
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 5 lutego 2009 r. Druk nr 431 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 4 lutego 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 5, 7, 14, 15 i 18. 
 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Nauki, Edukacji i Sportu 
 (-) Mariusz Witczak (-) Kazimierz Wiatr 

   
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawek nr 2 i 3. 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 4 skreśla się lit. c, 

b) w pkt 36 w lit. c skreśla się ust. 3h; 

 

Poprawka 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

2)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c, ust. 5g otrzymuje brzmienie: 

"5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem 

prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na 

podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły."; 

 

Poprawka senatorów: 
B. Borys-Damięckiej, 
J. Bergiera 
poparta przez połączone 
komisje 

3)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c: 

a) w ust. 5j po wyrazach "osoby fizycznej," dodaje się wyrazy "na 

umotywowany wniosek rady rodziców", 

b) ust. 5l otrzymuje brzmienie: 

"5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana 

powiadomić, w terminie 12 miesięcy przed dniem 

przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie 

prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej: rodziców, pracowników szkoły lub 

placówki oraz zakładową organizację związkową o zamiarze 

przekazania szkoły lub placówki, o jego przyczynach, 

prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników oraz o zamiarze ogłoszenia konkursu na 

Poprawka 
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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prowadzenie przejętej placówki. Konkurs ten odbywa się w 

terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu zamiaru przekazania 

szkoły. W skład komisji konkursowej wchodzą po jednym: 

przedstawiciel właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego, przedstawiciel każdej rady sołeckiej z 

obwodu danej szkoły, przedstawiciel rady rodziców, 

przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel związków 

zawodowych oraz przedstawiciel kuratorium oświaty. 

Podmiot stający do konkursu przedstawia plan finansowy 

dla przejmowanej placówki i nowe warunki pracy i płacy 

pracowników."; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 11, 17 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 12, 

13, 14, 15 i 16. 

 

4)  w art. 1: 

a) skreśla się pkt 15, 

b) skreśla się pkt 16, 

c) w pkt 17 skreśla się lit. b i c, 

d) skreśla się pkt 19, 

e) skreśla się pkt 21, 

f) w pkt 36 skreśla się lit. a i b, 

g) w pkt 38 skreśla się lit. a i b; 

 

Poprawka 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

5)  w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w ust. 6a wyraz "nauczyciela" zastępuje się 

wyrazem "nauczyciele"; 

 

Poprawka  
KNES, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

6)  w art. 1 w pkt 30, w art. 36a w ust. 6 w pkt 3 w lit. c po wyrazach 

"zakładowych organizacji związkowych" dodaje się wyrazy 

"działających w tej szkole lub placówce"; 

 

Poprawka 
sen. W. Dobkowskiego 
poparta przez mniejszość 
połączonych komisji 
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7)  w art. 1 w pkt 30, w art. 36a w ust. 8 wyrazy "liczba była większa" 

zastępuje się wyrazami "liczba nie była mniejsza"; 

 

Poprawka  
KNES, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 10 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 36: 

a) w lit. c skreśla się ust. 3f i 3g, 

b) w lit. e, w ust. 6a wyrazy "ust. 3d-3g" zastępuje się wyrazami 

"ust. 3d-3e"; 

 

Poprawka 
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

9)  w art. 1 w pkt 38 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

"...) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły 

podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, 

otrzymują dotacje z budżetu gminy, pod warunkiem że 

osoba prowadząca przedszkole, szkołę, ośrodek lub poradnię 

poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 

liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Zdania 

pierwszego nie stosuje się wobec placówek wychowania 

przedszkolnego utworzonych w miejsce zlikwidowanych 

placówek samorządowych i wobec placówek wychowania 

przedszkolnego powstałych ze środków Unii Europejskiej. 

Placówki te otrzymują dotacje odpowiednio: placówki 

wychowania przedszkolnego utworzone w miejsce 

zlikwidowanych placówek samorządowych – od dnia 

rozpoczęcia działania, a placówki wychowania 

przedszkolnego powstałe ze środków Unii Europejskiej – od 

dnia zakończenia ich finansowania ze środków Unii 

Poprawka 
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
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Europejskiej. Zdania pierwszego nie stosuje się także wobec 

szkół powstałych w miejsce zlikwidowanych placówek 

samorządowych. Szkoły te otrzymują dotacje od dnia 

rozpoczęcia swojej działalności – od dnia 1 września.","; 

 

10)  w art. 1 w pkt 38: 

a) w lit. e w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3d-3g" zastępuje się 

wyrazami "ust. 3d-3e" oraz skreśla się ust. 3f i 3g, 

b) w lit. g, w ust. 4f wyrazy "ust. 3d-3g" zastępuje się wyrazami  

"ust. 3d-3e"; 

 

Poprawka 
sen. W. Ortyla 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

11)  skreśla się art. 9, 10, 12, 13, 14, 15 i 16; 

 

Poprawka 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12, 13 i 16 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 14 i 15. 

 

12)  w art. 10 w zdaniu pierwszym wyrazy "2011/2012" zastępuje się 

wyrazami "2010/2011"; 

 

Poprawka  
sen. T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

13)  skreśla się art. 12 i 13; 

 

Poprawka  
sen. T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 15 należy głosować łącznie. 

 

14)  art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, na wniosek 

rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 

lat. 

Poprawka  
sen. R. Góreckiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie 

której dziecko mieszka, może przyjąć do szkoły dziecko, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli pozwalają na to warunki 

organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte 

wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć 

naukę w szkole podstawowej. Wymogu objęcia 

wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w 

przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości 

rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektorów 

innych szkół podstawowych niż wymienione w ust. 2, do 

których rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 

1."; 

 

15)  skreśla się art. 13 i 14; 

 

Poprawka  
sen. R. Góreckiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

16)  w art. 14: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ", na wniosek rodziców,", 

b) skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1; 

 

Poprawka  
sen. T. Gruszki 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

17)  w art. 27 w ust. 1 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy "art. 14a ust. 

7"; 

 

Poprawka 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 
 
 

18)  w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, o której mowa w art. 1, 

zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a  

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
połączone komisje 



- 6 - 

i b w związku z art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do 

dnia 31 sierpnia 2015 r."; 

 

19)  w art. 28: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) art. 1 pkt 40, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2010 r.;", 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) art. 1 pkt 17 lit.a oraz pkt 18, które wchodzą w życie z dniem 

1 września 2011 r.;", 

c) skreśla się pkt 4. 

Poprawka 
sen. K. Wiatra 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych komisji 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


