
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 16 stycznia 2003 r. Druk nr 292 X
_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE  SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI
oraz

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski
do globalnego społeczeństwa informacyjnego (druk nr 292 S)

Senat na 32. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2003 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu �
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu � skierował projekt uchwały w sprawie
niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa
informacyjnego do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i
Sportu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2003 r. - po rozpatrzeniu
przedstawionego projektu uchwały oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas
drugiego czytania - poparły wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 7 i 8 i  wnoszą o ich przyjęcie
przez Senat wraz z jednolitym projektem uchwały zawartych w druku nr 292 S.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany swoich wniosków:

- senator Grażyna Staniszewska (pkt 7 zestawienia wniosków),
- senator Marian Żenkiewicz (pkt 8 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji Przewodniczący Komisji
Ustawodawstwa i Praworządności Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Teresa Liszcz (-)  Marian Żenkiewicz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały w sprawie niezbędnych działań mających

na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa

informacyjnego

1) w akapicie pierwszym w zdaniu drugim po wyrazie

"cywilizacyjnych" dodaje się wyrazy "i kulturowych";

Poprawka
sen. R. Sławińskiego

2) w akapicie drugim w zdaniu pierwszym po wyrazie "edukacji"

dodaje się wyrazy "i wspomagająca go sieć bibliotek publicznych

wszystkich szczebli";

Poprawka
senatorów:
R. Pieniążka,
R. Sławińskiego,

3) w akapicie trzecim w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy "- młody

i starszy -";

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

4) w akapicie trzecim w tiret pierwszym po wyrazie "szkół" dodaje się

wyrazy "oraz bibliotek publicznych";

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
poparta przez
połączone komisje

5) w akapicie trzecim w tiret pierwszym po wyrazie "szkół" dodaje się

wyrazy "i samorządowych bibliotek publicznych";

Poprawka
senatorów:
R. Pieniążka,
R. Sławińskiego,

6) w akapicie trzecim w tiret drugim po wyrazie "nauczycieli" dodaje

się wyrazy "i bibliotekarzy";

Poprawka
senatorów:
R. Pieniążka,
R. Sławińskiego,

7) w akapicie trzecim w tiret szóstym wyrazy "zapewnienia dostępu do

infrastruktury komunikacyjnej, jak i samej informacji, aby" zastępuje

się wyrazami "zapewnienia niskich kosztów dostępu do

infrastruktury komunikacyjnej, jak i samej informacji, tak, aby ";

Poprawka sen.
G. Staniszewskiej
poparta przez
połączone komisje



8) w akapicie czwartym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Minister właściwy do spraw finansów publicznych powinien podjąć

odpowiednie działania zapewniające w kolejnych projektach budżetu

państwa środki finansowe umożliwiające istotne wsparcie działań

związanych z przygotowaniem Polski do globalnego społeczeństwa

informacyjnego.".

Poprawka
sen. M. Żenkiewicza
poparta przez
połączone komisje
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