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Porządek obrad:

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.



4 lutego 2022 r.

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczą-
cy Komisji Nauki, Edukacji i  Sportu Kazimierz 
Wiatr)

PrzEWOdNiczący 
K azimierz Wiatr 

Szanowni Państwo, otwieram wspólne po-
siedzenie Komisji Nauki, Edukacji i  Sportu, 
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i  Administracji Pań-
stwowej.

Witam panie i panów senatorów. Witam pa-
nią legislator. Witam sekretarzy komisji.

Pan minister został, że tak powiem, zabloko-
wany przez media, jak pani senator mi mówi, 
więc nie wiem, czy będziemy czekać na pana 
ministra…

Szanowni Państwo, są 2 wnioski, że tak po-
wiem: wniosek o  odrzucenie ustawy, przyjęty 
przez większość połączonych Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodo-
wej, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 
przyjęty przez mniejszość połączonych Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony 
Narodowej, oraz wniosek o odrzucenie ustawy, 
przyjęty przez Komisję Samorządu Terytorial-
nego i Administracji Państwowej.

Wiele argumentów padło na posiedzeniu 
komisji, na posiedzeniu plenarnym. Nie wiem, 
czy jeszcze ktoś… pani legislator… Czy jeszcze 
coś powinniśmy powiedzieć? Bo żeby ktoś nie 
powiedział, że ja ograniczam, gdyż takie zarzuty 
już 2-krotnie wobec mnie skierowano przy oka-
zji rozpatrywania tej ustawy i 2-krotnie się bro-
niłem, że kompletnie nie zasłużyłem na nie. No, 
być może ktoś uważa inaczej, ale pozostawiam 
to bez komentarza.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 30)

Zatem jeszcze raz pytam, czy ktoś chciałby 
zabrać głos, zanim przystąpimy do głosowania.

Skoro nie, to, Szanowni Państwo, zarządzam 
głosowanie, najpierw nad wnioskiem dalej idą-
cym, wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za takim wnioskiem? Senatorów 
obecnych w sali proszę o podniesienie ręki, a se-
natorów biorących udział w posiedzeniu zdalnie 
o zagłosowanie w sposób zdalny.

Kto jest przeciwny? Proszę o  podniesienie 
ręki.

Kto się wstrzymał? Proszę o  podniesienie 
ręki albo zagłosowanie zdalnie.

Proszę o wyniki zbiorcze.
Ogłaszam wyniki, żeby ci, którzy pracują 

zdalnie, też mogli je usłyszeć.
16 senatorów głosowało za odrzuceniem usta-

wy, 9 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało.
Ja ponawiam wniosek mniejszości, rozu-

miem, że z panią senator. Nad nim już nie gło-
sujemy.

Pozostaje jeszcze sprawa ustalenia sprawoz-
dawców. No, ja bym proponował, żeby sprawoz-
dawcą był pan senator Zdrojewski, jeśli nikt nie 
będzie przeciw. Jeśli chodzi o  sprawozdawcę 
mniejszości, to gdyby pani senator mnie upo-
ważniła, to też bym się podjął tego.

Czy mamy jeszcze coś do ustalenia w sprawie 
przedmiotowej ustawy? Nie.

Czyli sprawozdawcą większości jest pan se-
nator Zdrojewski, a sprawozdawcą mniejszości 
jestem ja.

Rozumiem, że w  ten sposób wyczerpaliśmy 
porządek obrad.

Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? 
Nie.

W takim razie wyczerpaliśmy…
Pan minister przyszedł. Panie Mini-

strze, zapraszamy. Mówiliśmy, że został pan 
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zablokowany przez media, ale my już przepro-
wadziliśmy głosowania. One pewnie, niezależ-
nie od tego… Zresztą nie prowadziliśmy dysku-
sji. Witam pana ministra.

16 senatorów głosowało za odrzuceniem, 9 – 
przeciw, 2 się wstrzymało. Jest wniosek mniej-
szości o  przyjęcie ustawy bez poprawek. Są 
senatorowie sprawozdawcy: pan senator Zdro-
jewski i ja.

Zatem jeszcze raz dziękuję panu ministrowi. 
Dziękuję paniom i  panom senatorom, sekreta-
rzom komisji, pani legislator.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i  Sportu, Komisji Obrony Naro-
dowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Bardzo dziękuję.
(Głosy z sali: Dziękujemy.)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 33)
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