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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 29 marca 2017 r. nad ustawą  

o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 7, 10, 20 i 21. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Jan Żaryn (pkt 3 zestawienia wniosków), 

- senator Barbara Borys-Damięcka (pkt 10 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 

- senator Jan Żaryn (pkt 11 zestawienia wniosków), 

- senator Barbara Borys-Damięcka (pkt 12 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Kultury i Środków Przekazu 

   (-) Jerzy Fedorowicz 

 

http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/40
michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1)  w tytule ustawy, w art. 1 i w art. 2 w ust. 1 skreśla się wyraz 

„Narodowych”; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Borusewicza, 

M. Augustyna 

2)  w tytule ustawy, w art. 1 i w art. 2 w ust. 1 wyrazy „Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „Niepodległości 

przez Rzeczpospolitą Polską”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 21 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4 i 22 

 

3)  w preambule wyrazy „oraz dostrzegając potrzebę szczególnego 

uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń” zastępuje się wyrazami 

„dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, 

uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, 

Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, 

Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając 

wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska 

Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie 

Kościoła Katolickiego”; 

Poprawka sen. 

J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 22 należy głosować łącznie. 

 

4)  w preambule wyrazy „oraz dostrzegając potrzebę szczególnego 

uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń” zastępuje się wyrazami 

Poprawka 

KKŚP 
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„dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń 

oraz uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa 

Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, 

Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego 

Witosa”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 18 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 19 oraz 

poprawek nr 7 i 20. 

 

5)  w art. 2: 

a) w ust. 2 po wyrazie „Komitet” dodaje się wyrazy „, w latach 2017–

2018,”, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „w latach 2017–2021”, 

– skreśla się pkt 5, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż w 

2019 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7 i 20 

 

6)  w art. 2: 

a) w ust. 2 po wyrazie „Komitet” dodaje się wyrazy „, w latach 2017–

2022,”, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „w latach 2017–2021”, 

– skreśla się pkt 5, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 
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„4. Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż w 

2023 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 20 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 2: 

a) w ust. 2 po wyrazie „Komitet” dodaje się wyrazy „, w latach 2017–

2021,”, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „w latach 2017–2021”, 

– skreśla się pkt 5, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż 

w 2022 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.”; 

Poprawka 

KKŚP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8, 14 i 16 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 15. 

 

8)  w art. 4 w ust. 3: 

a) wyrazy „osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej spośród przedstawicieli” zastępuje się wyrazem 

„przedstawiciele” oraz wyrazy „lub osób szczególnie zasłużonych” 

zastępuje się wyrazami „lub osoby szczególnie zasłużone”, 

b) na końcu dodaje się wyrazy „– po wyrażeniu zgody przez te 

podmioty”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

9)  w art. 4 w ust. 3 po wyrazie „nauki,” dodaje się wyrazy „samorządu 

terytorialnego,”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 



– 4 – 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11. 

 

10)  w art. 4 w ust. 3 po wyrazie „społecznych” dodaje się wyraz „, Polonii”;  Poprawka sen. 

B. Borys-Damięckiej 

poparta przez 

komisję 

11)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 4 w ust. 3 po wyrazie „społecznych” dodaje się wyrazy „krajowych 

i polonijnych”;  

Poprawka sen. 
J. Żaryna 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

12)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 4 w ust. 3 po wyrazie „Polskiego” dodaje się wyrazy „, a także 

przedstawicieli państw zasłużonych dla odzyskania niepodległości przez 

Rzeczpospolitą Polską”; 

Poprawka sen. 
B. Borys-Damięckiej 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 13 i 15 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 14. 

 

13)  w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu 

wskazanym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów, 

Związek Województw, środowiska kultury i nauki, organizacje 

społeczne i mniejszości narodowe oraz trzech przedstawicieli 

wskazanych przez organizacje polonijne.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

P. Zientarskiego 
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14)  w art. 5: 

a) w pkt 1 po użytych dwukrotnie wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy 

„i 3”, 

b) skreśla się pkt 2; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

15)  w art. 5 w pkt 2 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 3 i 4”; Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

P. Zientarskiego 

16)  w art. 6 w ust. 2 po wyrazach „Uprawnione podmioty” dodaje się 

wyrazy „, o których mowa w art. 4 ust. 2”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

17)  w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału 

w posiedzeniach Komitetu przedstawicieli państw wspierających 

odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

P. Zientarskiego 

18)  po art. 12 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Komitet znosi się z dniem przyjęcia sprawozdania, 

o którym mowa w art. 2 ust. 4.”; 

Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

19)  po art. 12 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Komitet znosi się z dniem przyjęcia sprawozdania, 

o którym mowa w art. 2 ust. 4.”; 

Poprawka sen. 

J. Czerwińskiego 

20)  po art. 12 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

„Art. .... Komitet znosi się z dniem przyjęcia sprawozdania, 

o którym mowa w art. 2 ust. 4.”; 

 

Poprawka 

KKŚP 

poparta przez 

komisję 
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21)  skreśla się art. 14; Poprawka 

sen. J. Żaryna 

poparta przez 

komisję 

22)  skreśla się art. 14; Poprawka 

KKŚP 

23)  po art. 14 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających 

z niniejszej ustawy wynosi w roku: 

1) 2017 – 45 mln zł; 

2) 2018 – 80 mln zł; 

3) 2019 – 25 mln zł; 

4) 2020 – 25 mln zł; 

5) 2021 – 35 mln zł.”. 

Poprawka 

senatorów: 

J. Rulewskiego, 

P. Zientarskiego 

 

 

 

 
 

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

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 

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


