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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Budżetu  

i Finansów Publicznych (163.) 
oraz Komisji Nauki,  

Edukacji i Sportu (85.)
w dniu 21 marca 2019 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy 
o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Szanowni Państwo!
Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenie poświęcone jest rozpatrzeniu ustawy 
o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej 
Nauki – druk senacki nr 1120. Spotkaliśmy się w celu roz-
patrzenia poprawek zgłoszonych w trakcie debaty.

Uprzejmie informuję, że mamy 3 wnioski: wniosek 
najdalej idący, czyli wniosek o odrzucenie ustawy, zgło-
szony przez mniejszość; wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek przyjęty na poprzednim posiedzeniu połączo-
nych komisji i wniosek o wprowadzenie do ustawy po-
prawki polegającej na wykreśleniu litery „i” w art. 7 ust. 1 
pkt 1. W nazwie własnej instytucji pomiędzy słowem 
„Rozwoju” i słowem „Technologii” pojawił się łącznik 
„i”. Takiej instytucji nie ma. Brak zmiany rodziłby duże 
perturbacje, w związku z czym pan senator Czerwiński 
zgłosił odpowiednią poprawkę, za co mu bardzo dzięku-
jemy. Ona jakby ułatwi życie wielu osobom zaintereso-
wanym ustawą.

Zostałem upoważniony przez pana ministra 
Dardzińskiego do przekazania, że poprawka ma poparcie 
rządu. Pan minister Dardziński kontaktował się ze swoimi 
przełożonymi. Tyle wprowadzenia.

Czy pan legislator chciałby coś powiedzieć?
Ja jeszcze powiem, że kolejność głosowania będzie 

taka, że będziemy głosowali nad kolejnymi wnioskami, 
nad wnioskami I, II, III.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Ja ze swojej strony 
nie mam nic do dodania.)

Szanowni Państwo, myślę, że kwestie dotycząc wszyst-
kich 3 wariantów są jasne. Sprawy zostały omówione na 
poprzednim posiedzeniu. Trzeci wariant pan senator omó-

wił na posiedzeniu plenarnym, a ja go tu w skrócie przed-
stawiłem.

Proponuję przejść do głosowania.
Kto jest za odrzuceniem ustawy? Proszę o podniesienie 

ręki. (3)
Kto jest przeciwny? (10)
Kto się wstrzymał? (0)
Wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.
Głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o pod-

niesienie ręki. (0)
Kto jest przeciwny? (10)
Kto się wstrzymał? (0)
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie zyskał 

poparcia.
Głosujemy nad poprawką, która w art. 7 ust. 1 pkt 1 

wyrazy „Rozwoju i Technologii” zastępuje wyrazami 
„Rozwoju Technologii”.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podnie-
sienie ręki. (13)

Kto jest przeciwny? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Bardzo dziękuję.
(Senator Piotr Wach: Podtrzymuję wniosek mniejszo-

ści, Panie Przewodniczący.)
Jest wniosek mniejszości.
Sprawozdawca? Tak jak poprzednio?
(Głos z sali: Tak.)
Ja byłem sprawozdawcą większości. Jeśli państwo uwa-

żacie, że mogę to w zaufaniu wykonać…
(Głos z sali: Niech tak będzie.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Z całą pewnością.)
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wyczerpa-

liśmy porządek naszego posiedzenia.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo dziękuję paniom senator, panom senatorom, 
panu legislatorowi i sekretarzom komisji.

Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 52)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 57)
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