Druk nr 3227-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
ORAZ KOMISJ GOSPODARKI I ROZWOJU

o poselskim projekcie ustawy o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (druk nr 3114).
Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3227 do Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i Rozwoju po rozpatrzeniu
poprawek na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.
wnoszą :
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:

1) w art. 1 w ust. 2 skreślić pkt 4;
– KP PO-KO
– odrzucić

2) w art. 3 dodać ust. 7 w brzmieniu:
„7. Instytut Sieci nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób
prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu Sieci.”;
– KP PiS
– przyjąć
3) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) Prezesa wyłonionego w drodze konkursu;”;
– KP PO-KO
– odrzucić

Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 4, 10 i 11.
4) w art. 11 dodać 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.
7. W toku konkursu zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
5) w art. 13 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;”;
– KP PO-KO
– odrzucić
6) w art. 13 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 6-letnie na
stanowiskach kierowniczych;”;
– KP PO-KO
– odrzucić
7) w art. 13 w ust. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
„5) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w sektorze publicznym, gospodarczym lub
finansowym;”;
– KP PO-KO
– odrzucić
8) w art. 16 ust. 2 nadać 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) 5 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej „dyrektorami”.”;
– KP PO-KO
– odrzucić

9) w art. 18 w ust. 1 dodać pkt 3 w brzmieniu:
„3) 2 członków będących przedstawicielami nauki posiadającymi co najmniej stopień
naukowy doktora wskazanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
10) w art. 21 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) wybranego w drodze konkursu dyrektora – po zasięgnięciu opinii rady instytutu
Sieci;”;
– KP PO-KO
– odrzucić
11) w art. 21 dodać ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do konkursu na stanowisko dyrektora przepisy art. 11 ust. 4–7 stosuje się
odpowiednio.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
12) w art. 23 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;”;
– KP PO-KO
– odrzucić

13) w art. 23 w ust. 1 dodać 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.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
14) w art. 23 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która posiada co najmniej
3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi w sektorze
badawczym.”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
15) w art. 27 ust. 2 nadać brzmienie:
„2. Nie więcej niż 50% składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy. Pozostali
członkowie rady instytutu Sieci są powoływani przez Prezesa, na wniosek dyrektora,
spośród osób niebędących pracownikami instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą i
praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
16) w art. 36 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) zatwierdza statuty instytutów Sieci;”;
– KP PO-KO
– odrzucić

17) w art. 58 w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) przychody z udziałów, akcji i odsetek;”;
– KP PiS
– przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 17 należy głosować łącznie z poprawką nr 29.
18) w art. 95 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 212 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w
którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej
ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej
ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu
ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez
uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.”;
– KP PiS
– przyjąć
19) w art. 95 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) w art. 248 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy uchylanej
w art. 169 pkt 3 dotyczące mianowania. Do stosunków pracy nawiązanych na
podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że
obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca
2019 r.”;
– KP TERAZ!
– odrzucić
20) w art. 96 po pkt 7 dodać 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.”;”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 20 należy głosować łącznie z poprawką nr 22.

21) w art. 96 po pkt 8 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 198:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, instytut
PAN, instytut badawczy, instytut Sieci Łukasiewicz albo instytut
międzynarodowy posiadające kategorię naukową A+, A albo B+ w co
najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę
doktorską”.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie
akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytut Sieci Łukasiewicz
lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową
A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. Szczegółowy podział zadań
związanych z prowadzeniem szkoły doktorskiej oraz sposób ich finansowania
określa umowa zawarta w formie pisemnej, która wskazuje również podmiot
odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o którym mowa w art.
342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne
kształcenie w szkole doktorskiej.”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
22) w art. 96 po pkt 8 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) 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”.”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
23) w art. 96 po pkt 10 dodać pkt 10a w brzmieniu:
„10a) w art. 265 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczelnię zawodową, instytut badawczy, instytut Sieci Łukasiewicz oraz podmiot, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
24) w art. 96 w pkt 14 w lit. a:
a) pkt 4a nadać brzmienie:
„4a) Prezes Centrum Łukasiewicz – z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1
pkt 9, 11–13, 16, 17, 19 i 20;”,
b) dodać pkt 4b w brzmieniu:
„4b) dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz – z wyłączeniem danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić

25) w art. 96 w pkt 15 lit. a nadać brzmienie:
„a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 5 i 13–17 oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on
Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz.”,”;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić

26) w art. 96 w pkt 20 przed lit. a dodać nowe lit. … i … w brzmieniu:
„…) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację
inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej,”,
…) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 26 należy głosować łącznie z poprawką nr 30.

27) w art. 96 pkt 24 nadać brzmienie:
„24)
art. 371 otrzymuje brzmienie:
„Art. 371. 1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art.
365 pkt 1–2a i pkt 13 lit. d.
2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których
mowa w art. 365 pkt 3, 5, 6 i 13 lit. a–c.
3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w
art. 365 pkt 2b, 4 i 10–12.”;”;
– KP PiS
– przyjąć
28) skreślić art. 110;
– KP Kukiz‘15
– odrzucić
29) skreślić art. 124;
– KP PiS
– przyjąć
30) po art. 131 dodać art. 131a i art. 131b w brzmieniu:
„Art. 131a. W roku 2019 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy
zmienianej w art. 96, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przeznacza się również na realizację inwestycji w obszarze
działalności dydaktycznej i w obszarze działalności badawczej.

Art. 131b. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 402 pkt 1 i 2 ustawy
zmienianej w art. 96 zachowują moc, jednak nie dłużej niż przez okres
3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
– KP PiS
– przyjąć
Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.
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