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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.

Druk nr 822 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2010 r.
ustawie o instytutach badawczych

Marszałek Senatu dnia 24 marca 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 31 marca 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu
(-) Kazimierz Wiatr

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o instytutach badawczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca
2010 r. ustawy o instytutach badawczych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 9 w ust. 2 wyrazy "tego instytutu" zastępuje się wyrazami "instytutu
przekształcanego lub włączanego";

2)

w art. 15 w ust. 3 wyrazy "prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa" zastępuje się
wyrazami "prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo";

3)

w art. 16 w ust. 4 wyraz "zasadą" zastępuje się wyrazami "zasadami legalności,
rzetelności,";

4)

w art. 17 w ust. 8 wyrazy "ust. 1-4 i 5-7" zastępuje się wyrazami "ust. 1-7";

5)

w art. 18:
a) w ust. 10 wyrazy "plan finansowy, zwany dalej "planem"" zastępuje się wyrazami
"roczny plan finansowy",
b) w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "Roczny plan" dodaje się
wyraz "finansowy",
c) w ust. 12 wyraz "Plan" zastępuje się wyrazami "Roczny plan finansowy";

-2-

6)

w art. 19 w ust. 3 w pkt 3:
a) skreśla się wyrazy "odpisu na fundusz nagród dokonuje się zaliczkowo w bieżącym
roku obrotowym, z tym że",
b) po wyrazie "wypłata" dodaje się wyrazy "z funduszu";

7)

w art. 24 w ust. 6 w pkt 5 wyrazy "przestępstwo skarbowe" zastępuje się wyrazami
"umyślne przestępstwo skarbowe";

8)

w art. 25 w ust. 1 wyraz "kadencji" zastępuje się wyrazami "okresu, o którym mowa w
art. 24 ust. 2,";

9)

w art. 26:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyraz "niespełnienia" zastępuje się wyrazem "niespełniania",
b) w ust. 2 skreśla się pkt 1;

10)

w art. 26 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 35 ust. 3.";

11)

w art. 26 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "praworządności, rzetelności i gospodarności"
zastępuje

się

wyrazami

"legalności,

rzetelności,

celowości,

gospodarności

i oszczędności";

12)

w art. 35 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;

13)

w art. 45 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie "przestępstwo" dodaje się wyrazy "lub umyślne
przestępstwo skarbowe";

14)

w art. 56 w ust. 2 w zdaniu drugim oraz w art. 58 w ust. 8:
a) po wyrazie "przestępstwo" dodaje się wyrazy "lub przestępstwo skarbowe",
b) po wyrazie "przestępstwa" dodaje się wyrazy "lub przestępstwa skarbowego";
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w art. 56 w ust. 6 skreśla się wyrazy "pkt 1-3";

16)

w art. 56 w ust. 6 wyrazy "przestępstwo umyślne" zastępuje się wyrazami "umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe";

17)

w art. 58 w ust. 4 wyraz "kasacja" zastępuje się wyrazami "skarga kasacyjna".
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