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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

________________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r.

Druk nr 1100 A

________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lutego 2019 r.
ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Marszałek Senatu dnia 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

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

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Andrzej Stanisławek

projekt

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.
ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w ust. 2 skreśla się pkt 4;

2)

w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Prezesa wyłonionego w drodze konkursu;”;

3)

w art. 11 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:
„4. Informację o konkursie na stanowisko Prezesa ogłasza się na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki. Ogłoszenie powinno zawierać:
1)

nazwę i adres Centrum Łukasiewicz;

2)

określenie stanowiska;

3)

wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4)

zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5)

wskazanie wymaganych dokumentów;

6)

termin i miejsce składania dokumentów.
5. Konkurs na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, którego członkowie są

powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię
wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie
zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, znajomość języka angielskiego oraz kompetencje
kierownicze.
6. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji
dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
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7. W toku konkursu zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

4)

w art. 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;”;

5)

w art. 13 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 6letnie na stanowiskach kierowniczych;”;

6)

w art. 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) posiada

co

najmniej

6-letnie

doświadczenie

w

sektorze

publicznym,

gospodarczym lub finansowym;”;

7)

w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Kolegium Doradców wchodzi 25 członków, w tym:
1)

10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego
lub finansowego;

2)

10 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace
rozwojowe;

3)

8)

5 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej „dyrektorami”.”;

w art. 18 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) 2 członków będących przedstawicielami nauki posiadającymi co najmniej
stopień naukowy doktora wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.”;

9)

w art. 21 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wybranego w drodze konkursu dyrektora – po zasięgnięciu opinii rady instytutu
Sieci;”;
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10)

w art. 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do konkursu na stanowisko dyrektora przepisy art. 11 ust. 4–7 stosuje się
odpowiednio.”;

11)

w art. 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami
pracowniczymi;”;

12)

w art. 23 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych.”;

13)

w art. 25 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „art. 24 ust. 3 pkt 2 lit. c” zastępuje się wyrazami
„art. 24 ust. 3 pkt 2 lit. d”;

14)

w art. 27 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Nie więcej niż 50% składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy.”;

15)

w art. 27 w ust. 6 wyrazy „przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637)”;

16)

w art. 36 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zatwierdza statuty instytutów Sieci;”;

17)

w art. 39 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki”;

18)

w art. 47 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „prawa do patentów” zastępuje się wyrazem
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„patenty”;

19)

w art. 51 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073
i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80)”;

20)

w art. 52 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”;

21)

w art. 60:
a) w ust. 3 wyraz „regulamin” zastępuje się wyrazami „zakładowy regulamin”,
b) w ust. 5 wyraz „regulamin” zastępuje się wyrazami „zakładowy regulamin
wynagradzania”;

22)

w art. 66:
a) w ust. 3 wyraz „regulamin” zastępuje się wyrazami „zakładowy regulamin”,
b) w ust. 5 wyraz „regulamin” zastępuje się wyrazami „zakładowy regulamin
wynagradzania”;

23)

w art. 85 w pkt 2:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7” zastępuje się wyrazami „ust. 7 i 8”,
b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku wygaśnięcia członkostwa członka Rady przed upływem
kadencji minister powołuje na jego miejsce na okres do końca kadencji Rady
inną osobę wskazaną przez Zespół Identyfikujący spośród osób zgłoszonych
w trybie art. 14 ust. 1.”;

24)

w art. 85 w pkt 2, w ust. 7:
a) w pkt 1 wyrazy „organów, o których mowa” zastępuje się wyrazami „organu,
o którym mowa”,
b) w pkt 2 wyraz „których” zastępuje się wyrazem „której”;
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25)

w art. 86 w pkt 2, w ust. 8 wyrazy „organów, o których mowa w ust. 6, albo objęcia
funkcji, o których” zastępuje się wyrazami „organu, o którym mowa w ust. 6, albo
objęcia funkcji, o której”;

26)

art. 95 oznacza się jako art. 96 i art. 96 oznacza się jako art. 95;

27)

w art. 96 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) w art. 185 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada
uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, instytut Sieci Łukasiewicz albo
instytut międzynarodowy w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową
A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem doktoryzującym”.
2. Stopień doktora może być nadany w dyscyplinie również wspólnie
przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty Sieci Łukasiewicz
lub instytuty międzynarodowe w dyscyplinie, w której każde posiada kategorię
naukową A+, A albo B+, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych
posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny,
w której nadawany jest stopień. Zasady współpracy określa umowa zawarta
w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za
wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1.”;”;

28)

w art. 96 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) art. 218 otrzymuje brzmienie:
„Art. 218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego
posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, instytut Sieci Łukasiewicz
albo instytut międzynarodowy, w dyscyplinie, w której posiada kategorię
naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem habilitującym”.”;

29)

w art. 96 w pkt 33, w pkt 2a wyraz „dotacji” zastępuje się wyrazem „subwencji”;

30)

w art. 105 w ust. 5 wyrazy „do dnia” zastępuje się wyrazami „z upływem”;
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31)

w art. 117 w ust. 2 wyrazy „art. 105 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 105 ust. 3”;

32)

w art. 128 wyrazy „art. 95” zastępuje się wyrazami „art. 96”;

33)

w art. 130 i w art. 132 wyrazy „art. 96” zastępuje się wyrazami „art. 95”;

34)

art. 132 otrzymuje brzmienie:
„Art. 132. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 402
pkt 1, 2 i 7 ustawy zmienianej w art. 96, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy
zmienianej w art. 96, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.”;

35)

w art. 133 w pkt 1 skreśla się wyrazy „, art. 96” oraz po wyrazach „pkt 25, 26 i 39,”
dodaje się wyrazy „art. 96,”;

36)

w art. 133 w pkt kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 97, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

