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1008
U S TAWA

z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.

o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utwo-
rzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz.
28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr
75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62,
poz. 718) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o Komitecie Badaƒ Naukowych.”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do zadaƒ Komitetu nale˝y w szczególnoÊci:

1) opracowywanie projektów za∏o˝eƒ poli-
tyki naukowej i naukowo-technicznej
paƒstwa, w tym propozycji udzia∏u na-
k∏adów bud˝etowych na nauk´ w pro-
dukcie krajowym brutto,

2) okreÊlanie kierunków badaƒ naukowych
i prac rozwojowych szczególnie wa˝nych



dla post´pu cywilizacyjnego, nauki, tech-
niki, gospodarki narodowej, zdrowia
spo∏eczeƒstwa, kultury oraz obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa, z uwzgl´dnie-
niem zasady zrównowa˝onego rozwoju, 

3) opracowywanie projektów za∏o˝eƒ poli-
tyki innowacyjnej paƒstwa, wspólnie
z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki oraz z innymi ministrami w∏aÊciwy-
mi w tej sprawie, 

4) opracowywanie wniosków dotyczàcych
zawierania i kontynuacji umów mi´dzy-
rzàdowych w zakresie dwustronnej i wie-
lostronnej wspó∏pracy naukowej i na-
ukowo-technicznej,

5) dokonywanie — na podstawie wniosków
w∏aÊciwych zespo∏ów Komitetu — po-
dzia∏u Êrodków finansowych pomi´dzy
jednostki naukowe,

6) ocenianie realizacji badaƒ naukowych
i prac rozwojowych oraz ich wyników,
dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania i in-
nych zadaƒ finansowanych lub dofinan-
sowywanych przez Komitet,

7) rozpatrywanie odwo∏aƒ od uchwa∏ ze-
spo∏ów Komitetu dotyczàcych przyzna-
wania Êrodków finansowych,

8) tworzenie zespo∏ów opiniodawczo-do-
radczych, 

9) inicjowanie i opiniowanie projektów ak-
tów normatywnych, a tak˝e rozwiàzaƒ
ekonomiczno-finansowych dotyczàcych
nauki, rozwoju techniki i dzia∏alnoÊci in-
nowacyjnej,

10) przedstawianie Przewodniczàcemu Ko-
mitetu stanowiska lub opinii w sprawach
nale˝àcych do jego zakresu dzia∏ania,
z inicjatywy w∏asnej lub na wniosek Prze-
wodniczàcego Komitetu.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) badaniach naukowych — rozumie si´
przez to:

a) badania podstawowe, obejmujàce
dzia∏alnoÊç badawczà — eksperymen-
talnà lub teoretycznà — podejmowanà
w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawi-
skach i faktach, nie ukierunkowanà na
bezpoÊrednie zastosowanie w prakty-
ce,

b) badania stosowane, obejmujàce dzia-
∏alnoÊç badawczà, podejmowanà
w celu zdobycia nowej wiedzy, ukie-
runkowanà na bezpoÊrednie zastoso-
wanie w praktyce,

2) pracach rozwojowych — rozumie si´
przez to prace wykorzystujàce dotychcza-
sowà wiedz´, uzyskanà w wyniku dzia∏al-

noÊci badawczej lub doÊwiadczeƒ prak-
tycznych, prowadzone w celu wytworze-
nia nowych lub udoskonalenia istniejà-
cych materia∏ów, wyrobów, urzàdzeƒ,
us∏ug, procesów lub metod,

3) dzia∏alnoÊci innowacyjnej — rozumie si´
przez to prace zwiàzane z przygotowa-
niem i uruchomieniem wytwarzania no-
wych lub udoskonalonych materia∏ów,
wyrobów, urzàdzeƒ, us∏ug, procesów lub
metod, przeznaczonych do wprowadza-
nia na rynek albo do innego wykorzysta-
nia w praktyce; zakoƒczenie dzia∏alnoÊci
innowacyjnej nast´puje z dniem urucho-
mienia nowej produkcji, technologii lub
us∏ug, zastosowania nowego rozwiàza-
nia organizacyjnego albo z dniem wpro-
wadzenia na rynek,

4) jednostkach naukowych — rozumie si´
przez to:

a) placówki naukowe Polskiej Akademii
Nauk,

b) Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci,

c) podstawowe, w rozumieniu statutów
szkó∏ wy˝szych, jednostki organizacyj-
ne tych szkó∏ prowadzàce badania na-
ukowe lub prace rozwojowe w okreÊlo-
nych dyscyplinach  naukowych oraz
jednostki organizacyjne okreÊlone
w statutach wy˝szych szkó∏ zawodo-
wych,

d) szko∏y wy˝sze w zakresie prowadzo-
nych w nich badaƒ w∏asnych, rozu-
mianych jako badania naukowe i pra-
ce rozwojowe s∏u˝àce rozwojowi ka-
dry naukowej,

e) jednostki badawczo-rozwojowe w ro-
zumieniu ustawy o jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych,

f) inne jednostki organizacyjne, prowa-
dzàce badania naukowe lub prace roz-
wojowe, nie wymienione w lit. a)—e),
posiadajàce osobowoÊç prawnà, 

5) finansowaniu lub dofinansowaniu dzia-
∏alnoÊci statutowej — rozumie si´ przez
to ca∏kowite lub cz´Êciowe pokrywanie
kosztów utrzymania jednostek nauko-
wych, o których mowa w pkt 4, zwiàza-
nych z inicjowanymi przez nie i prowa-
dzonymi w nich w sposób ciàg∏y bada-
niami naukowymi i pracami rozwojowy-
mi w okreÊlonych dyscyplinach nauko-
wych oraz kosztów prowadzenia tych ba-
daƒ i prac, w tym tak˝e kosztów wspó∏-
pracy naukowej i naukowo-technicznej
z zagranicà oraz dzia∏alnoÊci wspomaga-
jàcej badania,

6) finansowaniu projektów badawczych —
rozumie si´ przez to finansowanie na
podstawie konkursu zadania badawcze-
go, podejmowanego indywidualnie lub
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zespo∏owo, o tematyce zg∏aszanej przez
wykonawc´ projektu lub zamawianej
przez Komitet lub Przewodniczàcego Ko-
mitetu,

7) finansowaniu projektów celowych — ro-
zumie si´ przez to finansowanie badaƒ
stosowanych lub prac rozwojowych pro-
wadzonych na zlecenie przedsi´biorców,
organów administracji rzàdowej lub or-
ganów samorzàdu województwa; pro-
jekt celowy obejmuje tak˝e bezpoÊrednie
zastosowanie w praktyce wyników pro-
jektu oraz niezb´dne do tego inwestycje,

8) finansowaniu lub dofinansowywaniu
dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania —
rozumie si´ przez to przeznaczanie Êrod-
ków w szczególnoÊci na:

a) ekspertyzy, opinie i oceny naukowe,

b) tworzenie, przetwarzanie, przekazywa-
nie i upowszechnianie informacji na-
ukowej i naukowo-technicznej, w tym
na dzia∏alnoÊç bibliotek i dzia∏alnoÊç
wydawniczà,

c) upowszechnianie lub popularyzacj´
osiàgni´ç naukowych i naukowo-tech-
nicznych.”;

4) w art. 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zast´pców Przewodniczàcego Komitet wy-
biera spoÊród swoich cz∏onków pochodzà-
cych z wyboru, w drodze g∏osowania, bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. Zast´pca
Przewodniczàcego mo˝e byç odwo∏any
przez Komitet po przeprowadzeniu g∏osowa-
nia, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, przy
obecnoÊci co najmniej dwóch trzecich usta-
wowego sk∏adu Komitetu.”,

b) w ust. 5:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „lub kierowników
urz´dów centralnych”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przewodniczàcy zespo∏ów Komitetu.”,

c) dodaje si´ ust. 6—9 w brzmieniu:

„6. W posiedzeniach Komitetu, z g∏osem dorad-
czym, bierze udzia∏ Prezes Polskiej Akademii
Nauk, Prezes Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci,
Przewodniczàcy Rady G∏ównej Jednostek Ba-
dawczo-Rozwojowych oraz Przewodniczàcy
Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego. 

7. Cz∏onek Komitetu, o którym mowa w ust. 5
pkt 1, mo˝e wyznaczyç sekretarza stanu lub
podsekretarza stanu jako swojego przedsta-
wiciela do udzia∏u w posiedzeniach Komitetu.

8. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, okreÊli tryb wyznaczania przedstawi-
cieli, o których mowa w ust. 7, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci warunki udzia∏u tego przed-

stawiciela w posiedzeniach Komitetu, ko-
niecznoÊç przedstawienia imiennego wnio-
sku w tej sprawie oraz uzyskania zgody Pre-
zesa Rady Ministrów i Przewodniczàcego
Komitetu.

9. Przewodniczàcy Komitetu nie rzadziej ni˝
dwa razy w roku — z inicjatywy w∏asnej lub
na wniosek co najmniej 6 przewodniczàcych
zespo∏ów Komitetu — zwo∏uje posiedzenia
Komitetu z udzia∏em wszystkich cz∏onków
zespo∏ów Komitetu.”;

5) w art. 5 w ust. 1 skreÊla si´ zdanie pierwsze, a w zda-
niu drugim skreÊla si´ wyrazy „W pozosta∏ych
sprawach”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Organami Komitetu sà:

1) Przewodniczàcy Komitetu,

2) dwanaÊcie zespo∏ów Komitetu,

3) Zespó∏ Badaƒ na Rzecz ObronnoÊci
i Bezpieczeƒstwa,

4) Zespó∏ do Spraw Dzia∏alnoÊci Wspoma-
gajàcej Badania,

5) zespo∏y interdyscyplinarne, o których
mowa w art. 8a ust. 5.”;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. W sk∏ad ka˝dego z zespo∏ów Komitetu
wchodzi po pi´ç osób pochodzàcych
z wyboru.

2. Prezes Rady Ministrów wyznacza do
sk∏adu ka˝dego zespo∏u Komitetu jedne-
go cz∏onka reprezentujàcego praktyk´
gospodarczà lub spo∏ecznà.

3. Komitet, w drodze uchwa∏y, ustala dzie-
dziny nauki nale˝àce do w∏aÊciwoÊci po-
szczególnych zespo∏ów oraz dla ka˝dego
z tych zespo∏ów okreÊla dyscypliny na-
ukowe — nie wi´cej ni˝ pi´ç i nie mniej
ni˝ trzy. Ka˝dà z dyscyplin naukowych
reprezentuje jeden cz∏onek zespo∏u Ko-
mitetu pochodzàcy z wyboru. Je˝eli dla
zespo∏u okreÊlono mniej ni˝ pi´ç dyscy-
plin naukowych, wybranà przez Komitet
dyscyplin´ reprezentuje dwóch cz∏on-
ków zespo∏u Komitetu pochodzàcych
z wyboru.

4. Przez dyscyplin´ naukowà, o której mo-
wa w ust. 3, rozumie si´ tak˝e grup´ ta-
kich dyscyplin.

5. Komitet wydaje zespo∏om Komitetu, ze-
spo∏om opiniodawczo-doradczym i sek-
cjom specjalistycznym wytyczne i zale-
cenia dotyczàce realizowanych przez nie
zadaƒ.”;

8) dodaje si´ art. 8a i 8b w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Przewodniczàcy Komitetu powo∏uje Ze-
spó∏ Badaƒ na Rzecz ObronnoÊci i Bez-
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pieczeƒstwa, w którego sk∏ad wchodzà
cz∏onkowie zespo∏ów Komitetu pocho-
dzàcy z wyboru oraz przedstawiciele Mi-
nistra Obrony Narodowej, ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych i mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.
Przewodniczàcy Komitetu pe∏ni funkcj´
przewodniczàcego tego Zespo∏u.

2. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze za-
rzàdzenia, okreÊla zadania i tryb pracy
Zespo∏u Badaƒ na Rzecz ObronnoÊci
i Bezpieczeƒstwa oraz powo∏uje i od-
wo∏uje jego cz∏onków.

3. Przewodniczàcy Komitetu powo∏uje
Zespó∏ do Spraw Dzia∏alnoÊci Wspo-
magajàcej Badania, w którego sk∏ad
wchodzà cz∏onkowie zespo∏ów Komite-
tu pochodzàcy z wyboru oraz w∏aÊciwi
eksperci. 

4. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze za-
rzàdzenia, okreÊla  zadania i tryb pracy
Zespo∏u do Spraw Dzia∏alnoÊci Wspo-
magajàcej Badania, powo∏uje i odwo-
∏uje jego cz∏onków oraz wyznacza prze-
wodniczàcego.

5. Przewodniczàcy Komitetu, z inicjatywy
w∏asnej lub z inicjatywy Komitetu, mo-
˝e w razie potrzeby, na czas okreÊlony,
powo∏aç zespó∏ interdyscyplinarny,
w którego sk∏ad wchodzà cz∏onkowie
zespo∏ów Komitetu pochodzàcy z wy-
boru oraz w∏aÊciwi eksperci.

6. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze za-
rzàdzenia, okreÊla zadania i tryb pracy
zespo∏u interdyscyplinarnego, o któ-
rym mowa w ust. 5, powo∏uje i odwo-
∏uje jego cz∏onków oraz wyznacza prze-
wodniczàcego.

7. Do zespo∏ów, o których mowa w ust. 1,
3 i 5, stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy dotyczàce zespo∏ów Komitetu,
z wyjàtkiem przepisów art. 4 ust. 5
pkt 2, art. 8 ust. 1—3, art. 12 ust. 1 i roz-
dzia∏u 4.

Art. 8b. Komitet, w drodze uchwa∏y, mo˝e powo-
∏ywaç zespo∏y opiniodawczo-doradcze,
okreÊlajàc w niej ich nazw´, zakres i tryb
dzia∏ania.”;

9) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadaƒ Przewodniczàcego Komitetu nale-
˝y w szczególnoÊci:

1) przedstawianie Radzie Ministrów projek-
tów polityki naukowej i naukowo-tech-
nicznej paƒstwa, uwzgl´dniajàcej:

a) rozwój kraju i integracj´ z Unià Europej-
skà,

b) propozycje udzia∏u nak∏adów bud˝eto-
wych na nauk´ w produkcie krajowym
brutto,

c) propozycje kierunków badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych szczególnie
wa˝nych dla post´pu cywilizacyjnego,
nauki, techniki, gospodarki narodowej,
zdrowia spo∏eczeƒstwa, kultury oraz
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem zasady zrównowa˝o-
nego rozwoju, 

2) realizowanie i koordynowanie polityki
paƒstwa w zakresie nauki i rozwoju tech-
niki, 

3) przedstawianie Radzie Ministrów projek-
tów polityki innowacyjnej paƒstwa,

4) opracowywanie materia∏ów do projektu
ustawy bud˝etowej w cz´Êci dotyczàcej
nauki,

5) przedstawianie Radzie Ministrów:

a) wniosków i opinii dotyczàcych prowa-
dzenia i finansowania badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych niezb´dnych
do realizacji programów wieloletnich, 

b) wniosków dotyczàcych zawierania
i kontynuacji umów mi´dzyrzàdowych
w zakresie wspó∏pracy naukowej i na-
ukowo-technicznej,

6) okreÊlanie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania Êrodków finansowych
ustalanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´,

7) dokonywanie podzia∏u Êrodków finanso-
wych na cele okreÊlone w art. 14  ust. 2
oraz pomi´dzy zespo∏y Komitetu,

8) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wy-
datkowaniem Êrodków finansowych usta-
lanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´,

9) powo∏ywanie i odwo∏ywanie cz∏onków ze-
spo∏ów, o których mowa w art. 8a ust. 1, 3
i 5, zespo∏ów opiniodawczo-doradczych
oraz sekcji specjalistycznych, na podsta-
wie wniosków zespo∏ów Komitetu.”,

b) w ust. 3 wyraz „paƒstwowej” zast´puje si´ wy-
razami „rzàdowej i organami jednostek samo-
rzàdu terytorialnego”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczàcy Komitetu, raz na dwa lata,
przedstawia Sejmowi i Senatowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej informacje o stanie nauki
w Polsce.”,

d) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „jego komi-
sji lub zespo∏u” zast´puje si´ wyrazami „zespo-
∏u Komitetu lub zespo∏u, o którym mowa w art.
8a ust. 1, 3 i 5,”;

10) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Do zadaƒ zespo∏ów Komitetu nale˝y:

1) przedstawianie Komitetowi opinii
dotyczàcych spraw obj´tych zakre-
sem dzia∏ania zespo∏u,
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2) ocenianie stanu badaƒ naukowych
i prac rozwojowych oraz potrzeb po-
szczególnych dziedzin nauki i techni-
ki, a tak˝e poziomu naukowego jed-
nostek naukowych obj´tych zakre-
sem dzia∏ania zespo∏u,

3) inicjowanie i opiniowanie projektów
dokumentów, ekspertyz, analiz
i ocen przedstawianych Komitetowi.

2. W zakresie gospodarowania Êrodkami
finansowymi zespo∏y Komitetu:

1) przedstawiajà Komitetowi lub Prze-
wodniczàcemu Komitetu wnioski
w sprawie podzia∏u Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2, 5
i 6, pomi´dzy jednostki naukowe lub
na realizacj´ okreÊlonych zadaƒ,

2) podejmujà na podstawie wniosków
swoich sekcji uchwa∏y w sprawie: 

a) finansowania projektów badaw-
czych ze Êrodków, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 3; od uchwa∏
tych nie przys∏uguje odwo∏anie,

b) dofinansowywania projektów ce-
lowych ze Êrodków, o których mo-
wa w art. 14 ust. 2 pkt  4.”;

11) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Zespo∏y Komitetu przedstawiajà Prze-
wodniczàcemu Komitetu wnioski o powo-
∏anie sekcji specjalistycznych o uprawnie-
niach opiniodawczych. Sekcje mogà po-
wo∏ywaç recenzentów, jurorów i korzy-
staç z innych form oceny rozpatrywanych
przez nie projektów badawczych i projek-
tów celowych.”;

12) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Pracami zespo∏ów Komitetu kierujà ich
przewodniczàcy, wybierani spoÊród
osób pochodzàcych z wyboru, bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów cz∏on-
ków zespo∏u pochodzàcych z wyboru,
i odwo∏ywani w takim samym trybie.

2. Realizujàc swoje zadania, zespo∏y Ko-
mitetu podejmujà uchwa∏y bezwzgl´d-
nà wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecnoÊci
co najmniej po∏owy ustawowego sk∏a-
du zespo∏u.

3. Od uchwa∏y zespo∏u Komitetu, z zastrze-
˝eniem przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. a),
przys∏uguje odwo∏anie do Komitetu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o treÊci tej uchwa∏y.”;

13) w art. 13 w ust. 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „w drodze rozporzàdzenia.”;

14) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Cz∏onkom zespo∏ów Komitetu pocho-
dzàcym z wyboru i innym cz∏onkom

tych zespo∏ów, cz∏onkom zespo∏ów,
o których mowa w art. 8a ust. 1, 3 i 5,
cz∏onkom zespo∏ów opiniodawczo-
-doradczych, cz∏onkom sekcji specjali-
stycznych, recenzentom i ekspertom,
w tym  ekspertom dokonujàcym kon-
troli merytorycznych i finansowych
realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 14
ust. 2, przys∏uguje wynagrodzenie.

2. WysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugu-
jàcego osobom, o których mowa
w ust. 1, okreÊla Przewodniczàcy Ko-
mitetu, w drodze rozporzàdzenia,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci zakres zadaƒ po-
szczególnych osób.

3. Zamiejscowym osobom, o których
mowa w ust. 1, przys∏ugujà diety oraz
zwrot kosztów podró˝y i zakwatero-
wania na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie ustalania oraz
wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikom z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej na obszarze kraju.”;

15) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Finansowanie nauki”;

16) w art. 14:

a) w ust. 2:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „i jednostek badaw-
czo-rozwojowych”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów realizacji inwestycji s∏u˝àcych potrze-
bom badaƒ naukowych lub prac rozwojo-
wych, w tym tak˝e wynikajàcych z progra-
mów wieloletnich,”

— w pkt 3 wyrazy „ze strategicznych programów
rzàdowych” zast´puje si´ wyrazami „z pro-
gramów wieloletnich”, 

— pkt 4—7 otrzymujà brzmienie:

„4) dofinansowywanie projektów celowych,

5) finansowanie wspó∏pracy naukowej i na-
ukowo-technicznej z zagranicà, okreÊlonej
w umowach mi´dzyrzàdowych albo
w programach lub protoko∏ach  wykonaw-
czych do tych umów,

6) finansowanie lub  dofinansowywanie
dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania, 

7) finansowanie prac prowadzonych przez
zespo∏y Komitetu, zespo∏y wymienione
w art. 8a ust. 1, 3 i 5, zespo∏y opiniodaw-
czo-doradcze, sekcje specjalistyczne, re-
cenzentów lub ekspertów, dotyczàcych re-
alizacji zadaƒ, o których mowa w pkt 1—6,
a w szczególnoÊci recenzji, opinii i eksper-
tyz naukowych oraz kontroli merytorycz-
nych i finansowych.”, 
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b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Przewodniczàcy Komitetu, na podstawie opi-
nii Komitetu, w drodze zarzàdzenia, dokonu-
je podzia∏u Êrodków pomi´dzy zespo∏y Ko-
mitetu na cele okreÊlone w ust. 2.

4. Przed dokonaniem podzia∏u Êrodków pomi´-
dzy zespo∏y Komitetu Przewodniczàcy Komi-
tetu, w drodze zarzàdzenia,  mo˝e wyodr´b-
niç Êrodki na finansowanie lub dofinansowy-
wanie okreÊlonych zadaƒ w ramach Êrod-
ków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 6.

5. Ârodki finansowe wyodr´bnione w ramach
Êrodków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mo-
gà byç przeznaczane  w szczególnoÊci na:

1) badania naukowe i prace rozwojowe b´-
dàce cz´Êcià programów Unii Europejskiej
lub innych  programów mi´dzynarodo-
wych, a tak˝e na dzia∏ania wspomagajàce
realizacj´  tych programów, 

2) utrzymanie unikatowych urzàdzeƒ lub
miejsc pracy badawczej o ogólnokrajo-
wym lub regionalnym znaczeniu,

3) udzia∏ w mi´dzynarodowym przedsi´-
wzi´ciu podejmowanym na podstawie
umowy mi´dzyrzàdowej, dotyczàcej pro-
wadzenia wspólnych badaƒ naukowych
lub inwestycji s∏u˝àcych potrzebom ba-
daƒ, okreÊlajàcej w szczególnoÊci jednost-
k´ organizacyjnà realizujàcà to przedsi´-
wzi´cie.”;

17) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przyznaniem Êrodków, o których mo-
wa w art. 14 ust. 2 pkt 1 i 2, Komitet mo˝e za-
si´gnàç opinii w∏aÊciwego ministra.”,

b) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie:

„2. Ârodki, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1
i 5, z zastrze˝eniem ust. 2a, sà przyznawane
przez Komitet, bezpoÊrednio jednostkom na-
ukowym, w formie dotacji podmiotowej.

2a. Ârodki na op∏acanie sk∏adek na rzecz instytu-
cji mi´dzynarodowych sà przyznawane
przez Komitet w∏aÊciwym podmiotom krajo-
wym, w wysokoÊci wynikajàcej z zawartych
umów mi´dzyrzàdowych dotyczàcych
wspó∏pracy naukowej i naukowo-technicz-
nej z zagranicà.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ârodki przeznaczone na badania w∏asne
szkó∏ wy˝szych przekazywane sà bezpoÊred-
nio paƒstwowym szko∏om wy˝szym na pod-
stawie wniosków w∏aÊciwych ministrów,
a niepaƒstwowym szko∏om wy˝szym — na
podstawie wniosków zaopiniowanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego.”,

d) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ârodki, o których mowa w art. 14 ust. 2
pkt 2, sà przyznawane przez Komitet, bez-
poÊrednio jednostkom naukowym, w for-
mie dotacji celowej.”,

e) w ust. 4 wyrazy „komisji Komitetu bezpoÊrednio
kierownikom projektów” zast´puje si´ wyraza-
mi „bezpoÊrednio jednostkom naukowym
uczestniczàcym w realizacji projektów badaw-
czych”, 

f) w ust. 5 skreÊla si´ wyraz „komisji”, a wyrazy
„prace badawczo-rozwojowe” zast´puje si´ wy-
razami „badania stosowane i prace rozwojo-
we”,

g) w ust. 7 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) przez Komitet — ministrom i kierownikom
centralnych organów administracji rzàdowej
na wykonywanie zadaƒ w∏asnych, na dzia∏al-
noÊç podleg∏ych im jednostek naukowych,
Polskiej Akademii Nauk na jej potrzeby w∏a-
sne i dzia∏alnoÊç jej placówek naukowych
oraz Polskiej  Akademii Umiej´tnoÊci  na jej
potrzeby w∏asne,

2) przez Zespó∏ do Spraw Dzia∏alnoÊci Wspo-
magajàcej Badania — podmiotom dzia∏ajà-
cym na rzecz nauki, posiadajàcym siedzib´
w Polsce, które nie otrzymujà dotacji, o któ-
rej mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1.”,

h) dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Ârodki wyodr´bnione, o których mowa
w art. 14 ust. 4, mogà byç przyznawane
przez Komitet jednostkom naukowym,
szko∏om wy˝szym i innym osobom praw-
nym realizujàcym zadania okreÊlone przez
Komitet.”,

i) w ust. 8 po wyrazie „Komitetu” skreÊla si´ prze-
cinek, a wyrazy „jego komisji lub ich zespo∏ów”
zast´puje si´ wyrazami „lub zespo∏ów Komite-
tu”,

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze rozpo-
rzàdzenia, okreÊla: 

1) kryteria i tryb przyznawania i rozliczania
Êrodków finansowych ustalanych w bu-
d˝ecie  paƒstwa na nauk´, na cele okreÊlo-
ne w art. 14 ust. 2 pkt 1—6, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci sposób oceny wniosków
lub ofert dotyczàcych finansowanych lub
dofinansowywanych prac, sposób oceny
realizacji zadaƒ i ich rozliczania oraz spo-
sób przekazywania, przetwarzania i udo-
st´pniania  informacji w ramach krajowe-
go systemu informacji o pracach badaw-
czych, 

2) sposób wykonywania nadzoru i kontroli
realizacji badaƒ naukowych i prac rozwo-
jowych oraz innych zadaƒ finansowanych
lub dofinansowywanych ze Êrodków usta-
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lanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb wy-
znaczania zespo∏ów kontrolujàcych, spo-
sób przeprowadzania i dokumentowania
kontroli, a tak˝e  formu∏owania zaleceƒ
i wniosków pokontrolnych.”;

18) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Polska Akademia Nauk, stowarzysze-
nia, fundacje oraz inne podmioty dzia-
∏ajàce na rzecz nauki mogà otrzymywaç
Êrodki finansowe, o których mowa
w art. 14 ust. 2 pkt 3, 4 i 6, w formie do-
tacji celowej, na organizowanie i finan-
sowanie:
1) konkursów o finansowanie projek-

tów badawczych w okreÊlonych dys-
cyplinach naukowych lub interdy-
scyplinarnych,

2) konkursów o dofinansowywanie
projektów celowych w okreÊlonych
dziedzinach zastosowaƒ praktycz-
nych,

3) realizacji okreÊlonych zadaƒ z zakre-
su dzia∏alnoÊci wspomagajàcej ba-
dania.

2. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze
rozporzàdzenia, okreÊla kryteria i tryb
przyznawania i rozliczania Êrodków fi-
nansowych na organizowanie i finan-
sowanie lub dofinansowywanie dzia-
∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób
oceny wniosków dotyczàcych finanso-
wanych lub  dofinansowywanych  prac,
sposób oceny realizacji zadaƒ i ich roz-
liczania oraz sposób przekazywania,
przetwarzania i udost´pniania informa-
cji w ramach krajowego systemu infor-
macji o pracach badawczych.”;

19) skreÊla si´ art. 17;

20) w tytule rozdzia∏u 4 wyraz „komisji” zast´puje si´
wyrazem „zespo∏ów”;

21) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Cz∏onków zespo∏ów Komitetu, z któ-

rych ka˝dy reprezentuje dyscyplin´ na-
ukowà okreÊlonà przez Komitet na pod-
stawie art. 8 ust. 3 i 4, wybiera si´
w bezpoÊrednich wyborach dwustop-
niowych, obejmujàcych zg∏aszanie kan-
dydatów i wybory do zespo∏ów.

2. Wyborcy zg∏aszajà kandydatów na
cz∏onków wybranego przez siebie ze-
spo∏u Komitetu, a je˝eli zgadzajà si´ na
kandydowanie, równoczeÊnie wskazu-
jà dyscyplin´ naukowà, którà reprezen-
tujà w tym zespole.”;

22) w art. 19:

a) w ust. 1 i w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „lub jedno-
stce badawczo-rozwojowej”,

b) w ust. 4:

— w pkt 1 wyrazy „komisji Komitetu” zast´puje
si´ wyrazami „zespo∏u Komitetu pochodzà-
cym z wyboru”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pe∏ni funkcj´ rektora, prorektora lub dzie-
kana w szkole wy˝szej,”

— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem,

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) pe∏ni funkcj´ Prezesa Polskiej Akademii
Nauk lub Prezesa Polskiej Akademii Umie-
j´tnoÊci.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kadencja cz∏onków zespo∏ów Komitetu po-
chodzàcych z wyboru trwa cztery lata.”,

d) w ust. 6 skreÊla si´ wyraz „komisji” oraz skreÊla
si´ wyraz „˝adnego”,

e) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku gdy cz∏onek zespo∏u w okresie
trwania kadencji obejmuje funkcj´ wymie-
nionà w ust. 4 pkt 2—4, jego cz∏onkostwo
w zespole Komitetu ustaje z dniem obj´cia
tej funkcji.”;

23) w art. 20:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „komisji”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcy Komitetu, w drodze rozpo-
rzàdzenia, ustala regulamin wyborów  do ze-
spo∏ów Komitetu, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci terminy poszczególnych czynnoÊci wy-
borczych, zadania komisji wyborczych, spo-
sób przeprowadzenia wyborów i og∏oszenia
ich wyników.”,

c) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i jednostki badaw-
czo-rozwojowe”;

24) w art. 21:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „komisji”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy wyborca zg∏asza nie wi´cej ni˝ trzech
kandydatów tylko do jednego zespo∏u Komi-
tetu, do w∏aÊciwoÊci którego nale˝y repre-
zentowana przez niego dyscyplina naukowa,
w tym tylko jednego zatrudnionego w tej sa-
mej co wyborca szkole wy˝szej, wy˝szej
szkole zawodowej lub innej jednostce na-
ukowej.”,

c) w ust. 3:

— w pkt 2 po wyrazie „zespo∏u” skreÊla si´ prze-
cinek i dodaje si´ wyrazy „Komitetu, jako re-
prezentanci wskazanych przez nich dyscyplin
naukowych,”

— w pkt  4 wyraz „pi´ciu” zast´puje si´ wyrazem
„trzech”, kropk´ zast´puje si´ przecinkiem

Dziennik Ustaw Nr 91 — 5259 — Poz. 1008



i dodaje si´ wyrazy „a je˝eli dla zespo∏u okre-
Êlono mniej ni˝ pi´ç dyscyplin naukowych, na
liÊcie nie mo˝e si´ znaleêç wi´cej ni˝ szeÊciu
kandydatów reprezentujàcych dyscyplin´
okreÊlonà przez Komitet na podstawie art. 8
ust. 3, która b´dzie reprezentowana przez
dwóch cz∏onków zespo∏u.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ka˝dy wyborca g∏osuje co najwy˝ej na pi´ciu
kandydatów do zespo∏u Komitetu, do w∏aÊci-
woÊci którego nale˝y reprezentowana przez
niego dyscyplina naukowa.”,

e) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku gdy wybory nie wy∏onià sk∏adu
zespo∏u Komitetu zgodnego z okreÊlonym
przez Komitet podzia∏em na dyscypliny na-
ukowe, Przewodniczàcy Komitetu wybiera
brakujàcego reprezentanta dyscypliny na-
ukowej z listy kandydatów zg∏oszonych do
tego zespo∏u Komitetu.”;

25) skreÊla si´ art. 24.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz z 2000 r.
Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552 i Nr 60, poz. 704) w art. 19
w pkt  6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt  7 w brzmieniu:

„7) przyznawania lub odmowy przyznania Êrod-
ków finansowych przeznaczonych w bud˝ecie
paƒstwa na nauk´.”

Art. 3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏onkowie
zespo∏ów komisji Komitetu Badaƒ Naukowych stajà
si´ cz∏onkami zespo∏ów Komitetu Badaƒ Naukowych,
z tym ˝e ich kadencja trwa cztery lata.

Art. 4. 1. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
do dnia 31 grudnia 2000 r. finansowanie wspó∏pracy
naukowej i naukowo-technicznej z zagranicà, o którym
mowa w art. 1 pkt 16 lit. a) dotyczàcym art. 14 ust. 2 pkt
5, obejmuje tak˝e finansowanie wspó∏pracy, w tym
sk∏adek do organizacji mi´dzynarodowych,  okreÊlonej
w umowach i porozumieniach zawartych przez Polskà
Akademi´ Nauk, po uprzednim porozumieniu z Prze-
wodniczàcym Komitetu, z zagranicznymi narodowymi
akademiami nauk i organizacjami równorz´dnymi.

2. Od dnia 1 stycznia 2001 r. Êrodki na finansowa-
nie wspó∏pracy naukowej i naukowo-technicznej z za-
granicà, o której mowa w ust. 1, b´dà ujmowane co-
rocznie w ustawie bud˝etowej w cz´Êci Polska Akade-
mia Nauk.

3. W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do
dnia 31 grudnia 2000 r. w ramach finansowania prac,
o których mowa w art. 1 pkt 16 lit. a) dotyczàcym art.
14 ust. 2 pkt 7, koszty wynagrodzeƒ cz∏onków zespo∏ów
Komitetu pochodzàcych z wyboru finansuje si´ ze
Êrodków uj´tych w cz´Êci bud˝etu pozostajàcej w dys-
pozycji Przewodniczàcego Komitetu, przeznaczonych
na administracj´ paƒstwowà.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 6. Marsza∏ek Sejmu og∏osi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badaƒ Na-
ukowych, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania jedno-
litego tekstu.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.

o zasadach przyst´powania jednostek samorzàdu terytorialnego 
do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych.

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady, na jakich jednost-
ki samorzàdu terytorialnego mogà przyst´powaç do
mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych
i regionalnych, zwanych dalej „zrzeszeniami”.

2. Przez zrzeszenia, o których mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ organizacje, zwiàzki i stowarzyszenia powo∏y-
wane przez spo∏ecznoÊci lokalne co najmniej dwóch
paƒstw zgodnie z ich prawem wewn´trznym.

Art. 2. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego mo-
gà przyst´powaç do zrzeszeƒ i uczestniczyç w nich
w granicach swoich zadaƒ i kompetencji, dzia∏ajàc
zgodnie z polskim prawem wewn´trznym, politykà za-
granicznà paƒstwa i jego mi´dzynarodowymi zobo-
wiàzaniami.

2. Województwa przyst´pujà do zrzeszeƒ zgodnie
z „Priorytetami wspó∏pracy zagranicznej wojewódz-


