
Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

system nauki

(druk nr 929)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa zmienia art. 27 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy

wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Przepis art. 27 dokonuje zmian w art. 4

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (zwanej dalej

"ustawą lustracyjną"), które mają na celu harmonizację przepisów ustawy z nowymi

rozwiązaniami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawy z dnia

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy z dnia 30 kwietnia

2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (zwanych dalej "ustawami reformującymi system

nauki").

Termin wejścia w życie ustaw reformujących system nauki, a także zmian ustawy

lustracyjnej przypada na dzień 1 października 2010 r.

Celem opiniowanej ustawy jest uwzględnienie w ustawie lustracyjnej wszystkich

niezbędnych konsekwencji związanych z nowymi przepisami ustaw reformujących system

nauki. W efekcie opiniowana ustawa oprócz art. 4 ustawy lustracyjnej nowelizuje także jej

art. 8, art. 21a i art. 21e.

Przepis art. 4 ustawy lustracyjnej w obecnie obowiązującym brzmieniu zawiera dwa

punkty 54. Pierwszy z nich wskazuje na dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

drugi na żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska pułkowników i generałów oraz

komendantów wojskowych komend uzupełnień (w rozumieniu ustawy osoby pełniące funkcje

publiczne). Zmiana w art. 4, dokonana art. 27 przepisów wprowadzających ustawy

reformujące system nauki, koryguje podwójną numerację punktów 54 oraz wprowadza do

katalogu osób pełniących funkcje publiczne dyrektora Narodowego Centrum Nauki, jego



- 2 -

zastępców oraz zastępców dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsekwencją

powyższego powinna być również zmiana art. 8 oraz art. 21a ust. 2b i art. 21e ust. 1 ustawy

lustracyjnej (korekta odesłań w związku ze zmianą błędnej numeracji dwóch punktów 54).

Ustawa ma wejść w życie z dniem 30 września 2010 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r.

w oparciu o przedłożenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja, po odbyciu

pierwszego czytania i rozpatrzeniu przedłożenia wprowadziła do niego poprawkę

doprecyzowującą brzmienie art. 4 pkt 44 lit b i c ustawy lustracyjnej. W trakcie drugiego

czytania, nie zostały zgłoszone nowe poprawki. Ustawa została uchwalona w brzmieniu

zaproponowanym przez komisję.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Szymon Giderewicz

Legislator


