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Pan
Adam Pog6rski
Zastgpca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

przekazujg w zalqczenru uchwaly Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia
l0 stycznia 2019 r.:

- Nr 96/2019 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Lukasiewicz
(pismo m GMS-WP -173-342/18),

- Nr 9712019 - w sprawie rz4dowego projektu ustawy o zmianie ustalvy o Polskiej Agencji
Kosmicznej oraz ustawy o dzialach administracji rz4dowej (pismo nr GMS-
wP-173-331/18),

- Nr 98/2019 - w sprawie rz4dowego projektu ustawy o Agencji Badan Medycznych (pismo
nr GMS-WP -17 3 -3 40/ l8),

- Nr 99/2019 - w sprawie rz4dowego projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw
w zwi4zku z zapewnieniem stosowani a rozporz4dzenia 20161 679 (pismo nr
GMS-WP-t73-322n8),

- Nr 100/2019 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o pnejrzysto6ci w zakresie
zatrudniania os6b bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz
o przeciwdzialaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce seltora
publicznego (pismo nr GMS-WP -17 3 -325 / l8).

Zwyrazarri szacunku,

fu\^(fi
Prof. Zbigniew Marciniak
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Uchwala nr 9712019

Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

z dnia 10 stvcznia 2019 r.

w sprawie zmiany ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

oraz ustawy o dzialach administracji Iz4dowej

Po rozpatrzeniu" na wniosek Zastgpcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia7 grudnia 2018 r. (GMS-
WP-l73-33 l/18), rz4dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej
oraz ustawy o dzialach administracji rzqdowej, stosownie do art. 329 ust. 2pkt3 ustawy z dnia
20Lipca2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 po2.1668 i2024), Rada
Gl6wna z$aszanastgpuj4ce uwagl szczeg6lowe:

1. Rada uwai:a z-a zdecydowanie zbyt niskie wymagania kompetenryjne na stanowiska
kierownicze w Polskiej Agencji Kosmicznej.

2. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej powinien byi powotywany w drodze konkursu
a nie naboru (art.8, ust.l). Rada popiera deklaracjg wprowadzenia amian
zwigkszaj4cych nnczenie doSwiadczenia kandydata w procesie rekrutacji
na stanowiska kierownicze.

3. Rada uwuin argumenty za przeriesieniem siedziby z Gdanska do Warszawy
za niewystarczajqce.

Uchwalg otrzymuje ZastEpca Szefa Kancelarii Sejmu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
WyZszego.

Przewodniczqcy
Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego


