
1 
 

 

Druk nr 2943-A 
 
 
 
 

VII  kadencja 
 

 
 
 
 

D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY 
 
 

 o rządowym i komisyjnym projektach ustaw 
o zmianie ustawy o zasadach finansowania 
nauki oraz niektórych innych ustaw (druki                   
nr 2086 i 2829). 

 
 

Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust.1 regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2943 do Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.   

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

3 grudnia 2014 r.  
 

w n o s i : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 2 lit. b nadać brzmienie: 
„b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) działalność upowszechniająca naukę – realizację zadań wspierających rozwój 
polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników 
działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali 
międzynarodowej, literaturę popularno-naukową, a także zadań związanych z 
utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, 
nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie:  
„c) w pkt 9: 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 
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„c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, 
poz. 654 i Nr 185, poz. 1092),”, 

– lit. f otrzymuje brzmienie: 
„f) stowarzyszenia i konsorcja instytucji naukowych zawiązywane w celu 

podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych,”, 
– dodaje się lit. g w brzmieniu brzmienie: 

„g) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami 
badawczymi w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy 
publicznej na działalność badawczo-rozwojową;”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 2 lit. e nadać brzmienie: 
„e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

„17a) strategiczna infrastruktura badawcza – dużą infrastrukturę badawczą 
oraz infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie 
strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Plan Przedsięwzięć 
Rozwoju Aparatury Badawczej, określony w skrócie jako: PPRAB;”,”;  

– KP PiS 
– odrzucić 

 
Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5, 9 i 20. 
 
4) w art. 1 w pkt 4 w art. 4a ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria: 
1) unikalność strategicznej infrastruktury badawczej w skali krajowej i 

międzynarodowej; 
2) wartość naukową i zasadność programu badań naukowych lub prac 

rozwojowych realizowanego przy wykorzystaniu strategicznej infrastruktury 
badawczej w odniesieniu do posiadanego przez wnioskodawcę potencjału 
naukowego; 

3) związek programu badań naukowych lub prac rozwojowych z założeniami 
polityki naukowej, w tym z Krajowym Programem Badań, o którym mowa w 
art. 4; 

4) zasadność kosztów związanych ze strategiczną infrastrukturą badawczą; 
5) zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania 

strategicznej infrastruktury badawczej, w tym kosztów bieżących; 
6) możliwość włączenia strategicznej infrastruktury badawczej w przedsięwzięcia 

międzynarodowe.”,”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
5) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu: 
„Art. 4a. 1. Minister ustala PPRAB, który stanowi wykaz przedsięwzięć w zakresie 

strategicznej infrastruktury badawczej. 
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2. Wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 
badawczej na PPRAB następuje na podstawie decyzji Ministra. 

3. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej na PPRAB może złożyć jednostka naukowa, 
konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe 
Polskiej Akademii Nauk i centrum naukowe uczelni, reprezentowane 
przez jednostkę naukową. 

4. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej na PPRAB zawiera: 

1) tytuł przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury 
badawczej; 

2) dane dotyczące wnioskodawcy: 
a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 
b) imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy, 
c) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby 

odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku; 
3) opis struktury własnościowej, operacyjnej, technicznej oraz 

organizacyjnej i prawnej przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej; 

4) opis celów badawczych oraz programu badań, z uwzględnieniem 
unikatowego charakteru przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej i przewidywalnego wkładu w rozwój badań 
naukowych; 

5) opis koncepcji realizacji programu badań i zasad dostępu do 
prowadzenia badań i ich wyników; 

6) opis potencjału naukowo-badawczego wnioskodawcy; 
7) opis harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej; 
8) informację o planowanych kosztach realizacji przedsięwzięcia w 

zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, w tym o planowanych 
źródłach pokrycia kosztów utrzymania i kosztów bieżących tego 
przedsięwzięcia; 

9) opis koncepcji współpracy wnioskodawcy z innymi jednostkami 
naukowymi w kraju lub za granicą. 

5. W przypadku wniosku składanego przez konsorcjum naukowe, centrum 
naukowo-przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk do 
wniosku dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, centrum naukowo-
przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk wraz ze 
wskazaniem jednostki naukowej pełniącej funkcję koordynatora tego 
podmiotu. 

6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria: 
1) unikatowość strategicznej infrastruktury badawczej w skali krajowej i 

międzynarodowej; 
2) wartość naukową i zasadność programu badań naukowych lub prac 

rozwojowych realizowanego przy wykorzystaniu strategicznej 
infrastruktury badawczej w odniesieniu do posiadanego przez 
wnioskodawcę potencjału naukowego; 
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3) zgodność programu badań naukowych lub prac rozwojowych z 
założeniami polityki naukowej, w tym z Krajowym Programem 
Badań, o którym mowa w art. 4; 

4) zasadność kosztów związanych ze strategiczną infrastrukturą 
badawczą; 

5) zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów 
utrzymania strategicznej infrastruktury badawczej i kosztów 
bieżących; 

6) możliwość włączenia strategicznej infrastruktury badawczej w 
przedsięwzięcia międzynarodowe. 

7. Do oceny wniosków stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 3. 
8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie 
przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na 
PPRAB, 

2) terminy i tryb składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w 
zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB, 

3) wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej na PPRAB 

– mając na uwadze znaczenie przedsięwzięć w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-
technicznej i innowacyjnej państwa, integracji krajowej infrastruktury 
badawczej z infrastrukturą międzynarodową, rozszerzenie naukowej 
współpracy międzynarodowej i podnoszenie jakości badań naukowych lub 
prac rozwojowych oraz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. 

Art. 4b. Minister właściwy do spraw nauki ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra 
komunikaty o przedsięwzięciach w zakresie strategicznej infrastruktury 
badawczej wpisanych na PPRAB, o kategoriach przyznanych jednostkom 
naukowym oraz o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na 
naukę. 

Art. 4c. 1. Minister prowadzi System Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego 
Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwany 
dalej „Systemem”. 

2. System jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 
w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne w celu upowszechniania informacji o 
efektach finansowania nauki. 

3. System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych i jej efektach oraz wykaz, o którym mowa w ust. 9, i zawiera 
informacje o: 

1) podstawowych danych jednostki naukowej; 
2) publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach 

naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa 
pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących 
pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej 
jednostki; 

3) otrzymanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach 
ochronnych; 

4) osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej; 
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5) realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach 
obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

6) laboratoriach badawczych; 
7) wdrożonych systemach jakości; 
8) zorganizowanych konferencjach naukowych; 
9) nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej 

pracowników; 
10) wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych; 
11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w 

uczelniach; 
12) realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w 

posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz 
infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania; 

13) wyniku finansowym jednostki naukowej; 
14) wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki 
naukowej z tego tytułu. 

4. System obejmuje także informacje o: 
1) czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za 

publikację w tych czasopismach, ujętych w wykazie ogłoszonym 
przez Ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 
ust. 2; 

2) cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań 
czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji 
uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i 
podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne. 

5. Minister może zlecić nadzorowanemu instytutowi badawczemu 
administrowanie bazami danych Systemu, zapewniając na ten cel środki 
finansowe. 

6. Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o 
środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są 
obowiązane do wprowadzania do Systemu oraz systematycznego 
aktualizowania danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 10. Za 
prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji 
wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej. 

7. Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych i 
informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem finansowania do 
czasu usunięcia tych nieprawidłowości. 

8. W przypadku przekazania środków finansowych na naukę na podstawie 
danych wprowadzonych do Systemu przez jednostkę naukową, o której 
mowa w ust. 6, nieprawidłowo, nierzetelnie lub nieterminowo, Ministrowi 
przysługuje prawo do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków 
finansowych. Zwrot tych środków następuje na zasadach określonych w 
przepisach o finansach publicznych. 

9. Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych 
zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych 
lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej 
„Wykazem”: 
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1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – 
będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz 
pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, 
zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach 
naukowych lub pracach rozwojowych; 

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – 
będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 

3) w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o 
których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 
r. o instytutach badawczych; 

4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych – będących 
pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z 
prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych. 

10. Wykaz zawiera następujące informacje: 
1) imiona i nazwisko pracownika; 
2) stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy; 
3) dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy 

prowadzi działalność badawczo-rozwojową; 
4) datę uzyskania stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwę 

jednostki naukowej przeprowadzającej przewód doktorski, 
postępowanie habilitacyjne lub postępowanie w sprawie nadania 
tytułu naukowego; 

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu 
tożsamości; 

6) rok urodzenia; 
7) kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemców; 
8) płeć; 
9) dotyczące podstawowego miejsca pracy i dodatkowego miejsca pracy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym; 

10) dotyczące dotychczas zajmowanych stanowisk, o których mowa w 
ust. 9, z oznaczeniem daty rozpoczęcia i zakończenia pracy na danym 
stanowisku; 

11) wymiar czasu pracy; 
12) dotyczące oświadczenia, o którym mowa w ust. 11. 

11. Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach 
naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których 
mowa w art. 18 ust. 1, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce 
przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce 
naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, 
jednostce naukowej. 

12. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, 
przysługuje Ministrowi, ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową, 
kierownikowi jednostki naukowej zatrudniającej pracownika naukowego i 
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Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w przypadku uczelni – 
także rektorom w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek 
naukowych. 

13. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, z wyłączeniem 
informacji o przychodach jednostki naukowej, o których mowa w ust. 3 
pkt 14, oraz danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5–8 i 10–12, są 
powszechnie dostępne. 

14. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, 
2) terminy aktualizacji danych w Systemie, 
3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie 

– mając na uwadze powszechny dostęp do informacji o działalności 
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i efektach jej finansowania, z 
uwzględnieniem rodzaju jednostki naukowej, oraz wspomaganie działań 
mających na celu kształtowanie polityki kadrowej, naukowej i naukowo-
technicznej oraz ochronę danych osobowych.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
6) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) art. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 5. Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 

1. Następujące cele: 
1) strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju, zwane dalej „NCBiR”; 

2) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i 
bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych 
programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań, 
o których mowa w pkt 1; 

3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe 
Centrum Nauki, zwane dalej „NCN”; 

4) działalność statutową; 
5) tłumaczenia literatury naukowej z języków obcych na polski i z 

polskiego na języki obce; 
6) inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej 

oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom 
rozwojowym; 

7) współpracę naukową z zagranicą; 
8) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA); 

9) działalność upowszechniającą i popularyzującą naukę; 
10) programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra, w tym 

ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób 
rozpoczynających karierę naukową; 
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10a) tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych 
absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy 
ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w tym 
ustanowienie programu „Diamentowy Grant”; 

11) nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; 
11a) stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców; 
12) finansowanie działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 

oraz Komitetu Polityki Naukowej, zespołów, recenzentów i ekspertów 
oraz działalności kontrolnej; 

13) finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład 
jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c, w 
zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności 
upowszechniającej naukę. 

2. Wynagrodzenia podstawowe według następujących zasad: 
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 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce 
narodowej prognozowanego w 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; 



9 
 

 

b) od dnia 1 stycznia 2017 r.: 
– w grupie stanowisk profesorów od 270% 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 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.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

7) w art. 1 w pkt 8 w art. 9a  ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 
„1. Z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o 

których mowa w art. 5, nie wyklucza się wnioskodawcy pozostającego pod zarządem 
komisarycznym, natomiast wyklucza się tego, który znajduje się w toku likwidacji. 
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2. W przypadku gdy wystąpi przesłanka do nieprzyznania środków finansowych z 
powodu rozpoczęcia procedury likwidacji Minister, Centrum Nauki lub Centrum 
Rozwoju uchylają decyzję o przyznaniu tych środków lub odstępują od umowy 
zawartej w sprawie finansowania zadań, o których mowa w art. 5.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 8. 
 

8)  w art. 1 w pkt 8 w art. 9a  po ust. 3 dodać 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.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
9) w art. 1 w pkt 12 w art. 13b w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

 „2) wpisanie inwestycji na PPRAB;”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
10) w art. 1 w pkt 12 w art. 13d ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Podmiot otrzymujący środki finansowe na naukę jest obowiązany do: 
1) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania 

otrzymanych środków finansowych na naukę; 
2) podjęcia działań w celu terminowej realizacji zadań; 
3) rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę; 
4) złożenia raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków 

finansowych na naukę, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych 
kosztów.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

11) w art. 1 w pkt 13 lit. a nadać brzmienie: 
 „a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń 
formalnych lub błędów merytorycznych przy przyznawaniu środków na zadania 
określone w art. 5 pkt 4, 6–10a i 11a wnioskodawca może zwrócić się do 
Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania decyzji albo pisemnej informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a. 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opiniowany przez zespół, o którym 
mowa w art. 52 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, w którym 
zespół ten otrzymał wniosek.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

12) w art. 1 w pkt 13 lit. b nadać brzmienie:  
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Minister informuje w formie pisemnej o rozpatrzeniu wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, złożonego do informacji, o której mowa w art. 13 ust. 
1a.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

13) w art. 1 w pkt 17 lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na podniesieniu jakości 
prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, przez zmianę struktury 
organizacyjnej lub zatrudnienia, zmianę przedmiotu lub zakresu działania 
jednostki naukowej określonego w statucie, będące następstwem: 

1) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej 
Akademii Nauk; 

2) przekształcenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytut 
badawczy; 

3) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego Polskiej 
Akademii Nauk; 

5) włączenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do instytutu 
badawczego; 

6) połączenia lub podziału jednostek naukowych; 
7) innych zmian organizacyjnych w jednostce naukowej.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie:  
„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jednostce naukowej, której została przyznana kategoria naukowa C, przyznaje 
się dotację na utrzymanie potencjału badawczego przez okres 6 miesięcy roku 
następującego po roku przyznania kategorii w wysokości 95% dotacji ustalonej 
na podstawie algorytmu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 
7. Następnie zostaje przeprowadzona przez przedstawiciela ministerstwa przy 
udziale pracowników jednostki analiza przyczyn zakwalifikowania jednostki do 
kategorii C i poszukiwanie sposobów naprawienia sytuacji.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

15) w art. 1 w pkt 29 skreślić lit. a; 
– KP PiS 

– odrzucić 
16) w art. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 30 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających 

współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów 
badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej 
oraz projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez 
polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń 
badawczych;”;”; 

– KP PiS 
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– odrzucić 
Uwaga: Poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawką nr 18. 
 
17) w art. 3 skreślić pkt 4; 
– KP PiS 

– odrzucić 
18) w art. 4 pkt 1 nadać 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 tytuł/ dyplom, lub też jako naukowca, który posiada już stopień 
naukowy doktora, niezależnie od okresu, który poświęcił na zdobycie tego 
stopnia.”,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

19) w art. 4 skreślić pkt 6;  
– KP PiS 

– odrzucić 
20) w art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy, z urzędu, wyda decyzję o wpisaniu na PPRAB 
przedsięwzięć z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej, uznanych 
przez niego za szczególnie istotne dla rozwoju nauki przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy.”. 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 
 
Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/Jan Kaźmierczak 

 Przewodniczący Komisji 
 

 
/-/Piotr Paweł Bauć 
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	Druk nr 2943-A
	VII  kadencja
	1) w art. 1 w pkt 2 lit. b nadać brzmienie:
	„b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
	„8) działalność upowszechniająca naukę – realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, literatu...


	– KP PiS
	2) w art. 1 w pkt 2 lit. c nadać brzmienie:
	„c) w pkt 9:
	– lit. c otrzymuje brzmienie:
	„c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092),”,

	– lit. f otrzymuje brzmienie:
	„f) stowarzyszenia i konsorcja instytucji naukowych zawiązywane w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych,”,

	– dodaje się lit. g w brzmieniu brzmienie:
	„g) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami badawczymi w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojo...



	– KP PiS
	3) w art. 1 w pkt 2 lit. e nadać brzmienie:
	„e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
	„17a) strategiczna infrastruktura badawcza – dużą infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, który stanowi Plan Przedsięwzięć Rozwoju Aparatury Badawczej, okr...


	– KP PiS
	Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5, 9 i 20.
	4) w art. 1 w pkt 4 w art. 4a ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria:
	1) unikalność strategicznej infrastruktury badawczej w skali krajowej i międzynarodowej;
	2) wartość naukową i zasadność programu badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanego przy wykorzystaniu strategicznej infrastruktury badawczej w odniesieniu do posiadanego przez wnioskodawcę potencjału naukowego;
	3) związek programu badań naukowych lub prac rozwojowych z założeniami polityki naukowej, w tym z Krajowym Programem Badań, o którym mowa w art. 4;
	4) zasadność kosztów związanych ze strategiczną infrastrukturą badawczą;
	5) zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania strategicznej infrastruktury badawczej, w tym kosztów bieżących;
	6) możliwość włączenia strategicznej infrastruktury badawczej w przedsięwzięcia międzynarodowe.”,”;


	– KP PiS
	5) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu:
	„Art. 4a. 1. Minister ustala PPRAB, który stanowi wykaz przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.
	2. Wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB następuje na podstawie decyzji Ministra.
	3. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB może złożyć jednostka naukowa, konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk i centrum naukowe uczelni, reprezen...
	4. Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB zawiera:
	1) tytuł przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej;
	2) dane dotyczące wnioskodawcy:
	a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
	b) imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy,
	c) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku;
	3) opis struktury własnościowej, operacyjnej, technicznej oraz organizacyjnej i prawnej przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej;
	4) opis celów badawczych oraz programu badań, z uwzględnieniem unikatowego charakteru przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej i przewidywalnego wkładu w rozwój badań naukowych;
	5) opis koncepcji realizacji programu badań i zasad dostępu do prowadzenia badań i ich wyników;
	6) opis potencjału naukowo-badawczego wnioskodawcy;
	7) opis harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej;
	8) informację o planowanych kosztach realizacji przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, w tym o planowanych źródłach pokrycia kosztów utrzymania i kosztów bieżących tego przedsięwzięcia;
	9) opis koncepcji współpracy wnioskodawcy z innymi jednostkami naukowymi w kraju lub za granicą.

	5. W przypadku wniosku składanego przez konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk do wniosku dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, centrum nauk...
	6. Przy ocenie wniosków uwzględnia się kryteria:
	1) unikatowość strategicznej infrastruktury badawczej w skali krajowej i międzynarodowej;
	2) wartość naukową i zasadność programu badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanego przy wykorzystaniu strategicznej infrastruktury badawczej w odniesieniu do posiadanego przez wnioskodawcę potencjału naukowego;
	3) zgodność programu badań naukowych lub prac rozwojowych z założeniami polityki naukowej, w tym z Krajowym Programem Badań, o którym mowa w art. 4;
	4) zasadność kosztów związanych ze strategiczną infrastrukturą badawczą;
	5) zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania strategicznej infrastruktury badawczej i kosztów bieżących;
	6) możliwość włączenia strategicznej infrastruktury badawczej w przedsięwzięcia międzynarodowe.

	7. Do oceny wniosków stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 3.
	8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
	1) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB,
	2) terminy i tryb składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB,
	3) wzory wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na PPRAB

	– mając na uwadze znaczenie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, integracji krajowej infrastruktury badawczej z infrastrukturą międzynarodow...

	Art. 4b. Minister właściwy do spraw nauki ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra komunikaty o przedsięwzięciach w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na PPRAB, o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym oraz o przyznanych dota...
	Art. 4c. 1. Minister prowadzi System Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwany dalej „Systemem”.
	2. System jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w celu upowszechniania informacji o efektach finansowania nauki.
	3. System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz wykaz, o którym mowa w ust. 9, i zawiera informacje o:
	1) podstawowych danych jednostki naukowej;
	2) publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej j...
	3) otrzymanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych;
	4) osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej;
	5) realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;
	6) laboratoriach badawczych;
	7) wdrożonych systemach jakości;
	8) zorganizowanych konferencjach naukowych;
	9) nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników;
	10) wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych;
	11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach;
	12) realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i źródłach jej finansowania;
	13) wyniku finansowym jednostki naukowej;
	14) wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu.

	4. System obejmuje także informacje o:
	1) czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, ujętych w wykazie ogłoszonym przez Ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2;
	2) cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne.

	5. Minister może zlecić nadzorowanemu instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych Systemu, zapewniając na ten cel środki finansowe.
	6. Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są obowiązane do wprowadzania do Systemu oraz systematycznego aktualizowania danych i informacji, o których mowa w u...
	7. Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych i informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem finansowania do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.
	8. W przypadku przekazania środków finansowych na naukę na podstawie danych wprowadzonych do Systemu przez jednostkę naukową, o której mowa w ust. 6, nieprawidłowo, nierzetelnie lub nieterminowo, Ministrowi przysługuje prawo do żądania zwrotu nienależ...
	9. Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, zwany dalej „Wykazem”:
	1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznym...
	2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk – będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
	3) w przypadku instytutów badawczych – będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
	4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych – będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

	10. Wykaz zawiera następujące informacje:
	1) imiona i nazwisko pracownika;
	2) stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy;
	3) dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
	4) datę uzyskania stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki naukowej przeprowadzającej przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego;
	5) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;
	6) rok urodzenia;
	7) kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemców;
	8) płeć;
	9) dotyczące podstawowego miejsca pracy i dodatkowego miejsca pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
	10) dotyczące dotychczas zajmowanych stanowisk, o których mowa w ust. 9, z oznaczeniem daty rozpoczęcia i zakończenia pracy na danym stanowisku;
	11) wymiar czasu pracy;
	12) dotyczące oświadczenia, o którym mowa w ust. 11.

	11. Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych...
	12. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, przysługuje Ministrowi, ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową, kierownikowi jednostki naukowej zatrudniającej pracownika naukowego i Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w...
	13. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki naukowej, o których mowa w ust. 3 pkt 14, oraz danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5–8 i 10–12, są powszechnie dostępne.
	14. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
	1) szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4,
	2) terminy aktualizacji danych w Systemie,
	3) sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie

	– mając na uwadze powszechny dostęp do informacji o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i efektach jej finansowania, z uwzględnieniem rodzaju jednostki naukowej, oraz wspomaganie działań mających na celu kształtowanie polityki kadrowe...


	– KP PiS
	6) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
	„5) art. 5 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 5. Środki finansowe na naukę przeznacza się na:
	1. Następujące cele:
	1) strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBiR”;
	2) badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzone w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań, o których mowa w pkt 1;
	3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „NCN”;
	4) działalność statutową;
	5) tłumaczenia literatury naukowej z języków obcych na polski i z polskiego na języki obce;
	6) inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym;
	7) współpracę naukową z zagranicą;
	8) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
	9) działalność upowszechniającą i popularyzującą naukę;
	10) programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra, w tym ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową;
	10a) tworzenie warunków rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, w tym ustanowienie programu „Diamentowy Grant”;
	11) nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
	11a) stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;
	12) finansowanie działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Polityki Naukowej, zespołów, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej;
	13) finansowanie bibliotek naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę.

	2. Wynagrodzenia podstawowe według następujących zasad:
	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...
	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 p...
	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 dokumenta...
	– 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% 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 dokumenta...
	– 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 adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumenta...
	– 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 kol...
	– 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 ucz...



	– KP PiS
	7) w art. 1 w pkt 8 w art. 9a  ust. 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1. Z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, nie wyklucza się wnioskodawcy pozostającego pod zarządem komisarycznym, natomiast wyklucza się tego, który znajduje się w toku likwidacji.
	2. W przypadku gdy wystąpi przesłanka do nieprzyznania środków finansowych z powodu rozpoczęcia procedury likwidacji Minister, Centrum Nauki lub Centrum Rozwoju uchylają decyzję o przyznaniu tych środków lub odstępują od umowy zawartej w sprawie finan...

	– KP PiS
	Uwaga: Poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 8.
	8)  w art. 1 w pkt 8 w art. 9a  po ust. 3 dodać 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 ...

	– KP PiS
	9) w art. 1 w pkt 12 w art. 13b w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) wpisanie inwestycji na PPRAB;”;

	– KP PiS
	10) w art. 1 w pkt 12 w art. 13d ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Podmiot otrzymujący środki finansowe na naukę jest obowiązany do:
	1) prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania otrzymanych środków finansowych na naukę;
	2) podjęcia działań w celu terminowej realizacji zadań;
	3) rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę;
	4) złożenia raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych na naukę, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów.”;


	– KP PiS
	11) w art. 1 w pkt 13 lit. a nadać brzmienie:
	„a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych lub błędów merytorycznych przy przyznawaniu środków na zadania określone w art. 5 pkt 4, 6–10a i 11a wnioskodawca może zwrócić się do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpat...
	2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest opiniowany przez zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, w którym zespół ten otrzymał wniosek.”,”;


	– KP PiS
	12) w art. 1 w pkt 13 lit. b nadać brzmienie:
	„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Minister informuje w formie pisemnej o rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonego do informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a.”,”;


	– KP PiS
	13) w art. 1 w pkt 17 lit. b nadać brzmienie:
	„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na podniesieniu jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, przez zmianę struktury organizacyjnej lub zatrudnienia, zmianę przedmiotu lub zakresu działania jednostki naukowej określonego w...
	1) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;
	2) przekształcenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytut badawczy;
	3) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
	5) włączenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do instytutu badawczego;
	6) połączenia lub podziału jednostek naukowych;
	7) innych zmian organizacyjnych w jednostce naukowej.”,”;



	– KP PiS
	14) w art. 1 w pkt 18 lit. b nadać brzmienie:
	„b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Jednostce naukowej, której została przyznana kategoria naukowa C, przyznaje się dotację na utrzymanie potencjału badawczego przez okres 6 miesięcy roku następującego po roku przyznania kategorii w wysokości 95% dotacji ustalonej na podstawie algor...


	– KP PiS
	15) w art. 1 w pkt 29 skreślić lit. a;
	– KP PiS
	16) w art. 3 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) w art. 30 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
	„4a) finansowanie badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub w...


	– KP PiS
	Uwaga: Poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawką nr 18.
	17) w art. 3 skreślić pkt 4;
	– KP PiS
	18) w art. 4 pkt 1 nadać 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...
	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 doktoran...


	– KP PiS
	19) w art. 4 skreślić pkt 6;
	– KP PiS
	20) w art. 11 nadać brzmienie:
	„Art. 11. Minister właściwy do spraw nauki, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z urzędu, wyda decyzję o wpisaniu na PPRAB przedsięwzięć z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej, uznanych przez niego za szczególnie...

	– KP PiS



