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Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 31. Do post´powania przetargowego wszcz´tego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje
si´ odpowiednio przepisy tego rozporzàdzenia.

§ 32. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie

szczegó∏owych zasad post´powania przetargowego
na udzielenie koncesji na budow´ i eksploatacj´ auto-
strad p∏atnych (Dz. U. Nr 58, poz. 306 i z 1998 r. Nr 148,
poz. 976).

§ 33. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

532

ROZPORZÑDZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KOMITETU BADA¡ NAUKOWYCH

z dnia 9 maja 2001 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych na organizowanie i finansowa-
nie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych 

oraz na realizacj´ okreÊlonych zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przyzna-
wania i rozliczania Êrodków finansowych ustalanych
w bud˝ecie paƒstwa na nauk´, przeznaczonych na or-
ganizowanie i finansowanie lub dofinansowywanie
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Nauko-
wych, zwanej dalej „zadaniami”.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Komitecie — rozumie si´ przez to Komitet Badaƒ
Naukowych,

2) jednostce — rozumie si´ przez to Polskà Akademi´
Nauk, Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci oraz inne
podmioty dzia∏ajàce na rzecz nauki, a w szczegól-
noÊci stowarzyszenia, fundacje, agencje, samorzà-
dy województw, a tak˝e grup´ jednostek posiada-
jàcych osobowoÊç prawnà, reprezentowanà przez
jednà z nich.

§ 3. Ârodki finansowe, o których mowa w § 1, mo-
gà byç przyznane jednostce, która spe∏nia nast´pujàce
kryteria:

1) posiada siedzib´ w kraju oraz struktur´ organizacyj-
nà umo˝liwiajàcà prawid∏owà realizacj´ zadaƒ,
a tak˝e niezb´dne wyposa˝enie, w tym sprz´t kom-
puterowy, oprogramowanie i infrastruktur´ infor-
matycznà z dost´pem do sieci informatycznych,

2) zatrudnia lub ma mo˝liwoÊç zatrudnienia pracow-
ników, których liczba, kwalifikacje i doÊwiadczenie
zawodowe zapewnià prawid∏owà realizacj´ zadaƒ,
z tym ˝e osoby zatrudnione przez jednostk´ nie
mogà uczestniczyç w wykonywaniu projektów ba-
dawczych, projektów celowych oraz zadaƒ z zakre-
su dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania, finanso-

wanych lub dofinansowywanych w ramach zada-
nia realizowanego przez t´ jednostk´.

§ 4. Wniosek o przyznanie Êrodków finansowych na
realizacj´ zadaƒ jednostka mo˝e z∏o˝yç:

1) z inicjatywy w∏asnej, w ciàgu ca∏ego roku,

2) na podstawie oferty przedstawionej jednostce
przez Przewodniczàcego Komitetu lub og∏oszonej
publicznie w dzienniku „Rzeczpospolita” i w biule-
tynie „Sprawy Nauki”, okreÊlajàcej w szczególno-
Êci:
a) podstaw´ prawnà przyznania Êrodków finanso-

wych na realizacj´ zadania,
b) temat i zakres dzia∏alnoÊci przewidywanej do re-

alizacji w ramach zadania,
c) termin z∏o˝enia wniosku.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie Êrodków finansowych
na realizacj´ zadania jednostka sk∏ada w urz´dzie Ko-
mitetu, w dwóch egzemplarzach.

2. We wniosku nale˝y podaç w szczególnoÊci:

1) nazw´ jednostki, jej adres, numer telefonu i faksu
oraz imiona i nazwiska, tytu∏y naukowe, stopnie
naukowe, nazwy stanowisk, numery telefonów
i faksów osób reprezentujàcych jednostk´,

2) informacje niezb´dne do dokonania oceny, czy jed-
nostka spe∏nia kryteria okreÊlone w § 3,

3) w odniesieniu do wniosków dotyczàcych organizo-
wania i finansowania konkursów o finansowanie
projektów badawczych lub dofinansowywanie
projektów celowych:
a) dziedziny albo tematy badaƒ naukowych lub

prac rozwojowych obj´tych konkursami,
b) liczb´ konkursów planowanych do zorganizowa-

nia w ciàgu roku,
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c) sposób oraz harmonogram realizacji zadania,
d) kosztorys realizacji zadania, w tym wysokoÊç

Êrodków finansowych planowanych do przeka-
zania wykonawcom projektów badawczych lub
projektów celowych oraz wysokoÊç Êrodków fi-
nansowych przeznaczonych na koszty prac or-
ganizacyjnych i na obs∏ug´ finansowà, w uk∏a-
dzie kalkulacyjnym,

e) sposób sprawowania kontroli nad prawid∏owo-
Êcià prowadzenia prac i wydatkowania Êrodków
finansowych przez wykonawców projektów, 

f) dodatkowe informacje uznane przez jednostk´ za
przydatne przy ocenie wniosku,

4) w odniesieniu do wniosków dotyczàcych zadaƒ
z zakresu dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania:
a) okreÊlenie prac planowanych do realizacji i infor-

macj´ o przewidywanych wykonawcach,
b) informacje wymienione w pkt 3 lit. c)—f) poda-

ne odpowiednio do zakresu wniosku.

§ 6. W razie potrzeby Przewodniczàcy Komitetu
mo˝e zwróciç si´ do jednostki o dostarczenie dodatko-
wych dokumentów, wyjaÊnieƒ lub informacji dotyczà-
cych jednostki, niezb´dnych do oceny wniosku,
a w szczególnoÊci:

1) zaÊwiadczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sà-
dowego,

2) danych cz∏onków organu zarzàdzajàcego jednost-
kà, w zakresie okreÊlonym w § 5 ust. 2 pkt 1,

3) informacji o stanie prawnym i majàtkowym jed-
nostki, w tym odpowiednio statutu lub umowy
spó∏ki i rocznego sprawozdania finansowego za
rok poprzedzajàcy rok z∏o˝enia wniosku,

4) kopii zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfika-
cji podatkowej NIP i numeru identyfikacyjnego
REGON,

5) zaÊwiadczenia w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu z wp∏atami z tytu∏u nale˝noÊci bu-
d˝etowych,

6) zaÊwiadczenia Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o niezaleganiu z op∏acaniem sk∏adek na ubezpie-
czenia spo∏eczne i zdrowotne,

7) zaÊwiadczenia banku, w którym prowadzony jest
rachunek bie˝àcy, o posiadaniu p∏ynnoÊci finanso-
wej.

§ 7. 1. Za zgodà jednostki eksperci wyznaczeni
przez Przewodniczàcego Komitetu mogà dokonaç w jej
siedzibie przeglàdu w zakresie niezb´dnym do dokona-
nia oceny wniosku, a w szczególnoÊci do ustalenia, czy
jednostka spe∏nia kryteria okreÊlone w § 3.

2. W razie braku zgody jednostki na dokonanie
przeglàdu, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozosta-
wia si´ bez dalszego biegu.

§ 8. 1. W terminie nie d∏u˝szym ni˝ 60 dni od dnia
otrzymania pe∏nej dokumentacji, o której mowa w § 5
ust. 2 i § 6, Przewodniczàcy Komitetu dokonuje wst´p-
nej oceny wniosku jednostki, zasi´gajàc w razie potrze-
by opinii w∏aÊciwego zespo∏u Komitetu, zespo∏u opi-

niodawczo-doradczego lub w∏aÊciwych ekspertów
i przedstawia t´ ocen´ Komitetowi w celu zasi´gni´cia
jego opinii co do zasadnoÊci realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych we wniosku.

2. Po uzyskaniu opinii Komitetu, o której mowa
w ust. 1, Przewodniczàcy Komitetu wydaje decyzj´
o przyznaniu jednostce dotacji celowej na realizacj´ za-
daƒ okreÊlonych we wniosku lub zawiadamia jednost-
k´ o odmowie przyznania tej dotacji.

§ 9. W umowie zawartej przez Komitet z jednostkà
ustala si´ szczegó∏owe warunki i terminy realizacji za-
dania, w tym w szczególnoÊci sposób organizowania
i finansowania konkursów oraz powierzania realizacji
zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania,
sposób przekazywania Êrodków finansowych i doko-
nywania rozliczeƒ.

§ 10. 1. Jednostka zapewnia przekazywanie przez
wykonawców projektów badawczych i projektów celo-
wych informacji o rozpocz´ciu, kontynuacji i o zakoƒ-
czeniu ka˝dego tematu pracy badawczej prowadzonej
w ramach realizacji zadania, w celu wprowadzenia tych
informacji do bazy danych krajowego systemu infor-
macji o pracach badawczych SYNABA.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje
si´ do OÊrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie,
prowadzàcego baz´ danych krajowego systemu infor-
macji o pracach badawczych SYNABA. Informacje sà
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w formie
cyfrowej, a ich udost´pnianie nast´puje przez ogólno-
krajowà sieç komputerowà, na noÊnikach cyfrowych,
a tak˝e w razie potrzeby w formie wydruku lub publika-
cji.

§ 11. 1. Rozliczanie Êrodków finansowych przekazy-
wanych jednostce na realizacj´ zadaƒ jest dokonywa-
ne na podstawie raportów tej jednostki.

2. Jednostka jest zobowiàzana do sk∏adania Komi-
tetowi:

1) w terminie do dnia 31 marca — rocznego raportu
merytorycznego i finansowego dotyczàcego reali-
zacji zadania w roku poprzedzajàcym, nie wcze-
Êniej jednak ni˝ po pó∏rocznym okresie realizacji te-
go zadania,

2) w terminie trzech miesi´cy od  dnia zakoƒczenia re-
alizacji zadania — raportu koƒcowego, zawierajà-
cego zbiorcze rozliczenie poniesionych kosztów,
opis wykonanych prac i podsumowanie osiàgni´-
tych wyników.

3. Raporty sk∏adane przez jednostk´ sà oceniane
przez w∏aÊciwy zespó∏ lub zespo∏y Komitetu pod
wzgl´dem zgodnoÊci wykonanych prac z zawartà
umowà.

4. Na podstawie oceny raportu koƒcowego, o któ-
rej mowa w ust. 3, urzàd Komitetu dokonuje rozlicze-
nia Êrodków finansowych i zawiadamia jednostk´
o uznaniu umowy:

1) za wykonanà i rozliczonà,
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2) za niewykonanà, z równoczesnym wezwaniem do
zwrotu Êrodków finansowych wykorzystanych nie-
zgodnie z umowà lub niewykorzystanych oraz
ewentualnie o zastosowaniu kar umownych.

§ 12. Niez∏o˝enie rocznego raportu w terminie lub
z∏o˝enie raportu niespe∏niajàcego wymagaƒ, o których
mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, stanowi podstaw´ do wstrzy-
mania dalszego finansowania realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych w umowie, a tak˝e do odstàpienia od umowy za-
wartej przez Komitet z jednostkà.

§ 13. W przypadku stwierdzenia przez w∏aÊciwe or-
gany kontroli lub przez bieg∏ych rewidentów, ˝e prze-

kazane Komitetowi rozliczenie zawarte w raporcie koƒ-
cowym, stanowiàce podstaw´ do uznania umowy za
wykonanà i rozliczonà, nie zosta∏o sporzàdzone prawi-
d∏owo lub jest nierzetelne, Przewodniczàcy Komitetu
mo˝e zarzàdziç wznowienie post´powania dotyczàce-
go oceny raportu koƒcowego  i prawid∏owoÊci wyko-
nania zadaƒ.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych:
A. Wiszniewski
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al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
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