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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

o projekcie uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie

 Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego (druk nr 292)

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2002 r. � zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu �
skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu projekt uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie
Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego w celu rozpatrzenia go w pierwszym
czytaniu.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2002 r. � zgodnie z art. 80 ust. 2
Regulaminu Senatu � po rozpatrzeniu projektu w pierwszym czytaniu - wprowadziły
poprawki do przedstawionego przez wnioskodawców projektu uchwały i wnoszą
o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały w sprawie
niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego
społeczeństwa informacyjnego.

Przewodnicząca Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Teresa Liszcz (-) Irena Kurzępa



projekt

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do

globalnego społeczeństwa informacyjnego

Senat Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Polska stojąc w obliczu wyzwań

dwóch fundamentalnych transformacji � integracji z Unią Europejską oraz włączenia się

do globalnego społeczeństwa informacyjnego, musi w jednakowym stopniu przygotować

się do sprostania im obu. Pierwsze wyzwanie to w istocie nadrabianie narosłych opóźnień

cywilizacyjnych w stosunku do Zachodniej Europy, drugie natomiast będzie określać

szanse Polaków w przyszłości.

Kluczową rolę w tych procesach transformacji odgrywa system edukacji. Od

przygotowania obywateli będzie bowiem zależała zdolność przystosowania naszego kraju

do wymagań elektronicznej gospodarki i globalnego rynku. Nie można dopuścić do tego,

aby polskie społeczeństwo znalazło się w grupie tych, którzy nie nadążają za rozwojem.

System edukacji winien przygotowywać ludzi do poruszania się na światowym rynku

pracy, dostępnym m.in. przez Internet, do innowacyjności i przedsiębiorczości, do

otwartości na przedstawicieli innych kultur. Stąd tak ważna jest intensyfikacja

przeobrażeń w edukacji.

Senat zwraca się do Rządu o przedstawienie do końca marca 2003 r. programu na

rzecz zapewnienia możliwości ustawicznego kształcenia się, między innymi

z wykorzystaniem nauczania na odległość, po to, aby każdy obywatel naszego kraju �

młody i starszy � miał szansę nadążać za rozwojem. Oczekujemy, że Rząd przedstawi

w nim harmonogram działań zmierzających w szczególności do:

- wyposażenia wszystkich szkół w multimedialny sprzęt komputerowy

z dostępem do Internetu;



- permanentnego szkolenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie

posługiwania się nowymi technologiami w dydaktyce;

- uwzględnienia dydaktyki opartej na nowych technologiach przekazu

w programach wszystkich przedmiotów szkolnych i akademickich;

- zapewnienia dorosłym możliwości zdobywania nowych umiejętności

dzięki zdolności posługiwania się komputerem i Internetem;

- utworzenia ogólnodostępnych edukacyjnych zasobów informacyjnych

w Internecie w języku polskim;

- zapewnienia dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, jak i samej

informacji, aby nie stanowiły one bariery w rozwoju człowieka i całego

społeczeństwa.

Minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw oświaty

i wychowania, wspólnie z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Państwową Komisją

Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Centralną Komisją

do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, powinni podjąć działania sprzyjające

kreowaniu interdyscyplinarnych dziedzin studiów wykorzystujących technologie

informacyjne.

Senat wskazuje na konieczność stałego monitorowania i korygowania przygotowań

Polski do wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Konieczne jest stworzenie skutecznego mechanizmu międzyresortowej współpracy

w Rządzie z uwagi na interdyscyplinarność problemów. Konieczne jest współdziałanie

Rządu ze szkołami wyższymi i samorządami lokalnymi wszystkich szczebli. Oczekujemy,

że Rząd uwzględni w swoim programie odpowiednie mechanizmy zapewniające

koordynację działań centralnych i lokalnych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

"Monitor Polski".
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