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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 18 grudnia 2014 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych 

ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 58 i 60. 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Nauki, Edukacji i Sportu 

   (-) Kazimierz Wiatr 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz 

niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 3 w lit. c wyrazy „interfejsu 

symulującego” zastępuje się wyrazem „symulującym” oraz wyrazy 

„technologii rodzajowych” zastępuje się wyrazami „danych rodzajów 

technologii”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w pkt 8 po wyrazie „międzynarodowej,” 

dodaje się wyrazy „literaturę popularnonaukową,”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.  

3)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c: 

a) po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– po lit. e dodaje się lit. ea w brzmieniu: 

„ea) stowarzyszenia i konsorcja instytucji naukowych 

zawiązywanie w celu podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć badawczych,”,”, 

b) w dotychczasowym tiret drugim, w lit. f wyrazy „prowadzącymi 

badania i upowszechniającymi wiedzę” zastępuje się wyrazem 

„badawczymi”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

4)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c w tiret drugim, w lit. f wyrazy „przepisów 

prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na działalność badawczo-

rozwojową” zastępuje się wyrazami „art. 2 pkt 83 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 

26.6.2014 r., str. 1)”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 60 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 2 w lit. e, w pkt 17a wyrazy „Polską Mapę Drogową 

Infrastruktury Badawczej” zastępuje się wyrazami „Plan 

Przedsięwzięć Rozwoju Aparatury Badawczej, zwany dalej 

„PPRAB”, 

b) w pkt 4, w art. 4a w ust. 1–4 i 8 w pkt 1–3 oraz w art. 4b wyrazy 

„Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej” zastępuje się 

wyrazami „PPRAB”, 

c) w pkt 12, w art. 13b w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Polską Mapę Drogową 

Infrastruktury Badawczej” zastępuje się wyrazami „PPRAB”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

poparta przez komisję 

6)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 3 po wyrazie „naukową” dodaje się 

wyrazy „, lub uczelnia”. 

Poprawka sen. 

R. Góreckiego 

poparta przez komisję 

7)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 6 w pkt 3 wyraz „zgodność” zastępuje 

się wyrazem „związek”;    

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8, 11, 38 i 41 należy głosować łącznie.  

8)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 2 wyraz „przepisów” zastępuje się 

wyrazami „art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.” oraz po 

wyrazach „zadania publiczne” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2014 r. 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 
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poz. 1114)”; 

9)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 3 w pkt 3 wyraz „otrzymanych” 

zastępuje się wyrazem „uzyskanych”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

10)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 8 wyrazy „na podstawie danych 

wprowadzonych” zastępuje się wyrazami „w wysokości ustalonej 

w oparciu o dane wprowadzone”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

11)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 8 w zdaniu drugim po wyrazach 

„w przepisach” dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.” 

oraz po wyrazach „finansach publicznych” dodaje się wyrazy „(Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

12)  w art. 1: 

a) w pkt 4, w art. 4c w ust. 12 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

 „Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 

pkt 1–9, przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki, 

zwanemu dalej „Centrum Nauki”.”, 

b) w pkt 5 w lit. a: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:”, 

– przed pkt 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez 

Centrum Nauki;”; 

Poprawka senatorów:  

R. Knosali, 

R. Góreckiego 

poparta przez komisję 

13)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 14 wyrazy „oraz ochronę” zastępuje 

się wyrazami „, a także ochronę”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

14)  w art. 1 pkt 5 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 



– 4 – 

„Środki finansowe na naukę przeznacza się na 

następujące cele:”,”;  

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

15)  w art. 1 pkt 5 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu: 

„ca) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) tłumaczenia literatury naukowej z języków obcych na 

język polski i z języka polskiego na języki obce;”,”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

16)  w art. 1 pkt 5 po lit. c dodaje się lit. cb w brzmieniu: 

„cb) pkt otrzymuje brzmienie: 

„9) działalność upowszechniającą i popularyzującą 

naukę;”,”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

17)  w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania 

innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni państwowej do czasu objęcia ich 

układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, ustalając w szczególności: 

1) 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 uczelni publicznej 

finansowanego z dotacji stacjonarnej, w poszczególnych 

grupach pracowników nie była niższa w relacji do 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 
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przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto 

w gospodarce narodowej prognozowanego z ustawie 

budżetowej na dany rok kalendarzowy, przy uwzględnieniu 

zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych 

składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala 

rektor; i tak: 

a) od dnia 1 stycznia 2016 r.: 

– w grupie stanowisk profesorów od 240% 

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2016, 

– w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 160% 

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2016, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 85% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2016, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 90%  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2016, 

b) od dnia 1 stycznia 2017 r.: 

– w grupie stanowisk profesorów od 270% 
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prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2017, 

– w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 180% 

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2017, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 100% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2017, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 110%,  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 2017, 

c) od dnia 1 stycznia 2018 r.: 

– w grupie stanowisk profesorów od 300% 

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na dany 

kolejny rok, 

– w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 
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adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 200% 

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na dany 

kolejny rok, 

– w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 110% prognozowanej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na dany kolejny rok, 

– w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 120%,  

prognozowanej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na dany 

kolejny rok,”  

2. Zatrudnieni w placówkach naukowych doktoranci zostają 

zatrudnieni na stanowiskach asystentów badawczych na czas 

określony zgodnie z wymaganiami określonymi przez charakter 

pracy badawczej związanej z pracą nad doktoratem. Czas ten 

określi senat uczelni na wniosek rady wydziału.”;”; 

18)  w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w pkt 5 skreśla się wyrazy „i siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wyrazy „art. 5 pkt 7 i 8” 

zastępuje się wyrazami „art. 5 pkt 6–8 i 10”; 

Poprawka sen. 

R. Knosali 

poparta przez komisję 

19)  w art. 1 w pkt 8, w art. 9a: 

a) w ust. 1 wyrazy „wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod 

zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji 

albo postępowania upadłościowego” zastępuje się wyrazami „nie 

wyklucza się wnioskodawcy pozostającego pod zarządem 

komisarycznym, natomiast wyklucza się tego, który znajduje się 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 
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w toku likwidacji”, 

b) w ust. 2 wyrazy „W przypadku gdy okoliczności, o których mowa 

w ust. 1, zostaną ujawnione po wydaniu decyzji o przyznaniu 

środków finansowych na naukę” zastępuje się wyrazami 

„W przypadku gdy wystąpi przesłanka do nieprzyznania środków 

finansowych z powodu rozpoczęcia procedury likwidacji”, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku jednostki podlegającej zarządowi 

komisarycznemu podejmuje się analizę przyczyn jej kłopotów 

i bada możliwość podjęcia działań finansujących i personalnych, 

które umożliwiłyby wyprowadzenie jej z trudnej sytuacji. Jeśli jej 

naprawa nie jest możliwa, podejmuje się działania likwidacyjne.”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 20, 31 i 53 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 4 po wyrazie „komercjalizacji” dodaje 

się wyrazy „wyników badań naukowych i prac rozwojowych”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

21)  w art. 1 w pkt 10, w ust. 2 wyraz „ciągu” zastępuje się wyrazem 

„terminie”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

22)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13b w ust. 1 wyrazy „uwzględnia się w 

szczególności” zastępuje się wyrazami „uwzględnia się na przykład 

następujące”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

23)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13d w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podjęcia działań w celu terminowej realizacji zadań;”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 
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G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

24)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

25)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1:  

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „(NIP)”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców;”. 

Poprawka sen.  

R. Knosali 

poparta przez komisję 

26)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie 

„harmonogram” dodaje się wyrazy „zadania lub”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

27)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach „innych naruszeń 

formalnych” dodaje się wyrazy „lub błędów merytorycznych”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

28)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się 

wyrazami „30 dni”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

29)  w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „od informacji” zastępuje 

się wyrazami „do informacji”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 
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30)  w art. 1 w pkt 14, w art. 14a w ust. 1 pkt 4 po wyrazie „upadłościowe” 

dodaje się wyrazy „z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz 

w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz.1112, z późn. zm.)”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

31)  w art. 1 w pkt 17 w lit. a w tiret pierwszym w drugim podwójnym tiret 

wyrazy „działalności badawczo-rozwojowej” zastępuje się wyrazami 

„badań naukowych i prac rozwojowych”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

32)  w art. 1 w pkt 17 w lit. a w tiret piątym, w pkt 3 wyrazy „jednostek 

organizacyjnych uczelni” zastępuje się wyrazami „jednostek naukowo-

dydaktycznych uczelni”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

33)  w art. 1: 

a) w pkt 17 w lit. a dodaje się tiret szóste w brzmieniu: 

„– dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) zadania związane ze stwarzaniem pracownikom, 

studentom i doktorantom będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału 

w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

jednostki.”,”, 

b) w pkt 18 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „pkt 1, 2 i 2a” zastępuje się 

wyrazami „pkt 1, 2, 2a i 5”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 34 wyklucza głosowanie poprawki nr 35. 

 

34)  w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 
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„Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na 

zmianie struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia lub 

określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub 

zakresu działania tej jednostki, w celu podniesienia  poziomu 

prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, 

w szczególności w następstwie:”, 

b) skreśla się pkt 7; 

 

35)  w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 2 wyraz „poziomu” zastępuje się 

wyrazem „jakości”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

36)  w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 2 skreśla się pkt 3; Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

37)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreśla się wyrazy „w szczególności”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

38)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” 

dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 14 marca 2003 r.” oraz po wyrazach 

„w zakresie sztuki” dodaje się wyrazy „(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. 

zm.)”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

39)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy 

„określonego zgodnie z art. 2 pkt 9”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 
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40)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wysokości dotacji na działalność, o której mowa ust. 1 

pkt 1, ustalonej na podstawie algorytmu określonego 

w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 7, 

przyznanej jednostce naukowej w poprzednim roku;”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

41)  w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 4a w pkt 6 po wyrazie „przepisów” 

dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 14 marca 2003 r.”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

42)  w art. 1 w pkt 17 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje 

się lit. f w brzmieniu: 

„f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. W przypadku szczególnych potrzeb jednostki 

naukowej, wynikających z prowadzonych przez jednostkę 

naukową badań naukowych lub prac rozwojowych, Minister 

może zwiększyć dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc 

pod uwagę: 

1) kategorię jednostki naukowej określoną w art. 42 ust.3; 

2) specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej prowadzonej przez jednostkę 

naukową; 

3) znaczenie realizowanych przez jednostkę naukową 

zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, 

rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. 

7. W szczególnych sytuacjach wynikających ze zdarzeń 

losowych, Minister może ustalić wysokość dotacji, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem innych okoliczności, 

niż określone w ust. 4 i 6.”;”; 

Poprawka sen.  

R. Knosali 

poparta przez komisję 

43)  w art. 1 w pkt 18: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „finansowanie działalności statutowej 

Poprawka sen.  

R. Knosali 

poparta przez komisję 
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określonej” zastępuje się wyrazami „działalność statutową 

określoną” oraz po wyrazach „a środki finansowe” dodaje się 

wyrazy „na naukę przeznaczone”, 

b) w lit. d, w ust. 4a po wyrazie „finansowych” dodaje się wyrazy „na 

naukę przeznaczonych”; 

44)  w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „połowy dotacji” zastępuje 

się wyrazami „95% dotacji”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

45)  w art. 1 w pkt 18 w lit. b, w ust. 3 dodaje się zdanie drugie 

w brzmieniu: 

„Następnie zostaje przeprowadzona przez 

przedstawiciela ministerstwa przy udziale pracowników 

jednostki analiza przyczyn zakwalifikowania jednostki do 

kategorii C i poszukiwanie sposobów naprawienia sytuacji.”; 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

46)  w art. 1 w pkt 21, w art. 22a w ust. 4 skreśla się wyrazy „pkt 1 i 2”; Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

47)  w art. 1 w pkt 24 w lit. b: 

a) w ust. 3d po wyrazie „programu” dodaje się wyrazy „„Diamentowy 

Grant””, 

b) w ust. 3e w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się 

wyrazy „, o którym mowa w ust. 3a”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

48)  w art. 1 w pkt 25, w ust. 1 wyrazy „który jest wybierany” zastępuje się 

wyrazem „wybranym”; 

Poprawka  

KNES 

poparta przez komisję 

49)  w art. 1 w pkt 29 skreśla się lit. a; Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 
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M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

50)  w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „jego przeprowadzenia” 

zastępuje się wyrazami „przeprowadzenia audytu”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

51)  w art. 1 w pkt 35 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Minister przyznaje kategorię naukową jednostkom 

naukowym, w drodze decyzji, na okres do dnia przyznania 

kategorii naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej 

oceny. Minister określa termin przeprowadzenia kolejnej 

kompleksowej oceny i podaje go do wiadomości w drodze 

komunikatu opublikowanego na stronie podmiotowej 

Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

52)  w art. 2 w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „imiona, nazwiska” zastępuje się 

wyrazami „imiona i nazwiska kandydatów”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

53)  w art. 3 w pkt 2, w ust. 2a po wyrazie „komercjalizacji” dodaje się 

wyrazy „wyników badań naukowych i prac rozwojowych”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

54)  w art. 3 w pkt 3: 

a) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „eksperta” 

dodaje się wyrazy „lub członka zespołu ekspertów”, 

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis stosuje się również do ocen i opinii sporządzonych 

przez zespół ekspertów, w skład którego wchodziła osoba 

wyłączona z postępowania w sprawie danego wniosku zgodnie z 

ust. 4.”; 

 

Poprawka sen.  

R. Knosali 

poparta przez komisję 
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55)  w art. 3 w pkt 3, w ust. 4 w lit. d wyrazy „lub dokonanie innej” 

zastępuje się wyrazem „, dokonanie”. 

Poprawka 

KNES 

poparta przez komisję 

56)  w art. 3 skreśla się pkt 4; Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

57)  w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) osobie we wczesnym etapie kariery naukowej – należy przez 

to rozumieć osobę nieposiadającą stopnia naukowego 

doktora lub osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych 

na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień 

naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu 

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu 

wychowawczego udzielonych na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu pracy; 

4) doświadczonym naukowcu – należy przez to rozumieć 

naukowca o co najmniej czteroletnim stażu (w pełnym 

wymiarze czasowym) w dziedzinie badań naukowych, licząc 

od dnia uzyskania dyplomu uniwersyteckiego dającego mu 

możliwość podjęcia studiów doktoranckich, odbytym 

w kraju, w którym uzyskano ów dyplom, lub też naukowca, 

który posiada już stopień naukowy doktora, niezależnie od 

okresu, który poświęcił na zdobycie tego stopnia.”,”;  

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 
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58)  w art. 4 w pkt 4, w art. 22: 

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor.”, 

b) skreśla się ust. 6; 

Poprawka senatorów: 

R. Knosali, 

R. Góreckiego 

poparta przez komisję 

59)  w art. 4 skreśla się pkt 6; Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

60)  w art. 11 wyrazy „Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej” 

zastępuje się wyrazami „PPRAB”. 

Poprawka senatorów: 

K. Wiatra, 

M. Seweryńskiego, 

A. Matusiewicza, 

S. Gogacza, 

G. Wojciechowskiego, 

A. Pająka, 

G. Czeleja, 

S. Karczewskiego 

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 

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




