
chu zak∏adu górniczego w zakresie wykonywania
badaƒ i wydawania opinii wymienionych w § 5
ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporzàdze-
niem;

2) wykonywania badaƒ i wydawania opinii wymie-
nionych w § 6 ust. 5 i 6 rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 1, stajà si´ — na czas okreÊlony w wy-
danych upowa˝nieniach lub Êwiadectwach — rze-
czoznawcami do spraw ruchu zak∏adu górniczego

uprawnionymi do wykonywania badaƒ i wydawa-
nia opinii wymienionych w § 6 ust. 5 i 6 rozporzà-
dzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalo-
nym niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE PRZEWODNICZÑCEGO KOMITETU BADA¡ NAUKOWYCH

z dnia 14 paêdziernika 2003 r.

w sprawie regulaminu wyborów do zespo∏ów Komitetu Badaƒ Naukowych

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335)
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie ustala regulamin wyborów
cz∏onków zespo∏ów Komitetu Badaƒ Naukowych,
zwanego dalej „Komitetem”.

§ 2. Wybory cz∏onków zespo∏ów Komitetu przepro-
wadza si´ na podstawie przepisów art. 18—21 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Nauko-
wych, zwanej dalej „ustawà”. 

§ 3. Wybory cz∏onków zespo∏ów Komitetu przepro-
wadzajà: 

1) Komisja Wyborcza powo∏ana przez Przewodniczà-
cego Komitetu;

2) miejscowe komisje wyborcze powo∏ane w jed-
nostkach naukowych.

§ 4. Do zadaƒ Komisji Wyborczej nale˝y: 

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prze-
pisów dotyczàcych wyborów; 

2) organizowanie prac zwiàzanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem wyborów; 

3) ustalenie wzorów kart zg∏oszenia kandydatów oraz
kart wyborczych; 

4) ustalenie list kandydatów do poszczególnych ze-
spo∏ów Komitetu; 

5) rozstrzyganie zg∏aszanych wàtpliwoÊci procedu-
ralnych;

6) rozpatrywanie odwo∏aƒ w sprawach dotyczàcych
wyborów;

7) ustalenie zbiorczych wyników wyborów oraz list
osób wybranych do poszczególnych zespo∏ów Ko-
mitetu, w kolejnoÊci alfabetycznej;

8) przygotowanie i przedstawienie Komitetowi spra-
wozdania z przeprowadzenia wyborów wraz z wy-
nikami wyborów; 

9) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie i regulaminie.

§ 5. Przewodniczàcy Komitetu mo˝e zleciç, zgod-
nie z przepisami o zamówieniach publicznych, wyko-
nywanie czynnoÊci o charakterze administracyjno-
-technicznym w zakresie zadaƒ okreÊlonych w § 4,
a w szczególnoÊci: 

1) ustalenie listy jednostek naukowych zatrudniajà-
cych osoby, którym przys∏uguje czynne prawo wy-
borcze; 

2) zebranie list wyborców sporzàdzonych przez jed-
nostki naukowe, o których mowa w pkt 1; 

3) wydrukowanie i dostarczenie wyborcom za po-
Êrednictwem miejscowych komisji wyborczych
kart zg∏oszenia kandydatów; 

4) przygotowanie wniosków o stwierdzenie przez Ko-
misj´ Wyborczà wa˝noÊci nades∏anych kart zg∏o-
szenia kandydatów oraz kart wyborczych; 

5) przygotowanie list kandydatów do poszczegól-
nych zespo∏ów Komitetu; 



6) wydrukowanie i dostarczenie wyborcom za po-
Êrednictwem miejscowych komisji wyborczych
kart wyborczych; 

7) nadzór nad poprawnoÊcià programów komputero-
wych wykorzystywanych przy ustalaniu wyników
wyborów; 

8) przygotowanie danych o wynikach g∏osowaƒ do
poszczególnych zespo∏ów Komitetu.

§ 6. Prace wyborcze rozpoczyna si´ od rozes∏ania
kart zg∏oszenia kandydatów, nie póêniej ni˝ do dnia
1 grudnia roku poprzedzajàcego rok zakoƒczenia ka-
dencji cz∏onków zespo∏ów Komitetu, a koƒczy si´ nie
póêniej ni˝ 15 dni przed terminem up∏ywu tej kadencji.

§ 7. Przewodniczàcy Komitetu og∏asza komunikat
o rozpocz´ciu procedury wyborczej w dzienniku
„Rzeczpospolita” oraz na stronie internetowej Mini-
sterstwa Nauki i Informatyzacji.

§ 8. 1. Kierownik jednostki naukowej zatrudniajà-
cej osoby, którym przys∏uguje czynne prawo wybor-
cze, powo∏uje na okres wyborów miejscowà komisj´
wyborczà w sk∏adzie od trzech do pi´ciu osób oraz or-
ganizuje prac´ tej komisji. 

2. Miejscowa komisja wyborcza sporzàdza listy
wyborców oraz przekazuje wyborcom karty zg∏oszenia
kandydatów, karty wyborcze oraz inne materia∏y doty-
czàce wyborów. 

3. Wyborca potwierdza podpisem otrzymanie do-
kumentów, o których mowa w ust. 2. 

4. Miejscowa komisja wyborcza zwraca Komisji
Wyborczej niewykorzystane karty zg∏oszenia kandyda-
tów i karty wyborcze. 

5. Posiedzenia miejscowej komisji wyborczej sà
protoko∏owane. 

6. Kierownik jednostki naukowej przechowuje do-
kumenty miejscowej komisji wyborczej zgodnie
z przepisami o dokumentacji archiwalnej obowiàzujà-
cymi w tej jednostce, jednak nie krócej ni˝ do zakoƒ-
czenia kadencji zespo∏ów Komitetu, której dotyczy∏y
wybory.

§ 9. 1. Miejscowe komisje wyborcze sporzàdzajà li-
sty wyborców i przesy∏ajà je do Komisji Wyborczej. 

2. Miejscowe komisje wyborcze udzielajà wybor-
com informacji dotyczàcych regulaminu wyborów. 

§ 10. 1. Wybory przeprowadza si´ drogà ankieto-
wania (korespondencyjnie), w dwóch etapach: 

1) pierwszy etap obejmuje zg∏oszenie kandydatów
do poszczególnych zespo∏ów Komitetu na karcie
zg∏oszenia kandydatów; 

2) drugi etap obejmuje oddanie g∏osu na karcie wy-
borczej.

2. Ka˝dy wyborca otrzymuje: 

1) w pierwszym etapie: kart´ zg∏oszenia kandydatów,
list´ dziedzin nauki i dyscyplin naukowych nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci poszczególnych zespo∏ów
Komitetu, ustalonà przez Komitet w drodze
uchwa∏y, oraz zaadresowanà kopert´ z op∏atà na
odpowiedê; 

2) w drugim etapie: kart´ wyborczà do wybranego
przez niego zespo∏u Komitetu oraz zaadresowanà
kopert´ z op∏atà na odpowiedê.

§ 11. 1. Wyborca, który zamierza korzystaç z bier-
nego prawa wyborczego, jest zobowiàzany do: 

1) wyra˝enia zgody na kandydowanie do wskazane-
go zespo∏u Komitetu w pierwszym etapie wybo-
rów; 

2) wskazania symbolu dyscypliny naukowej repre-
zentowanej przez kandydata, zgodnie z listà, o któ-
rej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.

2. W przypadku gdy ten sam kandydat zosta∏ zg∏o-
szony na kartach zg∏oszenia kandydatów do wi´cej
ni˝ jednego zespo∏u Komitetu, zg∏oszenia sumuje si´,
a Komisja Wyborcza umieszcza jego nazwisko na kar-
cie wyborczej zespo∏u Komitetu, który wskaza∏ kandy-
dat. 

§ 12. G∏os uznaje si´ za wa˝ny, je˝eli zosta∏ odda-
ny w terminie, zgodnie z przepisami ustawy i regula-
minu. 

§ 13. 1. Posiedzenia Komisji Wyborczej sà protoko-
∏owane. 

2. Przewodniczàcy Komitetu, zgodnie z przepisami
o dokumentacji archiwalnej, przechowuje protoko∏y
i sprawozdanie Komisji Wyborczej, karty zg∏oszenia
kandydatów i karty wyborcze, w tym równie˝ uznane
przez Komisj´ Wyborczà za niewa˝ne, oraz pozosta∏à
dokumentacj´ dotyczàcà wyborów.

§ 14. Komisja Wyborcza w Dzienniku Urz´dowym
Ministra Nauki i Komitetu Badaƒ Naukowych og∏asza
komunikat o wynikach wyborów cz∏onków zespo∏ów
Komitetu, w formie list osób kandydujàcych do po-
szczególnych zespo∏ów Komitetu, w kolejnoÊci ustalo-
nej wed∏ug liczby uzyskanych g∏osów oraz list wybra-
nych pi´ciu cz∏onków zespo∏ów Komitetu w kolejnoÊci
alfabetycznej.

§ 15. 1. Przewodniczàcy Komitetu og∏asza komuni-
kat Komisji Wyborczej na stronach internetowych Mi-
nisterstwa Nauki i Informatyzacji. 

2. Przewodniczàcy Komitetu w dzienniku „Rzecz-
pospolita” og∏asza list´ wybranych cz∏onków zespo-
∏ów Komitetu. 

§ 16. Koszty przeprowadzenia wyborów oraz wy-
datki zwiàzane z funkcjonowaniem Komisji Wyborczej
pokrywa si´ ze Êrodków ustalonych w bud˝ecie paƒ-
stwa, z cz´Êci 28 b´dàcej w dyspozycji ministra w∏aÊci-
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wego do spraw nauki (z dzia∏u 750 — Administracja
publiczna). 

§ 17. 1. Wybory cz∏onków zespo∏ów Komitetu pià-
tej kadencji przeprowadza si´ wed∏ug nast´pujàcego
terminarza prac wyborczych:

1) rozes∏anie kart zg∏oszenia kandydatów — do dnia
1 grudnia 2003 r.;

2) zwrot kart zg∏oszenia kandydatów — do dnia
15 stycznia 2004 r.; 

3) przygotowanie list kandydatów do zespo∏ów — do
dnia 15 lutego 2004 r.; 

4) rozes∏anie kart wyborczych — do dnia 1 marca
2004 r.; 

5) zwrot kart wyborczych — do dnia 15 kwietnia
2004 r.;

6) og∏oszenie wyników wyborów — do dnia 15 maja
2004 r.

2. Miejscowe komisje wyborcze sporzàdzajà listy
wyborców na podstawie stanu zatrudnienia w dniu
1 listopada 2003 r.

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

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych:
M. Kleiber
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 
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