
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2010 r. Druk nr 824 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  

– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

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

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

 

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



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

system nauki 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 11, 13 i 16 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 6 po wyrazach "poz. 1049)" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem  

art. 16 i art. 21 – 31, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r."; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 3 i 30 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) w pkt 3: 

a) wyrazy "placówki naukowe" zastępuje się wyrazami "instytuty 

naukowe i pomocnicze jednostki naukowe", 

b) po wyrazach "Polskiej Akademii Nauk" dodaje się wyrazy ", w 

odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia ... o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr …, poz. …)";"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

3)  w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) w pkt 3: 

a) wyrazy "placówki naukowe" zastępuje się wyrazami "instytuty 

naukowe i pomocnicze jednostki naukowe", 

b) wyrazy "Polskiej Akademii Nauk;" zastępuje się wyrazami 

"Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub 

ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia … o Polskiej Akademii Nauk  

(Dz. U. Nr …, poz. …),";"; 

 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
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4)  w art. 25 w pkt 1 po wyrazach "w art. 4" dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

"a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) badania naukowe - badania naukowe i prace rozwojowe w 

rozumieniu ustawy z dnia ... o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. Nr …, poz. …);","; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 

5)  w art. 26 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) art. 97 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 97. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac 

rozwojowych prowadzonych w uczelni, 

zakwalifikowanych do finansowania ze środków 

przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa 

ustawa z dnia ... o zasadach finansowania nauki  

(Dz. U. Nr …, poz. …).";"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

6)  w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) w art. 146: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 

nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do 

komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 

z uzasadnieniem. 

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której 

mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych. Do odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 

U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm) dotyczące apelacji. Od 

orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.", 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. Informację o prawomocnym orzeczeniu w sprawach 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
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naruszeń, o których mowa w art. 144 ust. 3 pkt 1 - 5, komisja 

dyscyplinarna przekazuje do wiadomości organu 

przyznającego środki finansowe na naukę."."; 

 

7)  w art. 28 w pkt 1 w lit. b po wyrazach "art. 2 pkt 9" dodaje się wyrazy 

"lit. a - e"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 21 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 28: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia ... o instytutach 

badawczych (Dz. U. Nr …, poz. …), prowadzący 

badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status 

centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem ust. 

2.", 

b) w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8) w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku 

komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego 

- informację o wysokości ulg podatkowych 

przysługujących temu instytutowi badawczemu w 

ostatnim roku obrotowym jego działalności.", 

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

"7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub 

prywatyzacji instytutu badawczego otrzymuje status 

centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia 

rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez 

konieczności zachowania warunków określonych w 

ust. 2. 

 8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 
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spółkę wniosku w terminie 15 miesięcy od dnia 

przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie 

uwzględniony, spółka jest obowiązana do zapłaty 

podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w 

terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji 

w sprawie wniosku.";", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) w art. 35 uchyla się ust. 1 i 2;". 

 

9)  w art. 32 w ust. 1: 

a) wyrazy "art. 14 ust. 5 i 6" zastępuje się wyrazami "art. 14 ust. 5", 

b) wyrazy "art. 20 ust. 6 i 7, art. 22 ust. 5 i 6" zastępuje się wyrazami 

"art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 5", 

c) wyrazy "art. 25 ust. 7 i 8" zastępuje się wyrazami "art. 25 ust. 7"; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 

10)  w art. 32 skreśla się ust. 2 i 3; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 
 
 

11)  w art. 32 skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
 
 

12)  w art. 32: 

a) w ust. 5: 

- w pkt 1 wyraz "A" zastępuje się wyrazem "B", 

- w pkt 2 wyraz "B" zastępuje się wyrazem "C", 

- w pkt 3 wyraz "C" zastępuje się wyrazem "D", 

b) w ust. 6 wyrazy "A+, A, B lub C" zastępuje się wyrazami "A, B, C 

lub D"; 

 

Poprawka sen. 
E. Wittbrodta 

13)  w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 wyraz "Zadania" zastępuje się 

wyrazami "Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

14)  w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 po wyrazach "art. 52 ust. 1 

pkt 1 i 3" dodaje się wyrazy "oraz ust. 2"; 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 



- 5 - 

 

15)  w art. 37 wyrazy "art. 6 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
 
 

16)  w art. 38 w ust. 2 wyrazy "W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w 

życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki" 

zastępuje się wyrazami "Z dniem 1 stycznia 2011 r."; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

17)  w art. 48 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy", 

b) w pkt 2 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "9 miesięcy", 

c) w pkt 3 wyrazy "9 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 49 w ust. 1 wyrazy "1, 2, 3 lub 4" zastępuje się wyrazami "1, 2, 3, 

4 lub 5"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

19)  skreśla się art. 50; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
 
 

20)  w art. 54: 

a) w ust. 2 wyrazy "kategorii 2 i 3" zastępuje się wyrazami "kategorii 2, 

3 lub 4"; 

b) w ust. 3 wyrazy "kategorii 4 i 5" zastępuje się wyrazami 

"kategorii 5"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

21)  po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

"Art. 60a. 1. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji 

lub prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej 

otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na 

okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego 

statusu, bez konieczności zachowania warunków 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 
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określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. 

o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem złożenia przez 

spółkę wniosku w terminie 15 miesięcy od dnia 

przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie 

uwzględniony, spółka jest obowiązana do zapłaty 

podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w 

terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji 

w sprawie wniosku."; 

 

22)  w art. 61: 

a) skreśla się wyrazy "art. 19,", 

b) po wyrazach "art. 21 ust. 4," dodaje się wyrazy "art. 40 ust. 4,", 

c) po wyrazach "art. 9 ust. 5," dodaje się wyrazy "art. 10,"; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 

23)  w art. 70 w ust. 1 wyrazy "art. 72 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 71 

ust. 3"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

24)  w art. 71 w ust. 4 wyrazy "jednostek naukowych w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki" zastępuje się 

wyrazami "pomocniczych jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z 

dnia … o Polskiej Akademii Nauk"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 

25)  art. 73 ustawy otrzymuje brzmienie: 

"Art. 73 Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe Polskiej 

Akademii Nauk zachowują udziały i akcje, objęte lub 

nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia … 

o Polskiej Akademii Nauk, w spółkach zarejestrowanych 

do tego dnia."; 

 

Poprawka sen. 
A. Misiołka 
poparta przez komisję 

26)  w art. 76 w ust. 1 po wyrazach "Stosunki pracy" dodaje się wyraz 

"osób"; 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 27 wyklucza głosowanie poprawki nr 28 i nr 29 

 

27)  w art. 80 wyrazy "i art. 104" zastępuje się wyrazami ", art. 104 i 

art. 105"; 

 

Poprawka sen. 
J. Fetlińskiej 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie poprawki nr 29 

 

28)  w art. 80 wyrazy "i art. 104" zastępuje się wyrazami ", art. 104 ust. 2 i 

art. 105"; 

 

Poprawka sen. 
J. Fetlińskiej 

29)  w art. 80 wyrazy "i art. 104" zastępuje się wyrazami "i art. 105"; 

 

Poprawka  
KNES 
poparta przez komisję 
 
 

30)  w art. 81 po wyrazach "z wyjątkiem" dodaje się dwukropek pozostałą 

treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

"2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2011 r.". 

 

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 

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


