
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

nr posiedzenia: 27 

data posiedzenia: 5 maja 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Robert Dowhan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wojciech 

Konieczny, Małgorzata Kopiczko, Joanna Sekuła, Kazimierz Wiatr, Józef Zając, 

Bogdan Zdrojewski,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

sekretarz stanu Dariusz Piontkowski ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Anna Goławska ze współpracownikiem, 

Związek Nauczycielstwa Polskiego: 

wiceprezes Krzysztof Baszczyński, 

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET: 

przedstawiciel Iga Jaroszewska, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Ustawa zwiększa wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w celu 

umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego organizacji dodatkowych zajęć 

wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Ponadto ustawa 

dopuszcza przeprowadzanie szczepień na COVID-19 w aptekach oraz reguluje prawa 

emerytalne pracowników górniczych oddelegowanych do prac przy zwalczaniu epidemii. 

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. 



 

 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Bogdan Zdrojewski zaproponował poprawkę, zgodnie z którą środki byłyby 

przeznaczone na dodatkowe zajęcia wspomagające, które wyrównają różnice edukacyjne. 

Za jej wprowadzeniem opowiedział się wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Krzysztof Baszczyński. 

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

Sprawozdawcą komisji będzie senator Małgorzata Kopiczko. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 371 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji uczestniczyła osoba wykonująca zawodową działalność lobbingową: Franciszek Skawiński 

działający na rzecz Rozum i Godność Człowieka Limited Spółka Jawna, Reason and Dignity of Man Ltd. 
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