
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 352 

data posiedzenia: 24 września 2019 r. 
  

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (druk senacki 

nr 1282). 

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana 

Kowalewskiego (druk senacki nr 1278). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Stanisław Gogacz. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Zbigniew Cichoń, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Jan Filip Libicki, 

Marek Martynowski, Andrzej Misiołek, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Leszek Piechota, 

Aleksander Pociej, Michał Potoczny, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,  

 

 
przedstawiciele wnioskodawców: 

 senatorowie Ryszard Bonisławski, Kazimierz Wiatr,  

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Beata Mandylis. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (druk senacki nr 1282) omówił 

przedstawiciel wnioskodawców, senator Kazimierz Wiatr. Wnioskodawca poinformował, że 

przygotowując projekt, szeroko konsultował jego treść ze środowiskiem naukowców. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis miała drobne uwagi o charakterze 

redakcyjnym do przedstawionego projektu. 

Nad projektem uchwały nie przeprowadzono dyskusji. 

Senatorowie zaproponowali wprowadzenie poprawek redakcyjno-stylistycznych do tekstu 

uchwały. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie tekstu jednolitego. 

Komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Wiatr. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1282 S). 



 

 

Ad 2. 
 

 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (druk 

senacki nr 1278) omówił przedstawiciel wnioskodawców, senator Ryszard Bonisławski. 

Przedstawiając projekt, senator wnioskodawca przytoczył wiele ciekawostek historycznych 

obrazujących osobę Jana Kowalewskiego. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Beata Mandylis nie miała uwag do przedstawionego 

projektu. 

Nad projektem uchwały nie przeprowadzono dyskusji. 

Do tekstu wprowadzono poprawki redakcyjne. 

Przewodniczący komisji Stanisław Gogacz zgłosił wniosek o przyjęcie projektu uchwały wraz 

z zaproponowanymi poprawkami w formie tekstu jednolitego. 

Komisja przyjęła ten wniosek jednogłośnie. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Ryszard Bonisławski. 

Konkluzja: 

 Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki 

i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 1278 S). 

 

 

Opracowano w BPS 

 


