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USTAWA

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

o zasadach finansowania nauki

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady finansowania na-
uki ze Êrodków finansowych:

1) ustalanych na ten cel w bud˝ecie paƒstwa, ujmo-
wanych w wyodr´bnionej cz´Êci bud˝etu;

2) pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝ bud˝et paƒstwa.

2. Ârodkami finansowymi, o których mowa w ust. 1,
zwanymi dalej „Êrodkami finansowymi na nauk´”, dys-
ponuje minister w∏aÊciwy do spraw nauki, zwany dalej
„Ministrem”. 

3. Wydatki na nauk´ finansowane przez Ministra
ustala si´ w ustawie bud˝etowej w wysokoÊci zapew-
niajàcej dojÊcie Polski do poziomu wydatków wynika-
jàcych ze Strategii Lizboƒskiej.

4. Ârodki finansowe na nauk´, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, sà gromadzone na wyodr´bnionym ra-
chunku bankowym, prowadzonym na podstawie od-
r´bnych przepisów.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) finansowanie — finansowanie w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci realizacji zadaƒ okreÊlonych w ustawie;

2) badania naukowe:

a) badania podstawowe, obejmujàce dzia∏alnoÊç
badawczà — eksperymentalnà lub teoretycznà
— podejmowanà w celu zdobycia nowej wiedzy
o zjawiskach i faktach, nieukierunkowanà na
bezpoÊrednie zastosowanie w praktyce, 

b) badania stosowane, obejmujàce dzia∏alnoÊç
badawczà podejmowanà w celu zdobycia no-
wej wiedzy, ukierunkowanà na zastosowanie
w praktyce;

3) prace rozwojowe — prace wykorzystujàce dotych-
czasowà wiedz´, prowadzone w celu wytworzenia
nowych lub udoskonalenia istniejàcych materia-
∏ów, wyrobów, urzàdzeƒ, us∏ug, procesów, syste-
mów lub metod; 

4) badania przemys∏owe — planowe badania majàce
na celu pozyskanie nowej wiedzy, która mo˝e byç
przydatna do opracowania nowych albo znaczàce-
go udoskonalenia istniejàcych produktów, proce-
sów lub us∏ug;

5) badania przedkonkurencyjne — przekszta∏canie
wyników badaƒ przemys∏owych na plany, za∏o˝e-
nia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub
udoskonalonych produktów, w∏àczajàc w to wyko-
nanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie; ba-
dania te nie obejmujà rutynowych lub okreso-
wych zmian dokonywanych w istniejàcych pro-
duktach, liniach produkcyjnych, procesach pro-
dukcyjnych, us∏ugach i innych dzia∏aniach, nawet
je˝eli te zmiany stanowià usprawnienie;

6) badania w∏asne — badania naukowe lub prace
rozwojowe oraz zadania z nimi zwiàzane, s∏u˝àce
rozwojowi kadry naukowej oraz specjalnoÊci na-
ukowych w szkole wy˝szej; 

7) dzia∏alnoÊç statutowa — realizacj´ okreÊlonych
w statucie jednostki naukowej zadaƒ zwiàzanych
z prowadzonymi przez nià w sposób ciàg∏y bada-
niami naukowymi lub pracami rozwojowymi;

8) dzia∏alnoÊç wspomagajàca badania — realizacj´
zadaƒ s∏u˝àcych rozwojowi, promocji i zastosowa-
niom praktycznym nauki, a tak˝e wspierajàcych
wzrost innowacyjnoÊci gospodarki, nieobejmujà-
cych prowadzenia badaƒ naukowych lub prac roz-
wojowych; 

9) jednostki naukowe — prowadzàce w sposób cià-
g∏y badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne szkó∏ wy˝-
szych lub wy˝szych szkó∏ zawodowych w rozu-
mieniu statutów tych szkó∏, 

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) jednostki badawczo-rozwojowe, 

d) mi´dzynarodowe instytuty naukowe utworzone
na podstawie odr´bnych przepisów,

e) jednostki organizacyjne posiadajàce status jed-
nostki badawczo-rozwojowej,

f) Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci,

g) inne jednostki organizacyjne, niewymienione
w lit. a—f, posiadajàce osobowoÊç prawnà i sie-
dzib´ w Polsce;

10) podmiot dzia∏ajàcy na rzecz nauki — podmiot wy-
konujàcy w sposób ciàg∏y zadania z zakresu dzia-
∏alnoÊci wspomagajàcej badania, posiadajàcy
osobowoÊç prawnà i siedzib´ w Polsce, nieotrzy-
mujàcy dotacji podmiotowej ze Êrodków finanso-
wych na nauk´; 



11) konsorcjum naukowe — grup´ jednostek organi-
zacyjnych, w sk∏ad której wchodzi co najmniej jed-
na jednostka naukowa, podejmujàcych na podsta-
wie umowy wspólne przedsi´wzi´cie obejmujàce
badania naukowe, prace rozwojowe lub inwesty-
cje s∏u˝àce potrzebom badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych;

12) sieç naukowa — grup´ jednostek naukowych po-
siadajàcych osobowoÊç prawnà, podejmujàcych
na podstawie umowy zorganizowanà wspó∏prac´
zwiàzanà z prowadzonymi przez nie w sposób cià-
g∏y wspólnymi badaniami naukowymi lub praca-
mi rozwojowymi, s∏u˝àcymi rozwojowi specjalno-
Êci naukowych tej sieci;

13) projekt badawczy — okreÊlone zadanie badawcze
przewidziane do rozwiàzania w ustalonym okre-
sie, na okreÊlonych warunkach;

14) projekt celowy — przedsi´wzi´cie przewidziane do
realizacji w ustalonym okresie, na okreÊlonych
warunkach, prowadzone przez przedsi´biorców,
Dyrektora Generalnego Lasów Paƒstwowych, jed-
nostki naukowe lub konsorcja naukowe, z inicjaty-
wy w∏asnej, ministrów albo organów samorzàdu
województwa, obejmujàce badania stosowane,
prace rozwojowe, badania przemys∏owe lub bada-
nia przedkonkurencyjne;

15) specjalne urzàdzenie badawcze — unikatowe urzà-
dzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokra-
jowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty
utrzymania stanowià znacznà cz´Êç kosztów dzia-
∏alnoÊci statutowej jednostki naukowej;

16) nauka i badania naukowe — tak˝e dzia∏alnoÊç na-
ukowà w zakresie twórczoÊci artystycznej i sztu-
ki;

17) tytu∏ naukowy i stopieƒ naukowy doktora habilito-
wanego — tak˝e tytu∏ w zakresie sztuki i stopieƒ
doktora habilitowanego sztuki.

Art. 3. 1. Finansowanie nauki dotyczy finansowa-
nia dzia∏aƒ na rzecz realizacji polityki naukowej, na-
ukowo-technicznej i innowacyjnej paƒstwa, a w szcze-
gólnoÊci badaƒ naukowych, prac rozwojowych i reali-
zacji innych zadaƒ szczególnie wa˝nych dla post´pu
cywilizacyjnego. 

2. Minister przyznaje Êrodki finansowe na nauk´:

1) jednostkom naukowym okreÊlonym w art. 2 pkt 9:

a) na prowadzenie dzia∏alnoÊci statutowej, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3,

b) na inwestycje s∏u˝àce potrzebom badaƒ nauko-
wych lub prac rozwojowych;

2) szko∏om wy˝szym — na badania w∏asne;

3) jednostkom naukowym reprezentujàcym sieç na-
ukowà — na badania wspólne;

4) jednostkom naukowym i innym uprawnionym
podmiotom — na realizacj´ zadaƒ lub przedsi´-
wzi´ç przewidzianych do wykonania w ustalonym
okresie i na okreÊlonych warunkach;

5) ministrom kierujàcym dzia∏ami administracji rzà-
dowej, kierownikom centralnych organów admini-
stracji rzàdowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii
Nauk — na realizacj´ zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci
wspomagajàcej badania.

3. Minister przyznaje Êrodki finansowe na nauk´,
w drodze decyzji, na podstawie wniosków z∏o˝onych
przez uprawnione podmioty okreÊlone w ust. 2, po za-
si´gni´ciu opinii w∏aÊciwego organu Rady Nauki,
o której mowa w art. 21 ust. 1.

Art. 4. Przy przyznawaniu Êrodków finansowych
na nauk´ uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:

1) zgodnoÊç przewidzianych do realizacji prac lub za-
daƒ z celami polityki naukowej, naukowo-tech-
nicznej i innowacyjnej paƒstwa; 

2) poziom naukowy prac lub zadaƒ przewidzianych
do realizacji;

3) praktycznà u˝ytecznoÊç oczekiwanych wyników
prac lub zadaƒ przewidzianych do realizacji;

4) znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub za-
daƒ dla rozwoju mi´dzynarodowej wspó∏pracy
w zakresie nauki i techniki;

5) mo˝liwoÊç wspó∏finansowania przewidzianych do
realizacji prac lub zadaƒ z innych êróde∏ ni˝ Êrodki
finansowe na nauk´.

Art. 5. 1. Strona niezadowolona z decyzji dotyczà-
cej przyznania albo odmowy przyznania Êrodków fi-
nansowych na nauk´ mo˝e zwróciç si´ do Ministra
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Do wniosku
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego dotyczàce odwo∏aƒ od de-
cyzji.

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Mini-
ster przedstawia do oceny lub zaopiniowania Zespo∏o-
wi Odwo∏awczemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2
pkt 5.

3. Ocena lub opinia dotyczàca wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy nie mo˝e byç sporzàdzana przez
osoby, które uprzednio ocenia∏y lub opiniowa∏y wnio-
sek o przyznanie Êrodków finansowych na nauk´ b´-
dàcy przedmiotem decyzji Ministra.

Art. 6. 1. Wnioski, recenzje i umowy dotyczàce
projektów badawczych i projektów celowych, a tak˝e
informacje otrzymane w toku post´powaƒ dotyczà-
cych tych projektów stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych oraz informacji stanowiàcych tajemnic´ przed-
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si´biorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2
i 3 oraz art. 18 ust. 2.

2. Informacje o wynikach projektów badawczych
i projektów celowych podlegajàcych ochronie na pod-
stawie ust. 1 mogà byç udost´pniane wy∏àcznie przez
kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest re-
alizowany projekt.

3. Informacje o wynikach projektów rozwojowych,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, udost´pnia si´
nieodp∏atnie podmiotom zainteresowanym gospodar-
czym wykorzystaniem tych wyników, z uwzgl´dnie-
niem przepisów o prawie autorskim.

Rozdzia∏ 2 

Finansowanie badaƒ naukowych, prac rozwojowych
i innych zadaƒ s∏u˝àcych nauce

Art. 7. 1. Ârodki finansowe na nauk´ przeznacza
si´ na finansowanie:

1) dzia∏alnoÊci statutowej;

2) inwestycji s∏u˝àcych potrzebom badaƒ naukowych
lub prac rozwojowych;

3) projektów badawczych;

4) projektów celowych;

5) wspó∏pracy naukowej z zagranicà;

6) dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania;

7) programów lub przedsi´wzi´ç okreÊlanych przez
Ministra; 

8) dzia∏alnoÊci organów opiniodawczych i dorad-
czych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz dzia-
∏alnoÊci kontrolnej. 

2. WysokoÊç Êrodków finansowych na nauk´ prze-
znaczonych na cele okreÊlone w ust. 1 Minister ustala
w planie finansowym dotyczàcym cz´Êci bud˝etu paƒ-
stwa przeznaczonej na nauk´.

Art. 8. 1. Finansowanie dzia∏alnoÊci statutowej
obejmuje:

1) podstawowà dzia∏alnoÊç statutowà jednostki na-
ukowej, w tym:

a) badania naukowe lub prace rozwojowe uj´te
w planie zadaniowym,

b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-ba-
dawczej zwiàzanej z prowadzeniem badaƒ na-
ukowych lub prac rozwojowych, o których mo-
wa w lit. a,

c) wspó∏prac´ naukowà krajowà i zagranicznà,
niezb´dnà do prowadzenia badaƒ naukowych
lub prac rozwojowych, o których mowa w lit. a,

d) dzia∏alnoÊç wspomagajàcà badania, dotyczàcà
zadaƒ okreÊlonych w art. 13 ust. 1,

e) utrzymanie jednostki naukowej, z wy∏àczeniem
kosztów zwiàzanych z jej dzia∏alnoÊcià innà ni˝
wymieniona w lit. a—d oraz w pkt 2—4;

2) badania w∏asne szko∏y wy˝szej;

3) utrzymanie specjalnego urzàdzenia badawczego
w jednostce naukowej;

4) badania wspólne sieci naukowej. 

2. Wniosek o finansowanie podstawowej dzia∏al-
noÊci statutowej wymaga zaopiniowania przez:

1) ministra sprawujàcego nadzór nad jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà; 

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do
placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk; 

3) rektora szko∏y wy˝szej w odniesieniu do podsta-
wowych jednostek organizacyjnych tej szko∏y. 

3. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na ba-
dania w∏asne szkó∏ wy˝szych przekazywane sà przez
Ministra bezpoÊrednio: 

1) paƒstwowym szko∏om wy˝szym — na podstawie
wniosków ministrów sprawujàcych nadzór nad ty-
mi szko∏ami; 

2) niepaƒstwowym szko∏om wy˝szym — na podsta-
wie wniosku ministra w∏aÊciwego do spraw szkol-
nictwa wy˝szego.

4. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na ba-
dania wspólne sieci naukowej sà przekazywane jedno-
stce naukowej wskazanej w umowie dotyczàcej utwo-
rzenia sieci, na podstawie wniosku tej jednostki.

5. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na fi-
nansowanie dzia∏alnoÊci statutowej okreÊlonej w ust. 1
sà przekazywane w formie dotacji podmiotowej.

6. Ârodki finansowe na nauk´ z dotacji podmioto-
wej niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
mogà pozostaç w jednostce naukowej na rok nast´p-
ny, na podstawie odr´bnych przepisów, z przeznacze-
niem na cel, na jaki zosta∏y przyznane.

Art. 9. 1. Finansowanie inwestycji s∏u˝àcych po-
trzebom badaƒ naukowych lub prac rozwojowych
obejmuje:

1) inwestycje budowlane;

2) zakup obiektów budowlanych;

3) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-ba-
dawczej zaliczanej do Êrodków trwa∏ych zgodnie
z odr´bnymi przepisami, a tak˝e zakup wartoÊci
niematerialnych i prawnych o wartoÊci poczàtko-
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wej przekraczajàcej kwot´ ustalonà dla Êrodka
trwa∏ego w przepisach odr´bnych;

4) rozbudow´ infrastruktury informatycznej nauki; 

5) udzia∏ w przedsi´wzi´ciu inwestycyjnym podejmo-
wanym na podstawie umowy mi´dzynarodowej.

2. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze Êrod-
ków finansowych na nauk´ ustalanych w bud˝ecie
paƒstwa, dofinansowywanej równie˝ z innej cz´Êci
bud˝etu paƒstwa, wymaga zaopiniowania przez dys-
ponenta tej cz´Êci. 

3. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na fi-
nansowanie inwestycji s∏u˝àcych potrzebom badaƒ
naukowych lub prac rozwojowych sà przekazywane
jednostce naukowej, w tym jednostce naukowej re-
prezentujàcej konsorcjum naukowe, w formie dotacji
celowej.

4. Ârodki finansowe na nauk´ z dotacji celowej nie-
wykorzystane w danym roku kalendarzowym mogà
pozostaç w jednostce naukowej na rok nast´pny, na
podstawie odr´bnych przepisów, z przeznaczeniem na
cel, na jaki zosta∏y przyznane.

Art. 10. 1. Finansowanie projektów badawczych
obejmuje projekty:

1) zamawiane o tematyce ustalonej w krajowym pro-
gramie ramowym lub w programie wieloletnim; 

2) w∏asne, w tym projekty habilitacyjne, o tematyce
okreÊlonej przez wnioskodawc´; 

3) rozwojowe majàce na celu wykonanie zadania ba-
dawczego stanowiàcego podstaw´ do zastosowaƒ
praktycznych; 

4) promotorskie majàce na celu przygotowanie roz-
prawy doktorskiej; 

5) specjalne b´dàce cz´Êcià mi´dzynarodowych pro-
gramów, niepodlegajàce wspó∏finansowaniu z za-
granicznych Êrodków finansowych.

2. Krajowy program ramowy, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, okreÊlajàcy priorytetowe kierunki badaƒ
naukowych lub prac rozwojowych, Minister ustala na
podstawie propozycji przekazanych przez ministrów,
wojewodów, organy samorzàdu województwa, Preze-
sa Polskiej Akademii Nauk, szko∏y wy˝sze, jednostki
naukowe lub organizacje samorzàdu gospodarczego
o zasi´gu ogólnokrajowym.

3. Krajowy program ramowy og∏asza si´ w dzien-
niku urz´dowym Ministra.

4. Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, jest ustanawiany zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych.

5. Projekt programu wieloletniego, którego cz´Êç
stanowià badania naukowe lub prace rozwojowe,

podlega w tej cz´Êci opiniowaniu przez Ministra, przed
przed∏o˝eniem przez w∏aÊciwego ministra projektu
programu do ustanowienia.

6. Projekty badawcze sà wy∏aniane do finansowa-
nia na podstawie konkursu z∏o˝onych wniosków lub
ofert na wykonanie projektów zamawianych.

7. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na fi-
nansowanie projektów badawczych sà przekazywane
jednostkom naukowym na podstawie umowy. 

Art. 11. 1. Finansowanie projektów celowych obej-
muje:

1) projekty celowe zwiàzane z realizacjà sektorowych
programów operacyjnych lub programów rozwo-
ju regionalnego, zg∏aszane przez w∏aÊciwych mini-
strów lub organy samorzàdu województwa;

2) projekty celowe o tematyce okreÊlonej przez wnio-
skodawc´, zg∏aszane przez podmioty majàce zdol-
noÊç do bezpoÊredniego zastosowania wyników
projektu w praktyce.

2. Finansowanie projektu celowego obejmuje
okreÊlonà przez Ministra cz´Êç nak∏adów na badania
stosowane, prace rozwojowe, badania przemys∏owe
lub badania przedkonkurencyjne.

3. Projekty celowe sà kwalifikowane do finansowa-
nia na podstawie oceny z∏o˝onych wniosków. 

4. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na fi-
nansowanie projektów celowych sà przekazywane
podmiotom realizujàcym badania stosowane, prace
rozwojowe, badania przemys∏owe lub badania przed-
konkurencyjne na podstawie umowy.

Art. 12. 1. Finansowanie wspó∏pracy naukowej
z zagranicà obejmuje:

1) badania naukowe lub prace rozwojowe b´dàce
cz´Êcià programów Unii Europejskiej albo innych
programów mi´dzynarodowych, wspó∏finanso-
wane z zagranicznych Êrodków finansowych nie-
podlegajàcych zwrotowi, a tak˝e dzia∏alnoÊç
wspomagajàcà uczestnictwo w tych programach;

2) op∏acanie sk∏adek na rzecz instytucji lub organiza-
cji mi´dzynarodowych, wynikajàcych z zawartych
umów mi´dzynarodowych, z wy∏àczeniem sk∏adek
osób fizycznych.

2. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na ce-
le okreÊlone w ust. 1 pkt 1 sà przekazywane jednostce
naukowej lub innemu podmiotowi uprawnionemu na
podstawie umowy, a na cele okreÊlone w ust. 1 pkt 2
w drodze decyzji.

Art. 13. 1. Finansowanie dzia∏alnoÊci wspomagajà-
cej badania obejmuje:

1) sporzàdzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
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2) tworzenie, przetwarzanie, udost´pnianie i upo-
wszechnianie informacji naukowych i naukowo-
-technicznych;

3) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie
osiàgni´ç naukowych lub naukowo-technicznych;

4) promowanie przedsi´wzi´ç innowacyjnych wyko-
rzystujàcych wyniki badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych.

2. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na fi-
nansowanie dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania sà
przyznawane:

1) ministrom kierujàcym dzia∏ami administracji rzà-
dowej, kierownikom centralnych organów admini-
stracji rzàdowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii
Nauk — na ich potrzeby w∏asne dotyczàce zadaƒ,
o których mowa w ust. 1;

2) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz nauki — na reali-
zacj´ zadaƒ, o których mowa w ust. 1.

3. Ârodki finansowe na nauk´, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, sà przekazywane w drodze decyzji,
a Êrodki finansowe na nauk´, o których mowa w ust. 2
pkt 2, na podstawie umowy.

4. Minister ustanawia corocznie nie wi´cej ni˝
3 nagrody za wybitne osiàgni´cia naukowe lub na-
ukowo-techniczne, ka˝dà w wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej dziesi´ciokrotnej maksymalnej miesi´cznej staw-
ki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla
stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego
w paƒstwowej szkole wy˝szej.

5. Potrzeby w∏asne Ministra dotyczàce zadaƒ wymie-
nionych w ust. 1 oraz nagrody Ministra sà finansowane
ze Êrodków finansowych na nauk´ wyodr´bnionych
w planie finansowym, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

Art. 14. 1. Finansowanie programów lub przedsi´-
wzi´ç okreÊlanych przez Ministra obejmuje dzia∏ania
dotyczàce:

1) wspomagania restrukturyzacji jednostek nauko-
wych przeprowadzanej przez organy administracji
rzàdowej sprawujàce nadzór nad tymi jednostka-
mi lub przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) rozwoju jednostek organizacyjnych dzia∏ajàcych
na rzecz wspó∏pracy mi´dzy naukà i gospodarkà;

3) dostosowywania kadr naukowych do warunków
mi´dzynarodowej wspó∏pracy naukowej i nauko-
wo-technicznej;

4) tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych
uczonych w celu doskonalenia kadr w wybranych
dziedzinach nauki;

5) tworzenia warunków do rozwoju wybitnych m∏o-
dych naukowców, w tym przez przyznawanie sty-
pendiów naukowych;

6) rozwoju infrastruktury informacyjnej i informa-
tycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej.

2. Minister ustanawia corocznie nie wi´cej ni˝
10 stypendiów naukowych dla wybitnych m∏odych
naukowców, którzy nie ukoƒczyli 35. roku ˝ycia, za-
trudnionych w jednostkach naukowych. Stypendia
przyznaje si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, w wyso-
koÊci miesi´cznej nieprzekraczajàcej maksymalnej
miesi´cznej stawki wynagrodzenia zasadniczego prze-
widzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego za-
trudnionego w paƒstwowej szkole wy˝szej.

3. Ârodki finansowe na nauk´, o których mowa
w ust. 1 i 2, sà przekazywane jednostce naukowej lub
innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie
umowy.

Art. 15. 1. Finansowanie dzia∏alnoÊci organów opi-
niodawczych i doradczych Ministra, recenzentów
i ekspertów oraz dzia∏alnoÊci kontrolnej obejmuje
koszty:

1) dzia∏alnoÊci Rady Nauki, o której mowa w art. 21
ust. 1, w tym prowadzonych przez nià prac opinio-
dawczych i doradczych;

2) dzia∏alnoÊci zespo∏ów powo∏ywanych przez Mini-
stra na podstawie art. 30;

3) sporzàdzania recenzji, ekspertyz, ocen i opinii do-
tyczàcych przyznawania i rozliczania Êrodków fi-
nansowych na nauk´, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1—7;

4) przeprowadzania kontroli merytorycznych i finan-
sowych dotyczàcych realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1—7.

2. Cz∏onkom Rady Nauki oraz zespo∏ów powo∏y-
wanych przez Ministra na podstawie art. 30, a tak˝e re-
cenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowa-
dzajàcym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczà-
ce realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1—7, przys∏uguje wynagrodzenie. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodze-
nia przys∏ugujàcego osobom, o których mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci kwalifikacje
poszczególnych osób, pe∏nione funkcje, zakres reali-
zowanych zadaƒ oraz udzia∏ w posiedzeniach, z tym ˝e
wysokoÊç wynagrodzenia nie mo˝e przekraczaç mak-
symalnej miesi´cznej stawki wynagrodzenia zasadni-
czego przewidzianego dla stanowiska profesora zwy-
czajnego zatrudnionego w paƒstwowej szkole wy˝-
szej.

4. Zamiejscowym osobom, o których mowa
w ust. 2, przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró-
˝y i zakwaterowania na warunkach okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Ko-
deksu pracy.
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Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria i tryb przyzna-
wania oraz rozliczania Êrodków finansowych na nauk´
na cele okreÊlone w art. 8—14, w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczàcych zadaƒ prze-
widzianych do finansowania,

2) sposób oceny realizacji zadaƒ, zgodnie z warunka-
mi okreÊlonymi w decyzji o przyznaniu Êrodków fi-
nansowych na nauk´ lub w umowie,

3) sposób rozliczania przyznanych Êrodków finanso-
wych na nauk´, w tym umarzania lub odraczania
sp∏aty i rozk∏adania na raty nale˝noÊci finanso-
wych,

4) sposób dysponowania Êrodkami finansowymi na
nauk´ pochodzàcymi z innych êróde∏ ni˝ bud˝et
paƒstwa,

5) wzory wniosków, raportów i innych niezb´dnych
dokumentów

— majàc na uwadze znaczenie badaƒ dla rozwoju
okreÊlonej dziedziny nauki i techniki oraz mi´dzyna-
rodowej wspó∏pracy w tym zakresie, poziom prowa-
dzonych badaƒ naukowych lub prac rozwojowych,
mo˝liwoÊci praktycznego wykorzystania wyników
badaƒ oraz ich upowszechniania, ocen´ dotychcza-
sowej dzia∏alnoÊci jednostki naukowej lub innego
uprawnionego podmiotu, a tak˝e prawid∏owoÊç wy-
korzystania przyznanych Êrodków finansowych na
nauk´.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb przyznawania
pomocy publicznej na badania przemys∏owe i badania
przedkonkurencyjne, w tym: 

1) przeznaczenie pomocy,

2) rodzaje kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà,

3) sposób kumulowania pomocy,

4) maksymalne wielkoÊci pomocy

— z uwzgl´dnieniem wymagaƒ dotyczàcych dopusz-
czalnej intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlo-
nych w przepisach odr´bnych.

Art. 17. 1. Ârodki finansowe na nauk´ mogà byç
przyznawane jednostkom organizacyjnym posiadajà-
cym osobowoÊç prawnà, nieb´dàcym jednostkami
naukowymi, na dzia∏alnoÊç polegajàcà na: 

1) organizowaniu konkursów na finansowanie okre-
Êlonych przez Ministra rodzajów projektów ba-
dawczych oraz finansowaniu projektów zakwalifi-
kowanych do realizacji;

2) ocenianiu wniosków o finansowanie okreÊlonych
przez Ministra rodzajów projektów celowych oraz

finansowaniu projektów zakwalifikowanych do re-
alizacji;

3) ocenianiu wniosków o finansowanie okreÊlonych
przez Ministra zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci wspo-
magajàcej badania oraz finansowaniu zadaƒ za-
kwalifikowanych do realizacji. 

2. Ârodki finansowe na nauk´ przeznaczone na or-
ganizowanie i finansowanie dzia∏alnoÊci, o której mo-
wa w ust. 1, sà przekazywane w∏aÊciwej jednostce or-
ganizacyjnej w formie dotacji celowej, na podstawie
umowy. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, kryteria i tryb przyznawania
oraz rozliczania Êrodków finansowych na nauk´ prze-
znaczonych na organizowanie i finansowanie dzia∏al-
noÊci, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc:

1) wymagania zapewniajàce prawid∏owà realizacj´
zadaƒ przez jednostk´ organizacyjnà, sposób oce-
ny jej wniosku o przyznanie Êrodków finansowych
na nauk´, sposób oceny realizacji zadaƒ obj´tych
dotacjà celowà, sposób rozliczania przyznanych
Êrodków finansowych na nauk´, w tym umarza-
nie, odraczanie sp∏aty i rozk∏adanie na raty nale˝-
noÊci finansowych;

2) zobowiàzanie jednostki organizacyjnej do stoso-
wania odpowiednio kryteriów przyznawania i roz-
liczania Êrodków finansowych na nauk´ ustala-
nych w bud˝ecie paƒstwa przy ocenie wniosków
dotyczàcych finansowania projektów badawczych
lub projektów celowych, ocenie zadaƒ z zakresu
dzia∏alnoÊci wspomagajàcej badania, ocenie reali-
zacji tych projektów lub zadaƒ oraz przy rozlicza-
niu przyznanych na ten cel Êrodków finansowych
na nauk´. 

Art. 18. 1. Minister w dzienniku urz´dowym og∏a-
sza komunikaty o:

1) ustalanych krajowych programach ramowych;

2) przyznanych dotacjach ze Êrodków finansowych
na nauk´. 

2. Minister wydaje biuletyn, w którym w szczegól-
noÊci zamieszcza:

1) informacje wa˝ne dla nauki oraz informacje o dzia-
∏alnoÊci Ministra i Rady Nauki, o której mowa
w art. 21 ust. 1;

2) komunikaty dotyczàce Êrodków finansowych na
nauk´ przyznanych w formie dotacji lub na pod-
stawie umowy, zawierajàce:

a) nazwy jednostek naukowych lub innych jedno-
stek organizacyjnych otrzymujàcych dotacje lub
realizujàcych projekty, 

b) tytu∏y projektów badawczych i cz´Êci badaw-
czych projektów celowych lub nazwy innych za-
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daƒ, programów lub przedsi´wzi´ç oraz imi´
i nazwisko kierownika projektu, 

c) przeznaczenie oraz wysokoÊç Êrodków finanso-
wych na nauk´ proponowanych do przyznania
w opinii Rady Nauki i przyznanych przez Ministra.

Rozdzia∏ 3 

Kontrola wydatkowania Êrodków finansowych
na nauk´

Art. 19. 1. Minister sprawuje kontrol´ merytorycz-
nà i finansowà nad prawid∏owoÊcià wydatkowania
Êrodków finansowych na nauk´ przekazywanych jed-
nostkom naukowym i innym uprawnionym podmio-
tom na podstawie przepisów ustawy, obejmujàcà re-
alizacj´ badaƒ naukowych, prac rozwojowych lub in-
nych zadaƒ finansowanych ze Êrodków finansowych
na nauk´.

2. Minister sprawuje kontrol´ z punktu widzenia le-
galnoÊci, celowoÊci i rzetelnoÊci wydatkowania Êrod-
ków finansowych na nauk´.

3. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie ra-
portów, sprawozdaƒ i innych dokumentów albo bez-
poÊrednio w siedzibie jednostki naukowej lub innego
uprawnionego podmiotu przez wyznaczony przez Mi-
nistra zespó∏ kontrolujàcy.

4. Zespó∏ kontrolujàcy przeprowadza kontrol´ na
podstawie pisemnego, imiennego upowa˝nienia, za-
wierajàcego wskazanie kontrolowanej jednostki na-
ukowej lub innego uprawnionego podmiotu oraz
przedmiotu, zakresu, terminu rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia kontroli. Cz∏onkowie zespo∏u kontrolujàcego przed
przystàpieniem do kontroli sà obowiàzani do okazania
dokumentu to˝samoÊci.

5. Kontrolowana jednostka naukowa lub inny
uprawniony podmiot ma obowiàzek udost´pniç na ˝à-
danie zespo∏u kontrolujàcego wszelkie dokumenty
i materia∏y niezb´dne do przeprowadzenia kontroli.

6. Zespó∏ kontrolujàcy ma prawo do:

1) wglàdu do dokumentów zwiàzanych z przedmio-
tem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochro-
nie tajemnic ustawowo chronionych;

2) ˝àdania od pracowników ustnych i pisemnych wy-
jaÊnieƒ;

3) zabezpieczenia dowodów.

7. Minister sporzàdza wystàpienie pokontrolne,
które przekazuje osobie uprawnionej do reprezento-
wania kontrolowanej jednostki naukowej lub innego
podmiotu.

8. Osoba, o której mowa w ust. 7, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wystàpienia pokontrolnego mo˝e
zg∏osiç na piÊmie zastrze˝enia do ustaleƒ i wniosków
zawartych w wystàpieniu pokontrolnym.

9. Minister w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zastrze˝eƒ dokonuje odpowiedniej zmiany wystàpie-
nia pokontrolnego, je˝eli uzna zasadnoÊç ca∏oÊci lub
cz´Êci zastrze˝eƒ, a w razie nieuwzgl´dnienia zastrze-
˝eƒ w ca∏oÊci przekazuje osobie zg∏aszajàcej zastrze˝e-
nia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

10. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej
lub innego podmiotu jest obowiàzany w terminie
wskazanym w wystàpieniu pokontrolnym, nie krót-
szym ni˝ 14 dni, poinformowaç Ministra na piÊmie
o sposobie wykonania wniosków i zaleceƒ pokontrol-
nych.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób przeprowadzania kontroli:

a) realizacji badaƒ naukowych, prac rozwojowych
i innych zadaƒ finansowanych ze Êrodków fi-
nansowych na nauk´,

b) wydatkowania Êrodków finansowych na nauk´
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

2) tryb wyznaczania zespo∏ów kontrolujàcych,

3) sposób dokumentowania kontroli oraz formu∏o-
wania zaleceƒ i wniosków pokontrolnych

— majàc na uwadze wiarygodnoÊç i sprawnoÊç prze-
prowadzania kontroli.

Rozdzia∏ 4

Rada Nauki

Art. 21. 1. Przy Ministrze dzia∏a Rada Nauki, zwana
dalej „Radà”. Rada jest organem opiniodawczo-do-
radczym Ministra. 

2. Organami Rady sà: 

1) Przewodniczàcy Rady;

2) Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;

3) Komisja Badaƒ na Rzecz Rozwoju Nauki;

4) Komisja Badaƒ na Rzecz Rozwoju Gospodarki;

5) Zespó∏ Odwo∏awczy.

3. Minister powo∏uje i odwo∏uje:

1) Przewodniczàcego Rady, pe∏niàcego jednoczeÊnie
funkcj´ przewodniczàcego Komitetu Polityki Na-
ukowej i Naukowo-Technicznej;

2) dwóch wiceprzewodniczàcych Rady pe∏niàcych
jednoczeÊnie funkcj´ przewodniczàcych organów
Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;

3) przewodniczàcego Zespo∏u Odwo∏awczego.

4. Przewodniczàcy Rady kieruje pracà Rady i repre-
zentuje jà na zewnàtrz.

Dziennik Ustaw Nr 238 — 16900 — Poz. 2390



Art. 22. 1. Cz∏onków Komitetu Polityki Naukowej
i Naukowo-Technicznej powo∏uje i odwo∏uje Minister.

2. W sk∏ad Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
-Technicznej wchodzi nie wi´cej ni˝ 11 osób, w tym po
1 osobie spoÊród kandydatów wskazanych przez Pre-
zesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczàcego Rady
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, Przewodniczàcego
Konferencji Rektorów Akademickich Szkó∏ Polskich
oraz Przewodniczàcego Rady G∏ównej Jednostek Ba-
dawczo-Rozwojowych.

3. Cz∏onek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
-Technicznej nie mo˝e wchodziç w sk∏ad komisji Rady,
Zespo∏u Odwo∏awczego, oraz zespo∏ów Rady powo∏y-
wanych na podstawie art. 30.

Art. 23. W sk∏ad Komisji Badaƒ na Rzecz Rozwoju
Nauki wchodzi 28 osób.

Art. 24. 1. Cz∏onków Komisji Badaƒ na Rzecz Roz-
woju Gospodarki powo∏uje i odwo∏uje Minister.

2. W sk∏ad Komisji Badaƒ na Rzecz Rozwoju Go-
spodarki wchodzà eksperci reprezentujàcy dziedziny
nauki okreÊlone przez Ministra, praktyk´ spo∏ecznà lub
gospodarczà oraz przedstawiciele ministrów w∏aÊci-
wych w zakresie dzia∏ania Komisji, w liczbie osób nie
wi´kszej ni˝ 26.

Art. 25. 1. W sk∏ad Zespo∏u Odwo∏awczego wcho-
dzi 5 osób.

2. Cz∏onek Zespo∏u Odwo∏awczego nie mo˝e
wchodziç w sk∏ad Komitetu Polityki Naukowej i Na-
ukowo-Technicznej, komisji Rady oraz zespo∏ów Rady
powo∏ywanych na podstawie art. 30.

Art. 26. Cz∏onków organów Rady, o których mowa
w art. 23 i 25, powo∏uje Minister na podstawie wyni-
ków wyborów dwustopniowych przeprowadzanych
∏àcznie do tych organów.

Art. 27. 1. Wybory cz∏onków Komisji Badaƒ na
Rzecz Rozwoju Nauki i Zespo∏u Odwo∏awczego prze-
prowadza si´ co 4 lata. Obowiàzki cz∏onka tej Komisji
i Zespo∏u Odwo∏awczego mo˝na pe∏niç przez kolejne
dwa okresy czteroletnie.

2. Wybory przeprowadza powo∏ana przez Ministra
komisja wyborcza.

3. Kandydatów na cz∏onków organów Rady,
o których mowa w art. 23 i 25, wybierajà rady wy-
dzia∏ów lub rady naukowe dzia∏ajàce w jednostkach
naukowych okreÊlonych w art. 2 pkt 9 lit. a—e, otrzy-
mujàcych dotacj´ na podstawowà dzia∏alnoÊç statu-
towà.

4. Rada wydzia∏u lub rada naukowa, o której mo-
wa w ust. 3, wybiera jednego kandydata do Rady, re-
prezentujàcego dziedzin´ nauki w∏aÊciwà dla danej
jednostki naukowej, posiadajàcego tytu∏ naukowy lub

stopieƒ naukowy doktora habilitowanego, z tym ˝e
kandydatem mo˝e byç wy∏àcznie osoba zatrudniona
w innej jednostce naukowej ni˝ jednostka dokonujàca
wyboru.

5. Wyboru spoÊród kandydatów, o których mowa
w ust. 3, dokonujà osoby zatrudnione w jednostkach
naukowych, posiadajàce tytu∏ naukowy w danej dzie-
dzinie nauki, na podstawie sporzàdzonych przez komi-
sj´ wyborczà, w kolejnoÊci alfabetycznej, list kandyda-
tów z tej dziedziny nauki. 

6. Wybory przeprowadza si´ drogà koresponden-
cyjnà, w g∏osowaniu tajnym, odr´bnie dla ka˝dej dzie-
dziny nauki. Ka˝dy wyborca mo˝e g∏osowaç tylko raz.

Art. 28. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób powo∏ywania i od-
wo∏ywania cz∏onków Rady, w tym: 

1) wymagania dotyczàce cz∏onków poszczególnych
organów Rady,

2) sposób przeprowadzania wyborów do Komisji Ba-
daƒ na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespo∏u Odwo∏aw-
czego, w tym sposób dzia∏ania komisji wyborczej,
wymagania dotyczàce zg∏aszanych kandydatów,
sposób zawiadamiania o przeprowadzaniu wybo-
rów kandydatów, wzór zg∏oszenia kandydata, wa-
runki wa˝noÊci g∏osu, liczb´ cz∏onków Komisji Ba-
daƒ na Rzecz Rozwoju Nauki z poszczególnych
dziedzin nauki, sposób ustalania sk∏adu tej Komi-
sji oraz sk∏adu Zespo∏u Odwo∏awczego, sposób
og∏oszenia wyników wyborów

— majàc na uwadze zakres obowiàzków i uprawnieƒ
Rady oraz zapewnienie sprawnego jej dzia∏ania.

Art. 29. 1. Do zadaƒ Komitetu Polityki Naukowej
i Naukowo-Technicznej nale˝y w szczególnoÊci:

1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczàcych
polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz poli-
tyki innowacyjnej paƒstwa;

2) opiniowanie projektów aktów normatywnych
i rozwiàzaƒ ekonomiczno-finansowych dotyczà-
cych rozwoju nauki i techniki;

3) opiniowanie planu finansowego, o którym mowa
w art. 7 ust. 2;

4) sporzàdzanie opinii i ocen w sprawach okreÊlo-
nych przez Ministra lub z inicjatywy w∏asnej.

2. Do zadaƒ komisji Rady nale˝y w szczególnoÊci: 

1) sporzàdzanie ocen jednostek naukowych przedsta-
wiajàcych wnioski o przyznanie Êrodków finanso-
wych na nauk´;

2) sporzàdzanie ocen wniosków jednostek nauko-
wych o przyznanie Êrodków finansowych na na-
uk´ przeznaczonych na dzia∏alnoÊç statutowà oraz
na inwestycje s∏u˝àce potrzebom badaƒ nauko-
wych i prac rozwojowych;
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3) sporzàdzanie ocen wniosków o finansowanie pro-
jektów badawczych i projektów celowych w for-
mie list rankingowych tych wniosków;

4) ocenianie realizacji i wyników dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskami, o których mowa w pkt 2 i 3; 

5) sporzàdzanie opinii i ocen w sprawach okreÊlo-
nych przez Ministra lub z inicjatywy w∏asnej.

3. Do zadaƒ Zespo∏u Odwo∏awczego nale˝y przed-
stawianie ocen lub opinii w sprawach obj´tych wnio-
skami, o których mowa w art. 5 ust. 1. W razie potrze-
by, za zgodà Ministra, w pracach zespo∏u uczestniczà
w∏aÊciwi eksperci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki ustala, w dro-
dze zarzàdzenia, regulamin dzia∏ania Rady, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci jej struktur´ organizacyjnà, obo-
wiàzki i uprawnienia Rady, poszczególnych organów
Rady i cz∏onków Rady, a tak˝e sposób organizowania
posiedzeƒ oraz przygotowywania dokumentów i opinii. 

Art. 30. 1. Minister, z inicjatywy w∏asnej lub na
wniosek komisji Rady, stosownie do potrzeb, powo∏u-
je na czas okreÊlony zespo∏y specjalistyczne lub inter-
dyscyplinarne, w sk∏ad których wchodzà cz∏onkowie
komisji Rady oraz w∏aÊciwi eksperci.

2. Minister powo∏uje zespó∏ do spraw badaƒ doty-
czàcych obronnoÊci i bezpieczeƒstwa, w sk∏ad którego
wchodzà osoby, o których mowa w ust. 1, uprawnione
do dost´pu do informacji niejawnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊla,
w drodze zarzàdzenia, zadania, sk∏ad osobowy i tryb
pracy zespo∏ów, o których mowa w ust. 1 i 2, majàc na
uwadze rodzaj i zakres spraw obj´tych zadaniami tych
zespo∏ów. 

4. Przewodniczàcy komisji Rady, za zgodà Mini-
stra, w ramach struktury organizacyjnej danej komisji
Rady, stosownie do potrzeb, powo∏uje na czas okre-
Êlony zespo∏y robocze do wykonywania okreÊlonych
zadaƒ.

Art. 31. Obs∏ug´ Rady, jej organów i zespo∏ów,
o których mowa w art. 30, zapewnia urzàd obs∏ugujàcy
Ministra. 

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 32. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388, z póên. zm.1)) w art. 5 ust. 6 otrzymuje
brzmienie:

„6. Rada G∏ówna opracowuje opinie i postulaty
w sprawach polityki naukowej i naukowo-tech-
nicznej paƒstwa oraz w sprawach warunków i za-
sad dzia∏ania jednostek badawczo-rozwojowych,
które przedstawia w szczególnoÊci Radzie Mini-
strów, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nauki
oraz innym ministrom.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80,
poz. 717) art. 14d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14d. Centrum wspó∏dzia∏a z jednostkami na-
ukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238,
poz. 2390) oraz innymi jednostkami orga-
nizacyjnymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z zadaniami Centrum.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.2)) w art. 56 ust. 4 otrzymuje
brzmienie:

„4. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, podlega-
jà przekazaniu ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw nauki. Do Êrodków tych stosuje si´ form´
gospodarki pozabud˝etowej, o której mowa
w ust. 2.”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) w art. 11 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. Ministrowie w∏aÊciwi do spraw zdrowia, oÊwiaty
i wychowania, wewn´trznych, administracji pu-
blicznej, transportu, pracy i Minister Sprawiedli-
woÊci oraz minister w∏aÊciwy do spraw nauki,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, zapewnià
prowadzenie badaƒ naukowych nad problematy-
kà narkomanii, w tym badaƒ statystycznych i epi-
demiologicznych.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Pol-
skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) w art. 57 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Inne ni˝ instytuty placówki naukowe Akademii
wymienione w art. 35 tworzy i likwiduje Prezy-
dium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii, po
zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego wydzia∏u oraz po
porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
nauki.”.
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———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052.

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291. 



Art. 37. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w art. 7 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. W sk∏ad Rady powo∏ywani sà: dyrektor Biblioteki
Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagielloƒskiej,
czterej przedstawiciele bibliotek publicznych
wskazani przez ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czte-
rej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedago-
gicznych i naukowych wskazani przez ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania,
dwaj przedstawiciele Êrodowisk naukowych
wskazani przez ministra w∏aÊciwego do spraw na-
uki oraz trzej przedstawiciele Êrodowisk bibliote-
karskich i twórczych.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, z póên. zm.3)) art. 18 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 18. Dzia∏ nauka obejmuje sprawy nauki, w tym
badaƒ naukowych i prac rozwojowych.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o nie-
których umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronno-
Êci i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903,
z póên. zm.4)) w art. 20 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje
brzmienie:

„16) ministra w∏aÊciwego do spraw nauki.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) art. 83 otrzy-
muje brzmienie:

„Art. 83. Na zasadach okreÊlonych w przepisach
o zasadach finansowania nauki, minister
w∏aÊciwy do spraw nauki mo˝e przyznaç
Êrodki finansowe na badania konserwator-
skie, architektoniczne, archeologiczne lub
inne badania naukowe zwiàzane z prowa-
dzeniem prac konserwatorskich i restaura-
torskich przy zabytkach.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 41. Znosi si´ Komitet Badaƒ Naukowych.

Art. 42. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏on-
kowie zespo∏ów Komitetu Badaƒ Naukowych pocho-
dzàcy z wyboru stajà si´ cz∏onkami wskazanych przez
Ministra organów Rady, je˝eli uprzednio wyrazili na to
zgod´, a ich cz∏onkostwo w tych organach ustaje
z dniem zakoƒczenia czteroletniej kadencji, na którà
zostali wybrani. 

2. Minister powo∏a przewodniczàcych nowo utwo-
rzonych organów Rady. 

Art. 43. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed znoszonym Komitetem Badaƒ Naukowych toczà
si´ nadal przed Ministrem na dotychczasowych zasa-
dach. 

Art. 44. Decyzje wydane przez Przewodniczàcego
Komitetu Badaƒ Naukowych zachowujà wa˝noÊç do
up∏ywu okreÊlonych w nich terminów, je˝eli na pod-
stawie odr´bnych przepisów wczeÊniej nie zostanà
zmienione lub nie utracà wa˝noÊci. 

Art. 45. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania Przewodni-
czàcego Komitetu Badaƒ Naukowych stajà si´ nale˝-
noÊciami i zobowiàzaniami Ministra.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez Przewodniczàcego Komitetu Ba-
daƒ Naukowych lub na rzecz Komitetu przejmuje Mi-
nister.

3. Minister w planie finansowym, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, ujmuje wysokoÊç Êrodków finansowych
na nauk´ przeznaczanych na regulowanie zobowiàzaƒ
okreÊlonych w decyzjach Przewodniczàcego Komitetu
Badaƒ Naukowych, a zwiàzane z tym wydatki klasyfi-
kuje na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Art. 46. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie art. 15 ust. 3, art. 16, art. 17 ust. 3
oraz art. 20 niniejszej ustawy zachowujà moc przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ust. 2,
art. 15 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335).

Art. 47. Traci moc ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69,
poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1206. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972,
z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177. 


