
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2010 r. Druk nr 823 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 8 kwietnia 2010 r. nad ustawą  

o Polskiej Akademii Nauk,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 35. 
 
 

 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Nauki, Edukacji i Sportu 
   (-) Kazimierz Wiatr 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o Polskiej Akademii Nauk 

 

 

 

1)  w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "wyłonioną w drodze 

wyborów"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2  i 4  należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "strukturę korporacyjną uczonych, 

zwaną dalej „strukturą korporacyjną”" zastępuje się wyrazami 

"korporację uczonych"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
R. Knosali 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3  i 19  należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "instytuty naukowe" dodaje się 

wyrazy ", placówki naukowe"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
R. Knosali, 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 
 

4)  użyte w art. 2 w ust. 3, w art. 4 w ust. 1, dwukrotnie w art. 79 w ust. 1 

w lit. a oraz w art. 94 w ust. 6 w pkt 5 w różnym przypadku wyrazy 

"struktura korporacyjna" zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami "korporacja uczonych", oraz w tytule rozdziału 4 

i w art. 27 wyrazy "Struktura korporacyjna" zastępuje się wyrazami 

"Korporacja uczonych"; 

 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
R. Knosali 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5  i 30  należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 9 w ust. 2 wyrazy "przestępstwo umyślne lub" zastępuje się 

wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

6)  w art. 17 w ust. 3 wyraz "są" zastępuje się wyrazami "mogą być"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 7, 24, 25, 26 i 27 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 19 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "minister właściwy do spraw nauki" 

zastępuje się wyrazami "Prezes Akademii"; 

 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 

8)  w art. 19 w ust. 2 w pkt 6 wyraz "ustaw" zastępuje się wyrazami "aktów 

normatywnych" oraz wyraz "i" zastępuje się wyrazami ", jej zastosowań 

oraz"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

9)  w art. 22 w ust. 2 wyrazy "w porozumieniu" zastępuje się wyrazem 

"łącznie"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

10)  w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"… . Prezes Akademii kształtuje politykę naukową w jednostkach 

naukowych Akademii poprzez ustanawianie programów 

pionierskich badań, w szczególności mających na celu wspieranie 

osób rozpoczynających karierę naukową."; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

11)  w art. 31 w ust. 7 wyrazy "tylko przez dwie kolejne" zastępuje się 

wyrazami "nie dłużej niż przez dwie"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

12)  w art. 35 w ust. 7 po wyrazie "funkcję" dodaje się wyrazy "nie dłużej 

niż"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

13)  w art. 40 w ust. 6 po wyrazach "prac i" dodaje się wyrazy "sposób 

wykorzystania wiążących opinii komisji oraz"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

14)  w art. 53 w ust. 1 skreśla się wyraz "jego" oraz wyrazy "przy pomocy 

zastępców"; 

 

 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 
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15)  w art. 53 po ust. 6 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"…. Prezes Akademii, na wniosek rady naukowej, może wyrazić zgodę 

na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która 

pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy."; 

 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
R. Knosali 
poparta przez 
komisję 

16)  w art. 60 w ust. 1 wyrazy "odpowiednim organem administracji 

rządowej właściwym do spraw nauki"  zastępuje się wyrazami 

"właściwym organem administracji"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

17)  w art. 62 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 
 

18)  w art. 62 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 
 

19)  po art. 67 dodaje się art. … w brzmieniu: 

"Art. … 1. Placówkami naukowymi są w szczególności jednostki 

prowadzące badania naukowe i upowszechniające wyniki 

tych badań. 

2. Placówki naukowe tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje 

Prezydium Akademii w drodze uchwały na wniosek 

Prezesa Akademii w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw nauki. Do tworzenia i likwidacji 

tych jednostek stosuje się art. 43 pkt 3, art. 45 ust. 1 i art. 

65. 

3. Prezes Akademii nadaje placówce naukowej statut, który 

określa jej zadania i organizację, oraz może wskazać  

wydział Akademii sprawujący nadzór nad jej 

działalnością. 

4. Prezes Akademii ustali zasady powoływania dyrektorów 

placówek naukowych."; 

 

 

Poprawka 
senatorów: 
R. Góreckiego, 
R. Knosali, 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 
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20)  w art. 68 w ust. 2 wyrazy "art. 44, 45" zastępuje się wyrazami "art. 43 

pkt 3, art. 44"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 21  i 23  należy głosować łącznie. 

 

21)  w art. 72:  

a) w ust. 1 wyrazy ", w tym mieniem jednostek naukowych i innych 

jednostek organizacyjnych Akademii," zastępuje się wyrazami "oraz 

mieniem instytutów", 

b) w ust. 2 po wyrazie "Akademii" dodaje się wyrazy "oraz mienie 

instytutów"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

22)  w art. 72 w ust. 1 wyraz "zasadą" zastępuje się wyrazem "zasadami"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 
 

23)  w art. 73 w ust. 1 wyrazy ", w tym instytutów," zastępuje się wyrazami 

"oraz instytutów"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

24)  w art. 78: 

a) w ust. 2 wyrazy "minister właściwy do spraw nauki" zastępuje się 

wyrazami "Prezes Akademii", 

b) skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 

25)  w art. 79 skreśla się ust. 5; 

 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 
 

26)  w art. 84 w ust. 4 skreśla się wyrazy "i podlega zatwierdzeniu w ciągu 

21 dni przez ministra właściwego do spraw nauki"; 

 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 

27)  art. 86 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 86. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb finansowania 

i gospodarki finansowej Akademii oraz gospodarki 

finansowej jej instytutów, sposób sporządzania planu 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
poparta przez 
komisję 



- 5 - 

finansowego. sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez 

Akademię i jej instytuty, z zachowaniem zasady prawidłowej 

gospodarki majątkiem Akademii i jej instytutów."; 

 

28)  w art. 96 w ust. 1 po wyrazie "okresowym" dodaje się wyrazy 

", dokonywanym przez radę naukową,"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

29)  w art. 97 po wyrazie "naukowi" dodaje się "oraz pracownicy badawczo-

techniczni";  

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

30)  w art. 101 w ust. 3 w pkt 4 oraz w art. 112 w ust. 6 wyrazy 

"przestępstwo umyślne" zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 31 i 34 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 32 i 33. 

 

31)  w art. 104 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. Do czasu przyjęcia układu zbiorowego pracy, bądź zakładowego 

regulaminu wynagrodzenia, do pracowników instytutów stosuje się 

art. 105." 

 

Poprawka sen.  
Z. Romaszewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 32 wyklucza głosowanie poprawki nr  33. 

 

32)  art. 104 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 104. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników instytutów 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 

spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw pracy, ustalając wysokość minimalnej i maksymalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki 

Poprawka sen. 
J. Fetlińskiej 
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przyznawania innych składników wynagrodzenia tak, aby 

wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

instytucie, w poszczególnych grupach pracowników w 

relacji do kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej 

dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) nie była 

niższa: 

1) w grupie stanowisk profesorów zwyczajnych - od 

391,8 %, 

2) w grupie stanowisk profesorów nadzwyczajnych, 

profesorów wizytujących  i adiunktów - od 261,2 %, 

3) w grupie stanowisk asystentów - od 130,6 %, 

4)  w grupie pozostałych pracowników - od 130,6 % 

- kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z 

uwzględnieniem zasady, że wysokość indywidualnych 

stawek poszczególnych składników wynagrodzenia 

pracowników instytutu ustala dyrektor."; 

 

33)  w art. 104 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników instytutów do czasu objęcia 

ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw nauki 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając 

wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz 

wysokość i warunki przyznawania innych składników 

wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w instytucie, w poszczególnych grupach 

pracowników w relacji do kwoty bazowej określanej w ustawie 

Poprawka sen. 
J. Fetlińskiej 
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budżetowej dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) nie była niższa: 

1)  w grupie stanowisk profesorów zwyczajnych - od 391,8 %, 

2) w grupie stanowisk profesorów nadzwyczajnych, profesorów 

wizytujących  i adiunktów - od 261,2 %, 

3)  w grupie stanowisk asystentów - od 130,6 %, 

4)  w grupie pozostałych pracowników - od 130,6 % 

- kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z 

uwzględnieniem zasady, że wysokość indywidualnych stawek 

poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników instytutu 

ustala dyrektor."; 

 

34)  w art. 105 po wyrazie "pracowników"  dodaje się wyraz "instytutów," 

oraz na końcu dodaje się wyrazy ", ustalając wysokość minimalnej i 

maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do 

poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania 

innych składników wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w instytutach, pomocniczych jednostkach 

naukowych i innych jednostkach organizacyjnych Akademii, w 

poszczególnych grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej 

określanej w ustawie budżetowej dla pracowników wymienionych w 

art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) nie była 

niższa: 

1) w grupie stanowisk profesorów - od 391,8 %, 

2) w grupie stanowisk adiunktów, starszych kustoszy dyplomowanych, 

starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy 

dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji 

naukowej - od 261,2 %, 

Poprawka sen.  
Z. Romaszewskiego 
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3) w grupie stanowisk asystentów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów  dokumentacji i informacji naukowej - od 130,6 %, 

4)  w grupie pracowników niebędących pracownikami naukowymi- od 

130,6 % 

- kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem 

zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych 

składników wynagrodzenia pracowników ustala dyrektor"; 

 

35)  w art. 118 wyrazy "art. 95" zastępuje się wyrazami "art. 82". 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez 
komisję 

 
 
 
 
 

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

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 

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


