Druk nr 127
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY

o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu
Dnia Nauki Polskiej (druk nr 116).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu,
skierowała w dniu 30 grudnia 2019 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży - do pierwszego czytania.
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu pierwszego czytania
oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniu 8 stycznia 2020 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie
wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości :
1) preambule nadać brzmienie:
„Uznając dokonania polskich naukowców i naukowczyń, ich dążenie do poznania
prawdy i przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom oraz dostrzegając
fundamentalną rolę nauki w tworzeniu cywilizacji i pokojowym rozwoju
społeczeństw, w celu zarówno podkreślenia osiągnięć, jak i dostrzeżenia wyzwań
stojących przed polską nauką, uchwala się, co następuje:”;
– poseł A. Dziemianowicz-Bąk

2) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. Dzień 7 listopada ustanawia się Dniem Nauki Polskiej.”;
– poseł A. Dziemianowicz-Bąk

3) art. 1 nadać brzmienie:
„Art. 1. Dzień 10 grudnia ustanawia się Dniem Nauki Polskiej.”;
– poseł B. Nowacka
4) art. 3 nadać brzmienie:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
– poseł K. Lubnauer

Warszawa, dnia 8 stycznia 2020 r.

Sprawozdawca

/-/ Joanna Borowiak

Przewodnicząca Komisji
/-/Mirosława Stachowiak - Różecka
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IX kadencja/druk 116
Projekt
U S T AWA
z dnia

…

2020 r.

o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
Uznając dokonania polskich naukowców, ich dążenie 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.

