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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 31 marca 2010 r.

Druk nr 824 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU
o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2010 r.
ustawie – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

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 – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca
2010 r. ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, wprowadza do
jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 6 po wyrazach "poz. 1049)" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 16 i
art. 21 – 31, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r.";

2)

w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w pkt 3:
a) wyrazy "placówki naukowe" zastępuje się wyrazami "instytuty naukowe
i pomocnicze jednostki naukowe",
b) po wyrazach "Polskiej Akademii Nauk" dodaje się wyrazy ", w odniesieniu do
gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr …,
poz. …)";";

3)

w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w pkt 3:
a) wyrazy "placówki naukowe" zastępuje się wyrazami "instytuty naukowe
i pomocnicze jednostki naukowe",
b) wyrazy "Polskiej Akademii Nauk;" zastępuje się wyrazami "Polskiej Akademii

-2Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do
realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr …, poz. …),";";

4)

w art. 26 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) art. 97 otrzymuje brzmienie:
"Art. 97. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych
prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze
środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z
dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr …,
poz. …).";";

5)

w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) w art. 146:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli
akademickich strony mogą się odwołać do komisji, o której mowa w art. 142
ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem.
4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w
art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Do odwołania
stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm) dotyczące
apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.",
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Informację o prawomocnym orzeczeniu w sprawach naruszeń, o których
mowa w art. 144 ust. 3 pkt 1 - 5, komisja dyscyplinarna przekazuje do
wiadomości organu przyznającego środki finansowe na naukę.".";

6)

w art. 28 w pkt 1 w lit. b po wyrazach "art. 2 pkt 9" dodaje się wyrazy "lit. a - e";
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w art. 32 skreśla się ust. 4;

8)

w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 wyraz "Zadania" zastępuje się wyrazami
"Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania";

9)

w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 po wyrazach "art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3" dodaje
się wyrazy "oraz ust. 2";

10)

w art. 37 wyrazy "art. 6 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 6 ust. 4";

11)

w art. 38 w ust. 2 wyrazy "W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z
dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki" zastępuje się wyrazami
"Z dniem 1 stycznia 2011 r.";

12)

w art. 48 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy",
b) w pkt 2 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "9 miesięcy",
c) w pkt 3 wyrazy "9 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy";

13)

w art. 49 w ust. 1 wyrazy "1, 2, 3 lub 4" zastępuje się wyrazami "1, 2, 3, 4 lub 5";

14)

skreśla się art. 50;

15)

w art. 54:
a) w ust. 2 wyrazy "kategorii 2 i 3" zastępuje się wyrazami "kategorii 2, 3 lub 4";
b) w ust. 3 wyrazy "kategorii 4 i 5" zastępuje się wyrazami "kategorii 5";

16)

w art. 70 w ust. 1wyrazy "art. 72 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 71 ust. 3";

17)

w art. 71 w ust. 4 wyrazy "jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 18
marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki" zastępuje się wyrazami "pomocniczych
jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk";
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18)

w art. 76 ust. 1 po wyrazach "Stosunki pracy" dodaje się wyraz "osób";

19)

w art. 80 wyrazy "i art. 104" zastępuje się wyrazami "i art. 105";

20)

w art. 81 po wyrazach "z wyjątkiem" dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza
się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
" 2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2011 r.";

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

