
 Druk nr 116      
 Warszawa, 18 grudnia 2019 r. 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

IX kadencja  

 

 

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 - o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Michała Wypija. 

 

 (-)  Waldemar Andzel;  (-)  Ryszard Bartosik;  (-)  Barbara Bartuś;  (-)  Joanna 

Borowiak;  (-)  Lidia Burzyńska;  (-)  Krzysztof Czarnecki;  (-)  Przemysław 

Drabek;  (-)  Elżbieta Duda;  (-)  Ewa Filipiak;  (-)  Zbigniew Girzyński;  (-)  Jarosław 

Gonciarz;  (-)  Leonard Krasulski;  (-)  Marek Kwitek;  (-)  Krzysztof Lipiec;  (-)  Anna 

Milczanowska;  (-)  Marcin Porzucek;  (-)  Paweł Rychlik;  (-)  Agnieszka 

Soin;  (-)  Marek Suski;  (-)  Ewa Szymańska;  (-)  Jacek Świat;  (-)  Robert 

Telus;  (-)  Ryszard Terlecki;  (-)  Grzegorz Wojciechowski; (-) Michał 

Wypij;  (-)  Tomasz Zieliński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

 

USTAWA 

z dnia … r. 

o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej 

W celu uznania dokonań polskich naukowców, ich dążenia do poznania prawdy  

i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom oraz dostrzegając fundamentalną rolę nauki w 

tworzeniu cywilizacji, uchwala się co następuje:  

Art. 1. 

Dzień 19 lutego ustanawia się Dniem Nauki Polskiej. 

Art. 2. 

Dzień Nauki Polskiej jest świętem państwowym. 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

Celem niniejszego projektu jest ustanowienie 19 lutego jako nowego święta 

państwowego. Dzień Nauki Polskiej stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań 

rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Co więcej – ich 

odkrycia nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wpisują się także w 

przyrodzone człowiekowi dążenie do prawdy, dobra i piękna – a tym samym poznania i 

zrozumienia otaczającego nas świata i siebie samych.  

Wśród naszych najwybitniejszych naukowców można wskazać m.in. postaci tak wielkiego 

formatu jak Mikołaj Kopernik, Jan Heweliusz, Ignacy Łukasiewicz, Karol Olszewski i Zygmunt 

Wróblewski, Maria Skłodowska-Curie, Henryk Arctowski, Ludwik Hirszfeld, Jan Czochralski czy 

Stefan Banach. Teoria heliocentryczna, lampa naftowa czy odkrycie radu i polonu to tylko kilka 

przykładów licznych osiągnięć Polek i Polaków będących najlepszą wizytówką naszego kraju.   

Przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego 

i gospodarczego. Działo się tak również w okolicznościach dla naszego narodu skrajnie trudnych. 

Podczas niszczących wojen, rozbiorów i okupacji nauka odgrywała istotną rolę w kształtowaniu 

kolejnych pokoleń polskich elit poczuwających się do odpowiedzialności za los wspólnoty. Trudno 

też przecenić dydaktyczną i formacyjną misję szkół wyższych – począwszy od ufundowanej w 1364 

roku Akademii Krakowskiej.  

W uznaniu jego wybitnych osiągnięć dla ludzkości wskazuje się dzień urodzin Mikołaja 

Kopernika – 19 lutego – jako Dzień Nauki Polskiej.   

Dzień Nauki Polskiej będzie wyrazem najwyższego szacunku dla dokonań polskich 

naukowców czasów minionych i współczesnych. Stanowić będzie inspirację do pójścia w ich ślady. 

Wzmocni społeczny prestiż i zainteresowanie nauką.    

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji krajów 

członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia.  
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Opinia 

Warszawa, 20 grudnia 2019 r. 

Pani 
Elzbieta Witek 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (przedstawiciel 
wnioskodawcow: Michal Wypij) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2019 r. poz. 1028, 
ze zmianami) sporz<!dza sicr nastcrpuj'!q opinicr: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje ustanowienie dnia 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. 

Zgodnie z projektowan~ ustaw~ dzien ten bttdzie switttem panstwowym. 
Proponowana ustawa rna wej sc w zycie z dniem ogloszenia. 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objt:tej projektem 
ustawy 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

III. Analiza projektu ustawy pod k~tem prawa Unii Europejskiej 
Kwestie, o kt6rych mowa w projekcie ustawy, nie stanowi~ materii 

regulacji prawa UE. 
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IV. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o ustanow1emu Dnia Nauki Polskiej 

nie jest objt;ty prawem Unii Europejskiej . 

Akceptow l: 
Wicedy e tor Biura Analiz Sejmowych 

Jacek a~k 
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Opinia 

Warszawa, 20 grudnia 2019 r. 

Pani 
Elzbieta Witek 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (przedstawiciel wnioskodawcow: 
Michal Wypij) jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 regulaminu Sejmu 

Projekt przewiduje ustanowienie dnia 19 lutego Dniem Nauki Polskiej . 
Zgodnie z projektowan~ ustaw~ dzien ten b~dzie swi~tem panstwowym. 

Projekt ustawy nie jest obj~ty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy nie zawiera przepis6w, kt6re maj~ na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej. 
Poselski projekt ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej nie stanowi 

projektu ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a regulaminu Sejmu. 

Akcepto al: 
Wiced · ktor Biura Analiz Sejmowych 
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