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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(705)

Wspólne posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (38.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (86.)

w dniu 12 kwietnia 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela.



(Początek posiedzenia o godzinie 21 minut 29)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Kazimierz Wiatr oraz przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej Jerzy Szmit)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Witam państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Karta Nauczyciela (druki nr 390, 390A i 390B).

Poprawki zostały zgłoszone przez Komisję Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosiła o przyjęcie
ustawy bez poprawek.

Bardzo proszę pana przewodniczącego Szmita o poprowadzenie naszych wspól-
nych obrad.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej Jerzy Szmit)

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Dziękuję bardzo.
Wysokie Komisje, mamy do przegłosowania trzy wnioski. Pierwszy z nich to

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Chyba już nie będziemy dyskutować na ten temat? Głosujemy.
Kto z państwa senatorów jest za?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? Proszę bardzo. Jeżeli jest chęć, to proszę bardzo.
Pan senator Andrzej Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Zbigniew Szaleniec.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Szanowni Państwo, ja akurat reprezentuję Komisję Nauki, Edukacji i Sportu,
która ten wniosek postawiła, ale myślę, że koledzy z mojej komisji, pan przewodniczą-



Wspólne posiedzenie KNES (38.) oraz KSTAP (86.)

705/VI2

cy również, zgodzą się – zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawkę drugą, która jest bardzo
istotna – iż rzeczywiście przegapiliśmy to, że wskazane jest, żeby ta ustawa weszła
w życie z dniem 1 września. O poprawce pierwszej już nie dyskutuję, ale poprawka
druga jest warta przyjęcia i wnoszę o to, żebyśmy ją przyjęli.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Dziękuję.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Pierwszy punkt…)
Dziękuję bardzo.
Co prawda należałoby wypróbować taką procedurę jak poprzednio, ale postą-

pmy krok po kroku.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ja bym miał jednak pytanie, jeśli chodzi o to wejście w życie. Jak było bez tej
poprawki? Kiedy to miało wejść w życie?

(Głos z sali: W dwa tygodnie.)
W dwa tygodnie, no właśnie. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa: na czym polega skreślenie lit. b? Ja myślę, że tu pani legislator

by nam bardzo pomogła.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Tak, tak, Panie Senatorze, oczywiście będziemy omawiać poprawki, tylko mu-
simy przejść do głosowania w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ja jednak chciałbym zgłosić uwagę, że będzie troszkę niezręcznie mówić o po-
prawkach, skoro wcześniej wypowiemy się, że chcemy ustawy bez poprawek. Naj-
pierw chcielibyśmy wiedzieć, co to za poprawki, zanim zdecydujemy, że chcemy
ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Możemy przyjąć i taką, i taką logikę procedowania, proszę bardzo.
Pani Mecenas, proszę w takim razie o przedstawienie poprawki pierwszej, ozna-

czonej cyfrą arabską.
Proszę bardzo.
Ale proszę państwa senatorów o uwagę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę o uwagę. Już niedługo będziemy mogli zakończyć procedowanie, ale

bardzo serdecznie państwa proszę o jeszcze trochę wysiłku.
Proszę bardzo, Pani Mecenas.
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, poprawka pierwsza skreśla definicję dyrektora szkoły, która

została wprowadzona w art. 3 pkt 2a, jako przepis, którego istnienie w ustawie będzie
budziło wątpliwości interpretacyjne na jej gruncie. Jeśli chodzi o definicję dyrektora
szkoły, to dotychczas ustawa nie posługiwała się taką definicją, natomiast kwestia sto-
sowania Karty Nauczyciela odnośnie do zespołów szkół została w uproszczeniu zała-
twiona poprzez modyfikację definicji szkoły. Obecnie przez szkołę będziemy również
rozumieli odpowiednio zespół szkół, stąd też nie ma potrzeby odrębnego definiowania
w ustawie dyrektora szkoły. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej przyjęła wniosek o skreślenie tej definicji jako zbędnej i budzącej wątpliwości
interpretacyjne.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Dodam, że wniosek zgłosiło Biuro Legislacyjne i był on poparty przez przed-
stawicieli rządu.

To może od razu przedstawmy poprawkę drugą, żebyśmy już dokończyli oma-
wianie poprawek, a potem przystąpimy do głosowania.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Poprawka druga modyfikuje termin wejścia w życie ustawy, przewidując, iż
ustawa wejdzie w życie nie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, ale z dniem
1 września 2007 r.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące przedstawionych poprawek?
Skoro nie ma, to przechodzimy do głosowania.
Zaczynamy od głosowania nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (0)
Kto jest przeciw? (20)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
Poprawka przeszła.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, nie przeszła, nie przeszła, przepraszam.
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie przeszedł. Przepraszam bardzo.
Przechodzimy w takim razie do głosowania nad poprawkami.
Poprawka pierwsza, oznaczona cyfrą arabską: w art. 1 w pkcie 1 skreśla się lit. b.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (3)
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Poprawka przeszła.
Poprawka druga, oznaczona cyfrą arabską. Kto jest za jej przyjęciem? (21)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
W takim razie, Szanowni Państwo, kto z państwa senatorów zechce być spra-

wozdawcą naszej wspólnej pracy?
Pan senator Zbigniew Szaleniec.
Bardzo dziękuję za aktywność i decyzje.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-

stracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 36)
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