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Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący 
Kazimierz Wiatr:

Otwieram posiedzenie Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Witam panie i panów senatorów. Witam se-
kretarzy. Witam pana legislatora.

Posiedzenie poświęcone jest rozpatrzeniu 
wniosków, jakie zostały zgłoszone w czasie po-
siedzenia plenarnego Senatu do ustawy o usta-
nowieniu Dnia Nauki Polskiej, ustawy z  dnia 
9 stycznia 2020 r., druk senacki nr 41.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Jednocześnie mamy 
też wniosek o wprowadzenie do ustawy 2 popra-
wek. Ponieważ wszystkie argumenty za i prze-
ciw padły już na poprzednim posiedzeniu ko-
misji i  w  czasie debaty, proponuję ograniczyć 
posiedzenie tylko do głosowania.

Czy są inne wnioski?
(Senator Janusz Gromek: Jest wniosek, żeby 

poczekać na idące do nas panie.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze.
(Rozmowy na sali)
Chciałbym zapytać pana legislatora, czy je-

śli będziemy głosowali nad przyjęciem ustawy 
z poprawkami… Musimy każdą poprawkę prze-
głosować jeszcze raz?

(Główny Legislator w  Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Tak, 
bo one…)

Dobrze, czyli będą 3 głosowania.
(Główny Legislator w  Biurze Legislacyj-

nym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: 
3 głosowania.)

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 12)

(Rozmowy na sali)
Czy już możemy rozpocząć, czy jeszcze 

mamy czekać?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Prze-

wodniczący, niestety infrastruktura związana 
z toaletami jest bardzo skromna i musimy jesz-
cze poczekać na koleżankę, która…)

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Chciałbym jednocześnie bardzo prosić, po-

nieważ posiedzenia komisji, które odbywają się 
po posiedzeniu plenarnym i po dyskusji, są za-
zwyczaj bardzo krótkie, żebyśmy inne czynności 
odkładali na późniejszy czas.

Tak jak już powiedziałem, wszystkie argu-
menty, jakie miały paść w tej sprawie, padły na 
poprzednim posiedzeniu komisji i  w  dyskusji 
plenarnej, dlatego, jeśli nie będzie takiego wnio-
sku, nie będziemy powtarzać tych wszystkich 
argumentów i  ograniczymy nasze posiedzenie 
do przeprowadzenia głosowań.

Ponieważ nie ma żadnych innych wnio-
sków, przystępujemy do głosowania.

Wnioskiem najdalej idącym jest wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za tym wnioskiem? Proszę o  pod-
niesienie ręki. (4)

(Głos z sali: Bez poprawek?)
(Głos z sali: Bez poprawek.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Jeszcze raz…)
Państwo otrzymali druki, na których znaj-

dują się wszystkie wnioski będące wynikiem 
obrad komisji i  posiedzenia plenarnego. Na 
posiedzeniu komisji został zgłoszony wniosek 
o wprowadzenie do ustawy 2 poprawek – to jest 
punkt II w tym zestawieniu – natomiast na po-
siedzeniu plenarnym został zgłoszony wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, który zgodnie 
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z regulaminem jest poddawany pod głosowanie 
jako pierwszy, ponieważ jest wnioskiem dalej 
idącym. Dlatego głosowaliśmy nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

4 senatorów było za.
Kto jest przeciw? (7)
Kto się wstrzymał? (0)
Bardzo dziękuję.
W  takim razie przystępujemy do głosowa-

nia nad poprawkami.
Poprawka pierwsza dotyczy art.  1, wyrazy 

„19 lutego” zastępuje się wyrazami „10 grudnia”.
Kto jest za tą poprawką? Proszę o  podnie-

sienie ręki. (7)
Kto jest przeciwny? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
I poprawka druga. W art. 3 wyrazy „z dniem” 

zastępuje wyrazami „po upływie 14 dni od dnia”.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o  podnie-
sienie ręki. (7)

Kto jest przeciwny? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Głosujemy łącznie… Nie głosujemy.
(Głos z sali: Już nie.)
Proszę państwa, pozostaje nam wyzna-

czenie sprawozdawcy komisji. Rozumiem, że 
w  tej sytuacji pani senator Jazłowiecka bę-
dzie… Tak?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)
Pani senator się zgadza, państwo się zga-

dzacie.
W takim razie informuję, że wyczerpaliśmy 

porządek naszego posiedzenia.
Skoro nie ma uwag, zamykam posiedzenie 

Komisji Nauki, Edukacji i  Sportu Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 21)
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