
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

nr posiedzenia: 94 

data posiedzenia: 17 października 2019 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk senacki nr 1317, druki sejmowe 

nr 3388, 3691 i 3691-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 1321, druki sejmowe nr 3667 i 3766). 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej IX kadencji. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Andrzej Kamiński, Marek Rocki, Piotr Wach, Kazimierz Wiatr, Józef Zając,  

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

sekretarz stanu Anna Krupka ze współpracownikami, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

podsekretarz stanu Sebastian Skuza ze współpracownikami, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura, Jakub Zabielski. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa wprowadza możliwość wydawania przez ministra właściwego do spraw sportu, 

w drodze rozporządzenia, wykazu międzynarodowych federacji sportowych, do których 

przynależność stworzy możliwość zainteresowanym podmiotom na skuteczne ubieganie się 

o wyrażenie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie 

polskiego związku sportowego. Nowelizacja dotyczy tzw. sportów nieolimpijskich. 

Ustawę omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Kamiński. 



 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1317 A). 

 

Ad 2. 
 

 Celem ustawy jest uregulowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do 

pracowników jednostek naukowych PAN, a także materii dotyczącej kosztów uzyskiwania 

przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności 

naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian 

Skuza. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski nie miał uwag o charakterze 

legislacyjnym. 

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. 

Senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Wiatr.  

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1321 A). 

 

Ad 3. 
 

 Projekt sprawozdania z działalności Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej IX kadencji przedstawił przewodniczący komisji Kazimierz Wiatr. 

Senatorowie nie zgłosili uwag do przedłożonego dokumentu. 

Komisja przez aklamację przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

 

Konkluzja: 

 Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


