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Porządek obrad:
1. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Kazimierz Wiatr)

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ WIATR

Szanowni Państwo!
Otwieram dwunaste posiedzenie Komisji 

Nauki, Edukacji i  Sportu Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Witam panie i panów senatorów.
W porządku naszego posiedzenia są 2 punk-

ty, jeden to odwołanie zastępcy przewodniczące-
go Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a drugi to 
powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie komisji 
jest transmitowane w internecie.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, 
proszę o nieuruchamianie aplikacji do połącze-
nia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń 
akustycznych.

Szanowni Państwo, rozumiem, że zdalnie są 
te same osoby, które były wcześniej, aczkolwiek…

(Głos z  sali: Dwoje senatorów: senator 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i  senator Jacek 
Bury.)

No właśnie, bo pan Dowhan był przez chwilę 
na sali, więc mnie to zaskoczyło, że jest i zdalnie, 
i tutaj.

(Głos z sali: Nie, nie.)
To rozumiem, że pani senator Budner…
(Głos z sali: Jest jakiś problem z połączeniem. 

Być może za chwileczkę…)
Czyli kto w tej chwili jest zdalnie?
(Głos z sali: Senator Kołacz-Leszczyńska i se-

nator Bury.)
Tak, pan senator Jacek Bury i  pani senator 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska są zdalnie.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

Wszystkich państwa senatorów obradują-
cych zdalnie proszę o upewnienie się, czy pań-
stwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery 
w nich włączone. Proszę także o zapewnienie ta-
kiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby 
byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora 
obradującego zdalnie może nastąpić przez czat 
w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opi-
sany jest w instrukcji, którą otrzymaliście pań-
stwo e-mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe 
dopiero po jego udzieleniu przez przewodni-
czącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę 
państwa o samodzielne włączanie mikrofonów. 
Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączać mi-
krofon.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji 
senatorów obradujących zdalnie jest specjalny 
numer telefonu, pod którym możecie państwo 
dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Sprawdzenie kworum. W  tej chwili mamy 
na sali 6 osób i 2 zdalnie, razem 8, a to znacznie 
przekracza nasze minimalne kworum.

Proszę państwa, chciałbym uprzejmie poin-
formować, że do komisji wpłynęła rezygnacja 
pana senatora Koniecznego z funkcji wiceprze-
wodniczącego. Zresztą pan senator jest tu osobi-
ście i może to potwierdzić.

Czy jeszcze w tej sprawie pan senator chciał-
by zabrać głos, czy uznamy…

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY

Tak, jeżeli można.
Chciałbym bardzo podziękować panu prze-

wodniczącemu za współpracę w  prezydium 
komisji, dziękuję także pozostałym wiceprze-
wodniczącym. Niestety, z  racji tego, że jestem 
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również wiceprzewodniczącym Komisji Zdro-
wia, a  tam liczba obowiązków i  chęć dobrego 
przygotowania się do posiedzeń komisji, do tego 
jeszcze nie jestem senatorem zawodowym … To 
wszystko sprawia, że chcę się bardziej skupić na 
pracach w tamtej komisji, a wiadomo, że w okre-
sie pandemii spotykamy się często i mamy wiele 
problemów do omówienia. Ja oczywiście dekla-
ruję pracę w naszej komisji, jak najbardziej, ale 
jestem zmuszony zrezygnować ze stanowiska 
wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ WIATR

Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Ze swojej strony też przekazuję wyrazy po-

dziękowania, także za życzliwość, którą tu mieli-
śmy we współpracy w komisji. Bardzo za to dzię-
kuję. Liczę także na to, że zgodnie z deklaracją 
nasza komisja nadal będzie polem aktywności 
pana senatora.

Szanowni Państwo, czeka nas głosowanie.
Na posiedzeniu komisji prowadzonym jed-

nocześnie w sposób zdalny i bezpośredni jest to 
trochę złożone. Senatorowie obradujący w  sali 
posiedzeń głosują na dotychczasowych zasa-
dach, czyli poprzez podniesienie ręki. Senato-
rowie obradujący zdalnie biorą udział w  gło-
sowaniach poprzez specjalny formularz, który 
każdorazowo przed głosowaniem będzie poja-
wiał się w  aplikacji. Rozumiem, że się pojawił. 
Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przy-
cisku „OK”, a następnie wybranie jednej z trzech 
opcji: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Po pod-
jęciu decyzji należy przekazać wynik głosowa-
nia. Senatorowie obradujący zdalnie, którzy nie 
są członkami komisji, nie biorą udziału w głoso-
waniu.

Tutaj jeszcze taka uwaga. Otóż panel do gło-
sowania wyświetla się u wszystkich uczestników 
spotkania, nie tylko u członków komisji, jednak 
zliczane będą tylko głosy członków komisji.

Zatem przystępujemy do głosowania.
Kto jest za odwołaniem pana senatora z funk-

cji wiceprzewodniczącego komisji? Proszę 
o  podniesienie ręki oraz wykonanie stosownej 
sekwencji działań zdalnie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, za.
Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Nie ma…)
To teraz poprosimy o wynik. Jakie mamy wy-

niki głosowania zdalnego?
(Głos z sali: Ile głosów za?)
(Głos z sali: 6.)
(Głos z sali: Przeciw?)
(Głos z sali: Nie ma.)
(Głos z sali: Ile się wstrzymało?)
(Głos z sali: Nikt.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Głosujących 8 senatorów. Wszy-

scy za odwołaniem.)
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, czyli za odwołaniem 

pana senatora głosowało 8 senatorów. Oczywi-
ście z  żalem, ale popieramy ten wniosek. Nikt 
nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Tak że pan senator został odwołany z funkcji wi-
ceprzewodniczącego.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za dotychczaso-
wą aktywność.

Od razu pytam, czy ktoś z  państwa będzie 
zgłaszał panią senator.

Pan senator Zdrojewski. Bardzo proszę.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI

Chciałbym się dołączyć do podziękowań dla 
pana senatora Koniecznego. Zgłaszałem go na 
tę funkcję prawie rok temu, też z  takim zało-
żeniem, że być może ten okres będzie okresem 
niewypełnionym do końca. Jeszcze raz dzięku-
ję.

A teraz zgłaszam panią Joannę Sekułę, kole-
żankę, panią senator. Jest ona już po roku pracy, 
więc powinna być państwu dość dobrze zna-
na. Przypomnę tylko, że ma także bardzo duże 
doświadczenie pedagogiczne, nauczycielskie. 
Pracowała, o ile pamiętam, do 1984 r. w zespo-
le szkół elektrycznych, w sumie chyba przez 23 
lata. Do tego dołożyła jeszcze 2 lata pracy w ze-
spole doskonalenia zawodowego. Tak więc ma 
25-letni staż pracy w  zawodzie pedagoga, na-
uczyciela. Do tego jeszcze dołączyła swoje do-
świadczenia menedżerskie. Wydaje mi się, że 
jest właściwą osobą i  panu przewodniczącemu 
będzie także potrzebna w tych sprawach, które 
są związane z organizacją pracy naszej komisji. 
Dziękuję bardzo.
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PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ WIATR

Bardzo dziękuję.
Pytam panią senator, czy się zgadza.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA

Tak, Panie Przewodniczący.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ WIATR

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę państwa, zarządzam głosowanie.
Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.
(Głos z sali: 7 – za.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Nie ma.)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Na razie nie ma.)
To proszę jeszcze o doliczenie głosów odda-

nych zdalnie.
(Głos z sali: W sumie 9. Głosowało 9 senato-

rów, wszyscy byli za.)
Proszę państwa, ogłaszam wyniki głosowania.
9 senatorów głosowało za, nikt nie był prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał.
Pani Senator, gratulujemy.
Mamy nadzieję, nawet przekonanie, że ta 

współpraca będzie dobra. Tak jak pan senator 
powiedział, już mieliśmy okazję się poznać.

Nasza komisja zajmuje się 3 dużymi obsza-
rami. My mamy jeszcze zaległe spotkanie z mi-
nistrem sportu. W  tej chwili ten czas jest taki 
niesprzyjający, parokrotnie przekładaliśmy po-
siedzenia komisji. Ale generalnie tych obszarów 
jest wiele, a czas jest trudny. Ja powiem szczerze, 
że też mam takie dylematy, na ile państwa na-
rażać i spotykać się, a na ile pewne rzeczy mogą 

poczekać. Dlatego ustawy, które są procedowa-
ne, mają absolutne pierwszeństwo, pozostałe 
sprawy realizujemy w miarę możliwości.

Tak że jeszcze raz gratuluję pani senator 
i  mam nadzieję, że w  tym trudnym czasie bę-
dziemy jakoś razem działać. Bardzo dziękuję.

(Senator Joanna Sekuła: Panie Przewodniczą-
cy, jeśli mogłabym…)

Bardzo proszę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA

Ja bardzo państwu senatorom dziękuję za za-
ufanie. Zaszczytem dla mnie będzie współpraca 
z  państwem w  charakterze wiceprzewodniczą-
cej. Całe moje doświadczenie i całą moją kulturę 
polityczną włożę w pracę naszej komisji i obie-
cuję państwu, że będę zachowywała daleko idą-
cą powściągliwość polityczną po to, aby sprawy 
związane z  edukacją, szkolnictwem i  sportem 
były dla nas priorytetem. Jeszcze raz bardzo 
dziękuję za zaufanie.

PRZEWODNICZĄCY 
K AZIMIERZ WIATR

Bardzo dziękuję, Pani Senator, także za te 
ostatnie słowa, gdyż ja już od pewnego czasu je-
stem przewodniczącym Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu i staramy się, żeby w komisji sprawy 
merytoryczne były podstawowe, a  inne sprawy 
ewentualnie zostały przeniesione na salę ple-
narną czy inne obszary. Tak że bardzo dziękuję.

Proszę państwa, wyczerpaliśmy program na-
szego posiedzenia.

Przypominam, że o 11.00 mamy kolejne waż-
ne posiedzenie wspólnie z komisją rodziny.

Zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 42)
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