: Nie, my nie mamy kworum.)
(Głos z sali: My mamy.)
(Głos z sali: My mamy trzech… 2 senatorów – pan 

senator Seweryński i pan senator Mikołajczyk – jest na 
posiedzeniu komisji praw człowieka w sali nr 176. Zaczęli 
teraz, więc może…)

(Głos z sali: O, jest pan senator.)
Mamy kworum, tak?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czy komisja samorządu ma kworum?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Szanowni Państwo, otwieram wspólne posiedzenie 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Zebraliśmy się w związku ze zgłoszeniem poprawek 
w trakcie debaty na forum Senatu.

Mamy wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek 
oraz 2 wnioski o wprowadzenie poprawek. Zgodnie 
z Regulaminem Senatu najpierw przegłosujemy wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeśli ten wniosek nie 
uzyska większości, to przystąpimy do głosowania nad po-
prawkami.

Bardzo serdecznie witam panią minister Marzenę 
Machałek. Witam przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Witam panie i panów senatorów obu komisji. 
Witam panią legislator i sekretarzy komisji.

Proszę państwa, zwolnijcie mnie z obowiązku odczy-
tania tego wszystkiego, bo…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pani Legislator, czy proponowany sposób głosowania 

przedstawiłem właściwie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)

A zatem przystępujemy do głosowania.
(Senator Piotr Florek: Przepraszam, czy możemy po-

znać stanowisko pani minister do tych poprawek?)
To przed każdym głosowaniem…
(Senator Piotr Florek: Okej.)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przy-

jęcie ustawy bez poprawek.
Proszę o stanowisko ministerstwa.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Marzena Machałek:
Rekomendujemy przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję.
Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (10)
(Głos z sali: 10 głosów.)
Kto jest przeciw? (1)
(Głos z sali: 1 głos.)
Kto się wstrzymał? (0)
(Głos z sali: Nie ma.)
A zatem chciałbym powiedzieć, że wniosek o przyjęcie 

ustawy bez poprawek uzyskał większość. Było 10 głosów 
za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. W związku 
z tym głosowanie nad kolejnymi wnioskami jest bezprzed-
miotowe.

Uprzejmie informuję, że w ten sposób wyczerpaliśmy 
porządek posiedzenia. A, jeszcze sprawozdawcę musimy 
wyznaczyć.

Proponuję panią senator Kopiczko. Czy są inne wnioski?
W takim razie bardzo dziękuję za udział w posiedze-

niu. Bardzo dziękuję pani minister, przedstawicielom mi-
nisterstwa, paniom i panom senatorom, pani legislator, 
sekretarzom komisji.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 12)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 15)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie:  
Centrum Informacyjne Senatu, Dział Edycji i Poligrafii


