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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-212, 213, 214, 215, 216-08  
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekty 
ustaw: 

 

1) o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

2) o Narodowym Centrum Nauki, 

3) o instytutach badawczych, 

4) o Polskiej Akademii Nauk, 
5) o zasadach finansowania nauki. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinie dotyczące zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tych sprawach w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

 

wz. Wiceprezes Rady Ministrów 

 

(-) Waldemar Pawlak 



Projekt  

            

 

U S T A W A 

z dnia                                     

o Narodowym Centrum Nauki 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum”. 

2. Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia ..................... 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), powołaną do wspierania działalności 

naukowej w zakresie badań podstawowych. 

3. Siedzibą Centrum jest miasto Kraków. 

4. Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu. 

5. Minister właściwy do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum 

statut, w którym określa: 

1)  szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Centrum, 

2)  organizację Biura Centrum, 

3)  wartość majątku, powyżej której rozporządzanie majątkiem Centrum przez 

Dyrektora Centrum wymaga opinii Rady Centrum 

– mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Centrum. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) badaniach podstawowych – należy przez to rozumieć oryginalne prace 

badawcze podejmowane w celu osiągnięcia postępu wiedzy w danej 

dziedzinie, bez konieczności bezpośredniego zastosowania w praktyce; 

2) projektach badawczych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające 

na celu wykonanie w ustalonym okresie badań podstawowych o tematyce 

określonej przez wnioskodawcę, realizowane na podstawie umowy 

o  realizację i finansowanie projektu;  



3) osobie rozpoczynającej karierę naukową – należy przez to rozumieć osobę 

nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osobę, która, nie wcześniej 

niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków 

finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe, uzyskała stopień 

naukowy doktora. 

Rozdział 2 

Organy i organizacja Centrum 

Art. 3. Organami Centrum są: 

1) Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”; 

2) Rada Centrum, zwana dalej „Radą”. 

Art. 4. 1. Rada przeprowadza konkurs na stanowisko Dyrektora.  

2. Rada ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora: 

            1)  co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora; 

2)  niezwłocznie – w przypadku odwołania albo śmierci Dyrektora. 

3. Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

4) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym; 

5) posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

6) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na 

swobodne porozumiewanie się. 

         4. Kandydat na stanowisko Dyrektora nie musi posiadać obywatelstwa 

polskiego. 

5. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Rada 

przeprowadza nowy konkurs. 

           6. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, powołuje 

Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu. 
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Art. 5. 1. Dyrektor przeprowadza konkurs na stanowisko zastępców Dyrektora. 

            2. Do kandydatów na zastępcę Dyrektora stosuje się przepisy art. 4 ust. 3             

pkt 1 – 4 i 6 oraz ust. 4.               

3. Dyrektor ogłasza konkurs na stanowisko zastępców Dyrektora: 

1) co najmniej na 6 tygodni przed upływem kadencji zastępcy Dyrektora; 

            2) niezwłocznie – w przypadku odwołania albo śmierci zastępcy Dyrektora. 

4. W przypadku niewyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora 

Dyrektor przeprowadza nowy konkurs. 

5. Dyrektor powołuje nie więcej niż 2 zastępców Dyrektora wyłonionych 

w  drodze konkursu. 

            Art. 6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, 

regulaminy konkursów na stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, 

skład komisji konkursowej, sposób publikacji informacji o konkursie oraz 

dokumentowania spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji 

zawodowych kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości 

i  rzetelności procedury konkursowej. 

Art. 7. 1. Kadencja Dyrektora trwa 4 lata. 

2. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora nie dłużej niż przez 2 kolejne 

kadencje. 

3. Do zastępców Dyrektora stosuje się przepisy ust. 1 i 2. 

4. Dyrektor i jego zastępcy pełnią obowiązki do dnia powołania następców. 

Art. 8. Powołanie, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 5, stanowi 

nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy. 

Art. 9. 1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, 

trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

3) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 4 

ust.  3 pkt 1 – 3; 

4) działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności; 
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5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum lub jego 

nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 11 ust. 5 pkt 2.  

2. Dyrektor odwołuje zastępcę Dyrektora w przypadkach określonych w ust. 1 

pkt 1 – 4. 

Art. 10. 1. Minister ustala wynagrodzenie Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)). 

         2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin 

oraz pracowników Biura Centrum, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich 

zadań i kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania. 

Art. 11. 1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za 

prawidłowość i sprawność realizacji zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za 

zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum. 

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych 

w imieniu Centrum. 

4. Dyrektor zatwierdza przedłożone przez Koordynatora Dyscyplin listy 

rankingowe, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, i zawiera umowy 

o  realizację i finansowanie projektów badawczych oraz umowy, o których mowa 

w art. 35 ust. 1. 

5. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia 

Ministrowi do zatwierdzenia:  

1) projekt rocznego planu finansowo-rzeczowego Centrum, z uwzględnieniem 

terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej; 

2) roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz z opinią biegłego rewidenta, 

o  którym mowa w art. 42, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

6. Dyrektor przygotowuje i, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, 

przedstawia Ministrowi, zatwierdzony przez Radę, projekt rocznego planu działalności 

Centrum oraz roczne sprawozdanie z realizacji zadań Centrum, obejmujące informacje 
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o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych 

zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki.  

7. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Ministra projektu rocznego 

planu finansowo-rzeczowego Centrum, Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie 

podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej. 

8. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Radę projektu rocznego planu 

działalności Centrum, Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej Centrum 

w  Biuletynie Informacji Publicznej. 

9. Dyrektor przedstawia Radzie kwartalne informacje o zakresie wykonanych 

zadań i wydatkowanych na ten cel środków. 

10. W szczególnych przypadkach, dotyczących przyznania środków finansowych, 

Dyrektor może zasięgnąć opinii wyspecjalizowanych instytucji lub ekspertów, w tym 

ekspertów zagranicznych. 

Art. 12. 1. W celu wskazania kandydatów na członków Rady Minister powołuje, 

na okres 4 lat, Międzynarodowy Zespół Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej 

„Zespołem Identyfikującym”. 

2. Zespół Identyfikujący składa się z przewodniczącego, którego wskazuje 

Minister, i 4 członków. 

3. W skład Zespołu Identyfikującego mogą być powołane osoby: 

1) o uznanym światowym dorobku naukowym; 

2) aktywne zawodowo i prowadzące badania naukowe; 

3) reprezentujące różne grupy dziedzin i różne środowiska naukowe; 

4) cieszące się nieposzlakowaną opinią;  

5) niepozostające w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie 

do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, 

Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin; 

6) niepozostające z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć 

wpływ na ich prawa lub obowiązki. 

Art. 13. 1. Przewodniczący oraz członkowie Zespołu Identyfikującego nie 

otrzymują wynagrodzenia za udział w jego pracach. 
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2. Zamiejscowi członkowie Zespołu Identyfikującego otrzymują zwrot kosztów 

podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 

Kodeksu pracy. 

Art. 14. 1. Zespół Identyfikujący sporządza listę co najmniej 20 kandydatów na 

członków Rady, kierując się: 

1) dorobkiem naukowym kandydata i jego bieżącą aktywnością naukową; 

2) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin 

naukowych; 

3) zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych środowisk 

naukowych. 

            2. Zespół Identyfikujący przekazuje Ministrowi listę kandydatów w terminie 

2 miesięcy przed upływem kadencji członków Rady. 

            3. W przypadku niepowołania przez Ministra kandydata na członka Rady Zespół 

Identyfikujący przedstawia Ministrowi nową kandydaturę. 

Art. 15. 1. W skład Rady wchodzi 20 członków powoływanych przez Ministra 

spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący. 

2. Kadencja członka Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana 

połowy składu Rady.  

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez 

2 kolejne kadencje.  

4. Członkiem Rady może być osoba, która: 

1)  posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

2)  korzysta z pełni praw publicznych; 

3)  cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

5) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie 

do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, 

Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin; 

6)  nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub 

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć 

wpływ na jej prawa i obowiązki. 
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5. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole 

Identyfikującym lub w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa 

w  ustawie z dnia ………… o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. …), 

oraz w organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

6. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję: 

1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

uczelni; 

2) dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej 

Akademii Nauk albo instytutu badawczego; 

3) Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii 

Umiejętności; 

4) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych; 

5) członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Art. 16. 1. Mandat członka Rady wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) złożenia rezygnacji;  

3) objęcia funkcji, o których mowa w art. 15 ust. 5 i 6. 

            2. Minister odwołuje członka Rady w przypadku: 

1) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 15 

ust. 4 pkt 2 – 4; 

2) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

3) naruszenia zasad etyki naukowej. 

3. Minister, w przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania członka Rady 

przed upływem kadencji, powołuje na jego miejsce, na okres do końca kadencji, inną 

osobę wskazaną przez Zespół Identyfikujący.  

Art. 17. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród 

jej członków. 

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 
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3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na 

wniosek Dyrektora lub co najmniej 11 członków Rady, w terminie 2 tygodni od dnia 

otrzymania wniosku.  

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół zawierający: listę uczestników 

posiedzenia, przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów. Przewodniczący 

Rady przekazuje Ministrowi, na jego wniosek, kopię protokołu z posiedzenia Rady. 

5. Rada wydaje opinie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

6. Projekty opinii przygotowują komisje Rady, powołane przez Przewodni-

czącego Rady spośród jej członków. 

7.   Komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów. 

8. Szczegółowy tryb działania Rady, wyboru Przewodniczącego oraz 

powoływania komisji Rady określa regulamin ustanowiony przez Radę.  

9. Do Przewodniczącego i członków Rady stosuje się przepisy art. 13. 

Art. 18. Do zadań Rady należy: 

1) określanie maksymalnie 30 dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których 

będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów 

badawczych; 

2) określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze 

strategią rozwoju kraju; 

3) ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup 

dyscyplin;  

4) określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania 

konkursów na ich realizację; 

5) ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora; 

6) ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora, jego 

zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin; 

7) wybór, spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, Zespołów 

Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach; 
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8) powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu 

rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora, w sprawach określonych 

w  art. 33 ust. 2;  

9) powoływanie, na wniosek Dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy 

Zespołów Ekspertów lub Koordynatorów Dyscyplin; 

10) opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 

ust. 5;  

11) zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 11 

ust. 6;    

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.  

 

Art. 19. Obsługę administracyjną Centrum prowadzi Biuro Centrum. 

 

 

Rozdział 3 

Zadania Centrum i tryb ich realizacji 

Art. 20. 1. Do zadań Centrum należy: 

1)  finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie: 

a) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, 

b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finanso-

wych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub 

inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub 

wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy 

wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodo-

wych urządzeń badawczych, 

c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego 

lub powołanie nowego zespołu naukowego, 

d) stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; 
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2) finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, 

nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju; 

3) nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności 

w  zakresie badań podstawowych, w tym określonej w pkt 1 lit. b;  

5) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez 

Centrum konkursach, o których mowa w ust. 2; 

6) inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze 

środków pochodzących spoza budżetu państwa; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju 

badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych 

ważnych dla kultury narodowej. 

   2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są kwalifikowane do 

finansowania w drodze konkursów. 

   3. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Centrum może 

współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. 

4. Centrum przeznacza nie mniej niż 15 % środków pozostających w jego 

dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową. 

5. Centrum, za zgodą Ministra, może zlecać wykonywanie zadań w zakresie 

wspierania badań podstawowych podmiotom działającym na rzecz rozwoju nauki. 

Art. 21. Rada określa szczegółowy regulamin przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych przez Centrum, przy uwzględnieniu zasad przejrzystości procedur 

konkursowych oraz procedur wyłaniania ekspertów. 

Art. 22. 1. Dyrektor, na wniosek Rady, powołuje Zespoły Ekspertów, o których 

mowa w art. 18 pkt 7, w celu dokonywania ocen wniosków złożonych w konkursach 

i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych. 

2. Członkowie Zespołów Ekspertów otrzymują wynagrodzenie za udział 

w  pracach tych zespołów. 

3.   Do członków Zespołów Ekspertów stosuje się przepis art. 13 ust. 2. 
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4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria 

ustalania wynagrodzenia ekspertów, mając na uwadze ich kwalifikacje zawodowe oraz 

specyfikę wykonywanych zadań. 

Art. 23. 1. Koordynator Dyscyplin odpowiada za organizację prac Zespołów 

Ekspertów i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, w jednej 

dyscyplinie naukowej lub w grupie kilku dyscyplin naukowych, w tym w szczególności 

za zapewnienie ich właściwego, bezstronnego i rzetelnego przebiegu. 

2. Rada dokonuje wyboru Koordynatorów Dyscyplin w drodze konkursu. 

3. Do kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin stosuje się przepisy art. 4 ust. 3 

pkt 1 – 3, 5 i 6.  

4. Koordynatorzy Dyscyplin są zatrudniani przez Dyrektora na podstawie umowy 

o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata. 

5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć 

z  zatrudnieniem w jednostce naukowej. 

6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, regulamin 

konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin oraz sposób dokumentowania 

spełniania wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

kandydatów, uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości i rzetelności 

procedury konkursowej. 

Art. 24. 1. Do zadań Koordynatorów Dyscyplin należy: 

1) organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2;  

2) organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków 

złożonych w konkursach; 

3) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych 

konkursach; 

4) badanie prawidłowości złożonych wniosków; 

5) ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów; 

6) przedkładanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list rankingowych 

przygotowanych przez Zespoły Ekspertów; 

7) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora; 

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.  
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         2. W szczególnych przypadkach Koordynator Dyscyplin może dokonać zmian 

w zaproponowanej przez Zespół Ekspertów kolejności projektów badawczych na liście 

rankingowej. Koordynator Dyscyplin przedkłada Dyrektorowi do zatwierdzenia 

zmienioną listę rankingową wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

Art. 25. 1. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy na realizację projektów 

badawczych, zgodnie z tematyką projektów i warunkami przeprowadzania tych 

konkursów określonymi przez Radę. 

2. Informacje o warunkach przeprowadzenia konkursu na realizację projektów 

badawczych, kryteriach oceny wniosków oraz kwocie środków przeznaczonych na 

sfinansowanie projektów badawczych są ogłaszane najpóźniej na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków. 

3. Ogłoszenia o konkursach na realizację projektów badawczych zamieszcza się 

w co najmniej jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na 

stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

udostępnia w siedzibie Centrum oraz w siedzibie urzędu obsługującego Ministra. 

Art. 26. Rada ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich i staży 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w tym terminy i tryb ich przeprowadzania, 

warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, oraz sposób i kryteria oceny wniosków 

najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Do ogłaszania 

konkursów stosuje się przepis art. 25 ust. 3. 

Art. 27. 1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział  

jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia   …….... o zasadach 

finansowania nauki, oraz osoby fizyczne. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają 

oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących 

z  innych źródeł. 

            3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego 

przez osobę fizyczną, Dyrektor wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby 
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w jednostce naukowej. Środki finansowe są przyznawane jednostce naukowej 

zatrudniającej tę osobę. 

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę 

na zmianę miejsca realizacji projektu, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez 

kierownika jednostki naukowej realizującej projekt i jednostki naukowej przejmującej 

realizację projektu.  

Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą brać udział osoby rozpoczynające karierę 

naukową. 

2. Środki finansowe są przyznawane jednostce naukowej, w której osoba, 

o której mowa w ust. 1, prowadzi działalność naukową.  

Art. 29. Wnioski o finansowanie projektów badawczych składa się w języku 

polskim i w języku angielskim. Rada może wskazać dziedziny lub dyscypliny nauki, 

w  których wnioski składa się tylko w języku polskim. 

Art. 30. 1. Przy ocenie wniosków składanych w konkursach na realizację 

projektów badawczych uwzględnia się: 

1) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

2) nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest 

proponowane; 

3) osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców; 

4) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

5) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

6) ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio 

finansowanych ze środków finansowych na naukę. 

2. Rada może dla danego konkursu określić dodatkowe kryteria poza 

określonymi w ust. 1.  

3. Dyrektor określa szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez 

Zespoły Ekspertów.  

Art. 31. Koordynator Dyscyplin zamieszcza na stronie podmiotowej Centrum 

w  Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wnioskach złożonych w konkursach 

na realizację projektów badawczych i wynikach tych konkursów zawierające: 

 13



1)  tytuły złożonych wniosków; 

2)  imiona i nazwiska kierowników projektów badawczych oraz nazwy 

jednostek naukowych będących wnioskodawcami; 

3)  pozycje na liście rankingowej uzyskane przez projekty badawcze skierowane 

do finansowania; 

4) wysokość środków finansowych proponowanych do przyznania na poszcze-

gólne projekty badawcze przez Koordynatora Dyscyplin i przyznanych przez 

Dyrektora. 

Art. 32. 1. Ekspert wyłącza się z postępowania w sprawie oceny wniosków 

w sytuacji zagrożenia konfliktem interesów, a w szczególności pozostawania 

z wnioskodawcą w: 

1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 

drugiego stopnia włącznie;  

2) innym stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jego prawa 

i obowiązki; 

3)  stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do 

bezstronności eksperta. 

2. Koordynator Dyscyplin wyłącza eksperta z postępowania w sprawie oceny 

wniosków w sytuacji uzasadnionego podejrzenia stronniczego działania. 

3. Opinia przygotowana przez eksperta, który został wyłączony z postępowania 

w sprawie oceny wniosków, jest nieważna. 

4. Rada może powołać nowego eksperta na miejsce eksperta, który został 

wyłączony z postępowania w sprawie oceny wniosków. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do Koordynatora Dyscyplin przy wykonywaniu 

przez niego czynności, o której mowa w art. 24 ust. 2. Wyłączenia Koordynatora 

Dyscyplin dokonuje Dyrektor. 

6. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 5, Koordynator Dyscyplin 

przedstawia Dyrektorowi do zatwierdzenia listę rankingową sporządzoną przez Zespół 

Ekspertów. 

Art. 33. 1. Dyrektor przyznaje środki finansowe w konkursach, o których mowa 

w art. 20 ust. 2, w drodze decyzji. 
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2. Od decyzji Dyrektora, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub 

innych naruszeń formalnoprawnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji 

Odwoławczej Rady, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach 

konkursu.  

3. Komisja Odwoławcza Rady podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub 

odmowy przyznania środków finansowych, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia złożenia odwołania. 

4. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. 

Art. 34. 1. Dyrektor zawiera z jednostką naukową, w której projekt badawczy 

ma być realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację 

i finansowanie tego projektu. 

2. W umowie określa się: 

1) zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;  

2) wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu 

badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum; 

3) sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;  

4) wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym 

zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań 

w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym; 

5) sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu 

badawczego; 

6) sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 

7) sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego. 

 3. Nadzór nad realizacją  projektów badawczych obejmuje: 

1) ocenę raportów okresowych z realizacji projektów badawczych; 

2) kontrolę w siedzibie jednostki naukowej przez wyznaczony przez Dyrektora 

zespół kontrolujący; 

3) uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu badawczego, 

w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych nie-

zgodnie z umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym eta-
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pie realizacji projektu badawczego, do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości; 

4) uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu badawczego, 

w przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych 

niezgodnie z umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania 

umowy, w tym w szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii Rady, 

zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego projektu badawczego. 

4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu 

badawczego finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego 

przedłożonego przez jednostkę naukową oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny 

merytorycznej projektu dokonanej przez właściwego Koordynatora Dyscyplin, Zespół 

Ekspertów oraz Radę. 

5. Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę 

określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań, Dyrektor 

zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania. 

Art. 35. 1. Dyrektor zawiera z jednostką naukową, w której  prowadzi 

działalność naukową osoba, której przyznano stypendium doktorskie lub środki na staż 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, umowę określającą termin i warunki jej 

wykonania,  wysokość przyznanych środków finansowych oraz warunki ich 

przekazywania i rozliczania przez Centrum.  

2. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności naukowej przez osobę, 

o której mowa w ust. 1, w okresie objętym umową, Dyrektor wstrzymuje dalsze 

finansowanie, a dotychczas wypłacone środki finansowe podlegają zwrotowi, na 

warunkach określonych w umowie. 

Art. 36. Właścicielem majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku 

realizacji zadań finansowanych przez Centrum są jednostki naukowe, w których te 

zadania realizowano. 

Art. 37. 1. Za pośrednictwem Centrum może być udzielana pomoc publiczna 

w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 20. 

2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum, w tym: 

1) przeznaczenie pomocy, 
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2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

3) sposób kumulowania pomocy, 

4) maksymalne wielkości pomocy 

– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej intensywności 

pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów 

polityki naukowej państwa.  

 

Rozdział 4 

Finansowanie działalności Centrum 

Art. 38. 1. Przychodami Centrum są: 

1) dotacja celowa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 20, 

przekazywana na wniosek Dyrektora; 

2) dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów zarządzania 

wykonywanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, 

przekazywana na wniosek Dyrektora; 

3) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. Przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych 

źródeł, w szczególności: 

1) środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące 

programy badawcze; 

2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, 

z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych; 

3) zapisy i darowizny. 

  Art. 39. Wydatkowanie środków finansowych przez Centrum jest dokonywane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia ……… o finansach publicznych oraz na podstawie 

przepisów niniejszej ustawy. 

 Art. 40. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan 

finansowo-rzeczowy, ustalany zgodnie z przepisami ustawy z dnia ………………. 

o finansach publicznych. 
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2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum w okresie od dnia 1 stycznia 

każdego roku do dnia ustalenia rocznego planu finansowo-rzeczowego Centrum 

stanowi projekt tego planu.  

 3. Roczny plan finansowo-rzeczowy Centrum zawiera w szczególności: 

1) przewidywane wielkości wpływów z poszczególnych tytułów przychodów 

określonych w art. 38 i wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum  

i realizacją zadań ustawowych Centrum; 

2) zobowiązania wynikające z realizacji umów, o których mowa w art. 34 ust. 1 

oraz art. 35 ust. 1;  

3) przewidywane wielkości wydatków na realizację poszczególnych tytułów 

zobowiązań powstających w roku, na który plan jest sporządzany; 

4) zobowiązania powstałe w roku, na który plan jest sporządzany, przewidziane 

do realizacji w następnych 3 latach; 

5) stan należności Centrum na początek i na koniec roku obrotowego; 

6) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku obrotowego. 

            4. Realizacja poszczególnych tytułów wydatków jest dokonywana w granicach 

kwot ustalonych w rocznym planie finansowo-rzeczowym Centrum. 

5. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach oraz 

zwiększenie zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach może nastą-

pić wyłącznie po zatwierdzeniu przez Ministra zmiany rocznego planu finansowo-rze-

czowego Centrum. 

6. Zmian planu finansowo-rzeczowego Centrum dokonuje się w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia ………………….. o finansach publicznych. 

            Art. 41. 1. Centrum tworzy następujące fundusze: 

1) fundusz statutowy; 

2) fundusze określone w odrębnych ustawach. 

2. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartość netto środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, 

stanowiących wyposażenie Centrum na dzień rozpoczęcia przez nie działalności. 

3. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość straty netto Centrum. 

4. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto Centrum. 

 18



            Art. 42. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta. 

            2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister, w trybie przepisów 

o zamówieniach publicznych. 

Rozdział 5 

Nadzór nad działalnością Centrum 

Art. 43. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Centrum pod względem 

legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. 

2.  W ramach nadzoru Minister:  

1) sprawuje kontrolę finansową nad Centrum, na zasadach określonych 

w art. 32 – 35 ustawy z dnia …………………….. o zasadach finansowania 

nauki; 

2)  zatwierdza projekt rocznego planu finansowo-rzeczowego Centrum; 

3) zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum; 

4) przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez 

Dyrektora; 

5) dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym 

mowa w pkt 4; 

6) może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Centrum. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, Dyrektor przedkłada 

Ministrowi żądaną dokumentację nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia 

żądania. 

 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 44. 1. Minister powołuje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy, bez zachowania trybu określonego w art. 4, na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, Pełnomocnika do spraw Utworzenia Centrum i ustala jego 

wynagrodzenie.  

2. Pełnomocnik kieruje pracą Centrum do czasu powołania Dyrektora. Do 

Pełnomocnika stosuje się przepisy  art. 11 ust. 1 – 3. 
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3. Pełnomocnik przygotowuje i przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia plan 

finansowo-rzeczowy Centrum od dnia jego utworzenia do końca roku obrotowego. 

 Art. 45. 1. Minister powołuje członków pierwszej Rady na okres 2 lat, w termi-

nie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Minister, przed upływem kadencji pierwszej Rady, po zasięgnięciu opinii jej 

Przewodniczącego, przedłuży okres powołania 10 członków Rady na kolejne 2 lata. 

Art. 46. 1.  Minister przekaże Centrum umowy dotyczące projektów badaw-

czych zawarte:  

1) od dnia 1 stycznia 2009 r. – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy; 

2)  w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – w termi-

nie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 

3)  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – w termi-

nie 9 miesięcy od dnia wejście w życie niniejszej ustawy. 

2. Z dniem przekazania Centrum umów, o których mowa w ust. 1, Centrum staje 

się ich stroną. Do finansowania i rozliczania tych umów stosuje się przepisy art. 56 

ustawy z dnia ... o zasadach finansowania nauki.  

3. Postępowania dotyczące projektów badawczych wszczęte i niezakończone 

decyzją Ministra do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się przed Ministrem 

na zasadach określonych w art. 57 ustawy z dnia .... o zasadach finansowania nauki. 

Umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych zawiera Dyrektor.  

Art. 47. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, 
z  2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1207. 
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UZASADNIENIE 

 

Celem utworzenia Narodowego Centrum Nauki (NCN) jest dalsza decentra-

lizacja systemu finansowania nauki oraz przekazanie środowisku naukowców 

kompetencji w zakresie definiowania kierunków rozwoju badań podstawowych, 

określania priorytetowych dyscyplin naukowych, ogłaszania i organizacji konkursów 

oraz podejmowania decyzji w sprawie finansowania określonych zadań.   

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w wielu krajach Unii Europejskiej, rolą 

ministra odpowiedzialnego za naukę jest kreowanie polityki naukowej, definiowanie 

kluczowych obszarów badawczych oraz tworzenie strategii rozwoju dyscyplin 

naukowych, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego 

kraju.  

Przez stworzenie Narodowego Centrum Nauki zostanie zlikwidowany czynny 

udział Ministra w procedurze przyznawania środków na projekty badawcze w obszarze 

badań podstawowych i przekazanie tych kompetencji Radzie Centrum. Rolą Ministra 

będzie powołanie organów Centrum oraz sprawowanie funkcji kontrolnych wobec 

Centrum, w szczególności przez nadanie statutu NCN, w drodze rozporządzenia, 

przyjmowanie sprawozdania z realizacji strategii Centrum i projektu rocznego planu 

działalności Centrum oraz zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowo-                  

-rzeczowego Centrum i rocznego sprawozdania finansowego Centrum. 

Zasadność tworzenia Narodowego Centrum Nauki, agencji odrębnej od 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), wynika z następujących powodów: 

1. Inny jest przedmiot finansowanych badań. NCBiR zarządza i finansuje badania 

o charakterze stosowanym oraz z Krajowego Programu Badań. Natomiast 

Narodowe Centrum Nauki zarządza i finansuje badania o charakterze podstawowym 

i wszystkie te, które nie wchodzą w zakres właściwości NCBiR. Ustawa wprowadza 

przepis zapobiegający sporom kompetencyjnym między NCN a NCBiR. 

2. Inny stopień nadzoru Ministra nad NCN i NCBiR. NCN będzie posiadać znaczną 

autonomię. Środowisko naukowe będzie miało znaczny wpływ na sposób wyboru 

kluczowego organu, jakim jest Rada Centrum, a przez to na kierunki rozwoju 

poszczególnych dziedzin nauki. NCN nie wymaga więc tak ścisłego nadzoru jak 

NCBiR, które zarządza i finansuje strategiczne programy badawcze oraz 

z Krajowego Programu Badań uchwalanego przez Rząd.  



3. Inne są metody pracy Narodowego Centrum Nauki i NCBiR. Przy podejmowaniu 

rozstrzygnięć o finansowaniu badań ważną rolę w NCN  pełnią Koordynatorzy 

Dyscyplin, których istnienia nie przewiduje ustawa o NCBiR. 

4. Inny jest skład rad uchwalających programy badawcze. W skład Rady Narodowego 

Centrum Nauki wchodzą tylko przedstawiciele środowiska naukowego, natomiast  

Rada NCBiR składa się z przedstawicieli nauki, sektora gospodarczego 

i administracji rządowej. 

Wyżej wymienione przyczyny oraz pozostałe szczegółowe rozwiązania uzasadniały 

przygotowanie ustawy tworzącej Narodowe Centrum Nauki. 

Powstanie Narodowego Centrum Nauki będzie kolejnym krokiem, po powołaniu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, do czytelnego podziału zadań i kompetencji  

w systemie finansowania nauki między:  

–  ministra właściwego do spraw nauki, 

–  Narodowe Centrum Nauki, 

–  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Dzięki temu powstanie jasny i przejrzysty system organizacyjny, w którym 

Narodowe Centrum Nauki będzie finansować przedsięwzięcia w zakresie badań 

podstawowych, czyli oryginalne prace badawcze podejmowane w celu osiągnięcia 

postępu wiedzy w danej dziedzinie, bez konieczności bezpośredniego zastosowania 

w praktyce, natomiast Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyznawać środki 

na badania naukowe w obszarach badawczych strategicznie ważnych dla rozwoju kraju 

i mających zastosowanie w gospodarce. Obie instytucje będą się różnić nie tylko 

charakterem finansowanych przez nie badań naukowych, ale również strukturą 

organizacyjną, metodologią przeprowadzania ewaluacji zgłoszonych projektów1), 

stopniem nadzoru sprawowanego przez Ministra, a także udziałem sektora 

gospodarczego w strukturze organizacyjnej centrów i finansowaniu badań naukowych.  

W wyniku utworzenia Narodowego Centrum Nauki  nastąpi wyłączenie 

finansowania badań podstawowych – spełniających podstawową rolę w rozwoju nauki 

                                                 
1)  W naukach nieukierunkowanych na bezpośrednie zastosowania praktyczne wybranie tematów wartych 

finansowania wymaga zarówno szczegółowych opinii recenzentów, jak też i analizy wpływu realizacji 
projektu na rozwój danej dyscypliny naukowej. Organy NCBiR z zasady nie mają możliwości 
dokonania takiej analizy. Projekty o dużym ryzyku, prowadzące do zastosowań praktycznych 
w  perspektywie kilku- lub kilkunastoletniej miałyby niewielkie szanse na zakwalifikowanie do 
finansowania przez  NCBiR. 
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– z kompetencji administracji rządowej i przekazanie ich do niezależnej agencji 

wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Dzięki decentralizacji systemu finansowania nauki nastąpi zmiana jakościowa  

w organizacji tego systemu, poprawa sprawności i skuteczności zarządzania środkami 

finansowymi z budżetu państwa przeznaczonymi na prowadzenie badań podstawowych, 

czego spodziewanym efektem będzie podniesienie poziomu badań podstawowych 

prowadzonych w kraju i zwiększenie ich konkurencyjności w skali europejskiej 

i światowej.  Ponadto autonomia NCN umożliwi Centrum uzyskanie członkostwa 

w organizacji EUROHORCs2). 

 Ustawa definiuje główne zadania NCN jako: 

1) ogłaszanie konkursów, ocena i wybór projektów oraz finansowanie: 

a) badań podstawowych w formie projektów badawczych, w tym 

finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 

niezbędnej do realizacji tych projektów, 

b) niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków 

finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach 

programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we 

współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych 

realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze 

wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, 

c) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu 

naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, 

d) stypendiów doktorskich  i staży po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora 

oraz nadzór nad realizacją tych zadań, 

2) współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie 

badań podstawowych,  

                                                 
2) EUROHORCs (akronim angielskiej nazwy European Heads Of Research Councils) jest 

stowarzyszeniem przewodniczących (dyrektorów) publicznych, nieakademickich, europejskich 
organizacji finansujących lub prowadzących badania naukowe. Stowarzyszenie powstało w 1992 r. 
i jest platformą wymiany opinii oraz wspólnych inicjatyw dla kształtowania polityki naukowej 
w  wymiarze europejskim. Jest także ciałem doradczym Komisji Europejskiej.  
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3) upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłoszonych przez 

Centrum konkursach, o których mowa w pkt 1, 

4) inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa, 

5)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju 

badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych 

dla kultury narodowej. 

Kluczowym organem NCN jest Rada Centrum powoływana przez ministra 

właściwego do spraw nauki w oparciu o wskazania Międzynarodowego Zespołu 

Identyfikującego, składającego się z autorytetów naukowych, gwarantujące powołanie 

autonomicznej i kompetentnej Rady Centrum.  

Rada Centrum, składająca się z 20 wybitnych przedstawicieli środowiska 

naukowego, jest kluczowym organem Centrum. Rada m.in.: 

– określa szczegółowy regulamin przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Centrum, przy uwzględnieniu zasad przejrzystości 

procedur konkursowych oraz procedur wyłaniania zespołów ekspertów 

oceniających wnioski o finansowanie projektów,  

– określa dyscypliny, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane 

konkursy na projekty badawcze,  

– ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne 

dyscypliny lub grupy dyscyplin, odpowiednio do aktualnych potrzeb 

i kierunków rozwoju nauki,  

– określa tematykę konkursów i warunki ich przeprowadzania,  

–  wybiera z międzynarodowego gremium Zespoły Ekspertów w celu 

zapewnienia prawidłowej oceny wniosków. 

W celu zapewnienia wyboru najlepszego kandydata na Dyrektora ustawa 

wprowadza konkurs na to stanowisko. Ustawa określa również konieczne do spełnienia 

przez kandydata na Dyrektora wymagania, a także precyzyjnie wskazuje przesłanki 

odwołania Dyrektora. 

Projekty badawcze będą wyłaniane do finansowania w drodze otwartego 

konkursu. Ogłoszenie o konkursie będzie opublikowane  w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim, na stronach podmiotowych Centrum oraz urzędu obsługującego 
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Ministra i w siedzibie tego urzędu, co  zapewni dostęp do informacji o konkursie 

szerokiemu gronu naukowców.  

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się o finansowanie projektów 

badawczych zarówno jednostek naukowych, jak i osób fizycznych. Ponadto specjalne 

wsparcie finansowe zostało zagwarantowane osobom rozpoczynającym samodzielną 

karierę naukową. 

Ustawa wprowadza również szczegółowe rozwiązania zapobiegające 

powstawaniu konfliktu interesów, przez czytelny mechanizm wyłączania osób, 

w stosunku do których zachodzi podejrzenie takiego konfliktu, z procesu podejmowania 

decyzji. 

Ustawa wprowadza przy przyznawaniu środków finansowych procedurę 

odwoławczą, która z jednej strony nie powoduje przez swoją czasochłonność 

dezaktualizacji tematu projektu, z drugiej zaś strony pozwala na zidentyfikowanie  

i skorygowanie nieprawidłowych i błędnych decyzji w procedurze konkursowej.  

Proponowany system przyznawania środków, gwarantujący jego przejrzystość, 

ma prowadzić do bardziej efektywnego inwestowania w projekty naukowe najwyższej 

jakości. Procedura wyboru projektów do finansowania i ewaluacja jakości wyników, 

zaproponowana w ustawie, pozwoli na ograniczenie liczby nieprawidłowych decyzji 

o finansowaniu w kolejnych transzach projektów badawczych. System ten umożliwi też 

stały dopływ nowych osób, szczególnie młodych naukowców, zarówno do grona 

realizatorów projektów, jak i do gremiów oceniających wnioski. 

Wprowadzenie struktury organizacyjnej oraz procedur opartych na najlepszych 

doświadczeniach Europejskiej Rady Badań pozwoli polskim naukowcom stać się 

bardziej konkurencyjnymi w uzyskiwaniu grantów badawczych dystrybuowanych przez 

Unię Europejską. 

Wprowadzenie dużej autonomii NCN w ustalaniu polityki finansowej Centrum 

zapewni większy wpływ środowiska naukowego na wybór tematów, które mają być 

realizowane w postaci projektów badawczych, z jednoczesnym wyeliminowaniem 

dotychczasowego wpływu administracji centralnej. Zgodnie z projektem ustawy 

środowisko naukowe będzie miało decydujący wpływ na rozdysponowanie nie mniej 

niż 10 % środków przeznaczonych w budżecie państwa na naukę.  
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Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt przedmiotowej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowana ustawa dotyczy jednostek naukowych oraz osób fizycznych 

prowadzących badania naukowe. 

 

2. Zakres konsultacji społecznych 

Projekt ustawy był konsultowany z Radą Nauki. W trakcie prac nad ustawą zostały 

także przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami środowiska, na które przede 

wszystkim będą miały wpływ projektowane rozwiązania, w tym: 

1) Polską Akademią Nauk, 

2) Polską Akademią Umiejętności, 

3) Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, 

4) Radą Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 

5) Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”, 

6) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

7) Federacją Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, 

8) Związkiem Zawodowym Pracowników Polskiej Akademii Nauk, 

9) Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

10) Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. 

Do projektu ustawy uwagi zgłosili następujący partnerzy społeczni: 

1) Polska Akademia Nauk, 

2) Polska Akademia Umiejętności, 

3) Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, 

4) Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 

5) Konfederacja Pracodawców Polskich, 

6) Federacja Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, 

7) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

8) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Uwagi partnerów społecznych oraz innych zainteresowanych podmiotów i osób 

fizycznych zostały częściowo uwzględnione. 

Uwagi Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczyły m.in. ograniczenia wpływu 

środowisk naukowych na wybór członków Rady NCN na rzecz ministra właściwego do 
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spraw nauki. Zarzut ten wydaje się jednak niezasadny, gdyż ustawa uwzględnia wpływ 

środowiska naukowego na wybór członków Rady, ponieważ to Międzynarodowy 

Zespół Identyfikujący, składający się z wybitnych przedstawicieli środowisk 

naukowych polskich i zagranicznych, wskazuje Ministrowi kandydatów na członków 

Rady. Ponadto Prezes PAN porusza kwestie uprawnienia Koordynatora Dyscyplin do 

zmian na liście rankingowej. Ustawa precyzyjnie określa zasady wyłączania 

Koordynatora z tego uprawnienia oraz obliguje go do każdorazowego przekazania 

pisemnego uzasadnienia tej zmiany Dyrektorowi Centrum, który zatwierdza listy 

rankingowe. Uwzględniono uwagę Prezesa PAN dotyczącą braku spójności 

poszczególnych ustaw w pakiecie i dokonano stosownych korekt przepisów we 

wszystkich ustawach. 

Uwagi Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności zostały w części uwzględnione. 

Zmieniono m.in. przepis dotyczący praw autorskich. Prezes PAU proponuje nadanie 

Koordynatorowi Dyscyplin kompetencji do podpisywania umów. Uwaga ta nie może 

zostać uwzględniona, gdyż tylko Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za gospodarkę 

finansową Centrum, może być uprawniony do podpisywania umów. 

Nadesłane przez Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki 

uwagi zostały częściowo uwzględnione. Uwzględniono m.in. uwagi dotyczące definicji 

badań podstawowych, określenia liczby kandydatów Rady, którą Międzynarodowy 

Zespół Identyfikujący przedstawia Ministrowi, zasady powoływania ekspertów spośród 

międzynarodowego gremium, zasady wyboru Koordynatorów Dyscyplin przez Radę 

w drodze konkursu, przepisów odnośnie do aparatury naukowo-badawczej i osoby 

rozpoczynającej karierę naukową. Uwaga Komitetu odnosząca się do zlekceważenia 

roli autora w przepisach dotyczących praw autorskich oraz  przenoszenia realizacji 

projektu w inne miejsce realizacji została uwzględniona, przez zmianę odpowiednich 

przepisów w ustawie.  

Uwaga Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczyła braku 

akceptacji dla dopuszczenia do kandydowania na Dyrektora osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego. Uwaga ta nie została uwzględniona, gdyż wybór Dyrektora 

spośród szerokiego, międzynarodowego grona specjalistów stwarza możliwość wyboru 

najlepszego specjalisty.  
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Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zapowiedziała odniesienie się do statutu 

Centrum, uzasadniając to tym, że najważniejsze regulacje dotyczące organizacji 

Centrum znajdą się właśnie w statucie. 

Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wskazała na konieczność 

zachowania analogii organizacji i zadań z uwzględnieniem kompetencji Dyrektorów 

i  zastępców Dyrektorów oraz składów i kompetencji rad obu centrów. Uwaga ta została 

w części uwzględniona w toku prac nad ustawami. 

Ponadto uwagi do projektu były składane przez wszystkie zainteresowane podmioty 

oraz osoby fizyczne drogą elektroniczną. W wyniku elektronicznych konsultacji do dnia 

30 października 2008 r. uzyskano ogółem 64 opinie, w tym od osób fizycznych 42  i  22 

od innych podmiotów. 

Projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia  

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

Nr  169, poz. 1414). W trybie tej ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania 

pracami nad projektem.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

Koszty powstania i działalności Centrum  zostaną sfinansowane ze środków budżetu 

państwa część 28 – Nauka. 

Kalkulacja kosztów w 2009 r.: 

1) powstanie i organizacja jednostki – 10 000 tys. zł 

W pozycji tej są zawarte m.in. koszty związane z: 

a) zatrudnieniem Pełnomocnika do spraw Utworzenia Centrum na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, Dyrektora i zastępców Dyrektora na okres nie 

krótszy niż 5 miesięcy oraz pracowników Biura Centrum, w tym głównego 

księgowego, radcę prawnego, głównego informatyka, specjalistów 

i głównych specjalistów do obsługi umów o realizację projektów 

badawczych, konkursów na realizację projektów badawczych oraz obsługę 

organów Centrum, a także pracowników obsługi biurowej, kierowcę 

i recepcjonistę. Przewiduje się, że  od lutego 2009 r., w celu zorganizowania 

pracy Centrum, w tym obsługi procesu wyboru członków Rady, zatrudnio-
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nych będzie około 20 pracowników Biura,  natomiast od lipca 2009 r. 

przewiduje się zatrudnienie około 20 kolejnych osób. Zatrudnionych 

zostanie także nie więcej niż 35 Koordynatorów Dyscyplin na okres 4 lat. 

Poziom wynagrodzeń pracowników Centrum oraz Koordynatorów 

Dyscyplin będzie zależeć od zakresu wykonywanych przez nich zadań oraz 

wymaganych kwalifikacji i wyniesie: ok. 12 000 zł dla Pełnomocnika do 

spraw Utworzenia Centrum i Dyrektora Centrum, ok. 8 000 zł dla zastępcy 

Dyrektora, w granicach 4 500 – 7 500 zł dla głównego księgowego, radcy 

prawnego oraz głównego informatyka, 3 500 – 6 500 zł dla Koordynatora 

Dyscyplin,  3 000 – 5 500 dla głównych specjalistów, 3 500 – 4 050 zł dla 

starszych specjalistów, 2 500 – 4 500 zł dla informatyka i księgowego,  

2 000 – 4 000 zł dla specjalisty, 2 000 – 3 200 dla pracowników obsługi 

biurowej, 1 800 – 3 000 zł dla recepcjonisty i kierowcy,  

b) wynajęciem powierzchni biurowej, 

c) zakupem pierwszego wyposażenia Centrum, 

d) obsługą informatyczną. 

2) koszty ewaluacji wniosków, recenzji, posiedzeń zespołów – 10 000 tys. zł 

W ramach tych kosztów będą finansowane oceny wniosków, recenzje, koszty 

posiedzeń zespołów (w tym koszty podróży). Należy podkreślić, że wobec 

konieczności korzystania z recenzentów zagranicznych koszty te będą wzrastały 

wraz ze wzrastającą liczbą ekspertów spoza Polski. 

3) koszty ewaluacji wyników badań naukowych realizowanych w ramach 

projektów badawczych – 4 500 tys. zł 

Ponieważ Centrum przejmie projekty badawcze będące w różnych fazach 

realizacji, już na początku jego działania będzie istniała konieczność ponoszenia 

kosztów na merytoryczne opiniowanie raportów końcowych i raportów 

rocznych z realizacji projektów badawczych. Będą niezbędne także przekrojowe 

analizy jakości wykonywanych prac badawczych w ramach projektów i wpływu 

realizacji projektów na rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych. 

Spodziewana jest także pierwsza systemowa ewaluacja nowych konkursów 

ogłaszanych przez Centrum, w tym analiza wskaźnika sukcesu. 

 

RAZEM: 24 500 tys. zł w roku 2009  

 10



 

 Należy podkreślić, że w ramach oszczędności nie planuje się zakupu budynku 

dla NCN, a jedynie wynajmowanie powierzchni biurowej. Niezbędne będzie 

wzmocnienie osobowe komórki zajmującej się kontrolą i audytem 

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Z budżetu państwa część 28 – Nauka w 2009 r. zostaną przeniesione także 

koszty w wysokości ok. 460 mln zł na realizację projektów badawczych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy nie będą miały bezpośredniego wpływu 

na rynek pracy, aczkolwiek można oczekiwać, że zwiększy się atrakcyjność 

podejmowania kariery naukowej w Polsce. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowana ustawa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. Pośrednio odkrycia dokonane w trakcie realizacji 

projektów badawczych będą stanowiły podstawę rozwoju nowych technologii  

i  prowadzenia wdrożeń. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na zdrowie ludzi. Możliwy jest 

natomiast  jej wpływ pośredni w formie ułatwienia identyfikacji i diagnozy zagrożeń 

oraz stworzenia podstaw do opracowania nowych terapii i produktów medycznych. 

 

8. Wpływ regulacji na stan/ochronę środowiska naturalnego 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na stan/ochronę środowiska naturalnego. 

Perspektywicznie wyniki projektów badawczych będą mogły być wykorzystywane na 

rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

12/54zb 
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KOMITETU INTEGRACJT EI]ROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI ELIROPEJSKIE J

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

uin.uot 1 ( 6rJtosiortap

Warszawa, dnia z! grudnia 2008r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Llnii Europejskiei projektu ustałvy o Narodowym Centfum
Nauki, łlyrażona na podstawie art.9 pkt3 w związku z zrt'2llst. l pkt2 i ust.2 pkt 2a
ustawy z dnia 8 sierpnia 199ó r. o Komitecie lntegracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz.
494, z późn. zm.'1 przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja
Dowgielewicza

Szanowny Panie Ministrze,

W zrr'iąflu z przedłożonym projektem ustawy (pismo nr RM-10-2l3.08 Nowy tekst)
pozwalam sobie wyrazic następującą opinię:

Proj ekton'ana regulacjajest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Do uprzeinrej wiadomości:
Pani Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szko]nictwa W;'Ższego



PREZES RADY MINISTROW
MECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia I stycznia 2009 r.

Pan Bronisław KoMoRowsKI

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

r.' przy którym przesłano Sejmowi

4 Regulaminu Sejmu, proj ekty aktów

wz. WICEPREZES RADY MINISTROW

{'u!.-2*-^.----
Waldemar Pawlak

Donald Tusk

RM 10-213-08

W ślad za pismenr z dnia 6 stycznia 2009

Rzeczlpospolitej Polskiej proj ekt ustawy

o Narodowym Centrum Nauki,

przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust.

wykonawczych.



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia …………………. 

w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora  
Narodowego Centrum Nauki 

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia ……..2009 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 
…., poz……) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki zwany dalej "konkursem 
na Dyrektora Centrum", obejmuje: 
 1) powołanie przez Radę Narodowego Centrum Nauki zwaną dalej "Radą", komisji 

konkursowej; 
 2) ogłoszenie konkursu na Dyrektora Centrum; 
 3) ocenę przez komisję konkursową osób dopuszczonych do udziału w konkursie na Dyrektora 

Centrum w zakresie ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji do 
kierowania Narodowym Centrum Nauki, zwanym dalej „Centrum”; 

  4) wybór przez Radę kandydata na Dyrektora Centrum i przedstawienie go ministrowi 
właściwemu do spraw nauki, zwanemu dalej "Ministrem". 

§ 2. 1. Rada powołuje komisję konkursową: 
 1) co najmniej  7 tygodni przed upływem kadencji Dyrektora Centrum; 
 2) niezwłocznie - w razie odwołania albo śmierci  Dyrektora Centrum. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 członków, w tym: 
 1) 4 osoby wskazane przez Radę spośród jej członków; 
 2) 1 osoba wskazana przez ministra. 

3. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 
Sekretarza. 

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu na 
Dyrektora Centrum, osoba będąca małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym 
do drugiego stopnia włącznie albo pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji 
konkursowej. 

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji 
konkursowej, Rada niezwłocznie odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te 
dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej, zgodnie z przepisem ust. 2. 

6. Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są 
nieważne, z wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu. 

7. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje 
Przewodniczący. 

8. Z posiedzeń komisji konkursowej sporządza się protokoły, które podpisują wszystkie 
osoby biorące udział w posiedzeniu. 
                                                      
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 



 

§ 3. 1. Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jego 
pracach.  

2. Zamiejscowym członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na 
warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

3.  Koszty obsługi komisji konkursowej ponosi Centrum. 
 

        § 4. 1. Komisja konkursowa, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej powołania, 
zamieszcza ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Centrum w co najmniej jednym tygodniku i 
trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Centrum. 

2. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Centrum zawiera: 
1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy; 
2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

stawianych osobom przystępującym do konkursu na Dyrektora Centrum, określonych w 
art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ………2009 r. o Narodowym Centrum Nauki; 

3) listę dokumentów wymaganych do zgłoszenia do konkursu na Dyrektora Centrum, 
zwanego dalej "zgłoszeniem"; 

4) wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum, 
udostępnianych osobom przystępującym do konkursu na Dyrektora Centrum, oraz 
sposobu ich udostępnienia; 

5) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń; 
6) określenie terminu składania zgłoszeń, nie krótszego niż 14 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia; 
7) określenie terminu podania do publicznej wiadomości listy osób dopuszczonych do 

udziału w konkursie na Dyrektora Centrum, nie dłuższego niż 7 dni od dnia upływu 
terminu składania zgłoszeń. 

3.  Dokumentami, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są: 
1) koncepcja funkcjonowania Centrum opracowana przez osobę przystępującą do konkursu 

na Dyrektora Centrum w formie prezentacji multimedialnej, złożona na nośniku 
elektronicznym; 

2) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 
obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie 
ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych; 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających: 
a) przebieg pracy zawodowej, 
b) wykształcenie; 
c) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne 

porozumiewanie się; 
4) oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 
5) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 
§ 5. 1. Komisja konkursowa dopuszcza do udziału w konkursie na Dyrektora Centrum 

osoby, których zgłoszenia spełniają warunki określone w ogłoszeniu o tym konkursie.  
2. Komisja konkursowa podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do 

udziału w konkursie na Dyrektora Centrum przez jej zamieszczenie na stronie podmiotowej 
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienie w siedzibie Centrum.  

3. Osoba, która nie została dopuszczona do udziału w konkursie na Dyrektora Centrum, 
może złożyć odwołanie do Rady, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości 
listy, o której mowa w ust. 2.  

4. Rozstrzygnięcie Rady w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie na Dyrektora 
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Centrum osoby, która złożyła odwołanie, jest ostateczne. 

§ 6. Komisja konkursowa dokonuje oceny osób, które zostały dopuszczone do udziału w 
konkursie na Dyrektora Centrum, na podstawie: 
 1) oceny zgłoszeń; 
 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 7. 1. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny zgłoszeń. 
2. Ocena zgłoszenia polega na przyznaniu punktów za: 

 1) opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum - od 0 do 10 punktów; 
 2) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-

rozwojowym w zarządzaniu badaniami naukowymi - od 0 do 20 punktów; 
3. Członek komisji konkursowej sporządza pisemne uzasadnienie oceny każdego 

zgłoszenia. Uzasadnienia te dołącza się do protokołu posiedzenia komisji konkursowej, w 
trakcie którego została dokonana ocena zgłoszeń. 

§ 8. 1. Komisja konkursowa ustala końcową ocenę każdego ze zgłoszeń złożonych przez 
osoby dopuszczone do udziału w konkursie na Dyrektora Centrum. 

2. Końcowa ocena zgłoszenia jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych osobie 
dopuszczonej do udziału w konkursie na Dyrektora Centrum przez poszczególnych członków 
komisji konkursowej. 

3. Komisja konkursowa dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej nie więcej niż 3 osoby, które 
uzyskały najwyższe końcowe oceny zgłoszenia. 

4. Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia osoby, których zgłoszenia podlegały 
ocenie komisji konkursowej, o ich dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Zawiadomienie następuje nie później niż na 7 dni przed terminem 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 9. 1. Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenia wiedzę oraz 
predyspozycje do kierowania Centrum osób dopuszczonych do tej rozmowy. 

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje prezentację koncepcji funkcjonowania Centrum, o 
której mowa w § 4 ust. 3 pkt 1. 

3. Komisja konkursowa ocenia predyspozycje do kierowania Centrum w szczególności na 
podstawie oceny umiejętności: 
 1) zarządzania organizacją; 
 2) zarządzania zasobami ludzkimi; 
 3) prowadzenia wystąpień publicznych; 
 4) zarządzania czasem. 

4. Członek komisji konkursowej przyznaje od 0 do 20 punktów każdej osobie biorącej udział 
w rozmowie kwalifikacyjnej. 

5. Końcowa ocena osoby biorącej udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest średnią 
arytmetyczną liczby punktów przyznanych jej przez poszczególnych członków komisji 
konkursowej. 

§ 10. 1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od przeprowadzenia ostatniej rozmowy 
kwalifikacyjnej, przedstawia Radzie sprawozdanie z oceny osób dopuszczonych do udziału w 
konkursie na Dyrektora Centrum, podpisane przez wszystkich członków komisji konkursowej. Do 
sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej. 

2. Rada niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i na jego 
podstawie podejmuje, z zastrzeżeniem § 11, uchwałę o przedstawieniu ministrowi kandydata na 
stanowisko Dyrektora Centrum. 
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3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę uchwały, o której mowa 
w ust. 2. 

4. Wyniki konkursu na Dyrektora Centrum podaje się do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie ich na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
udostępnienie w siedzibie Centrum, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę uchwały, o 
której mowa w ust. 2. 

§ 11. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Centrum nie zostanie 
wybrany kandydat, Rada ponownie przeprowadza konkurs. 

§ 12. Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki zwany dalej 
"konkursem na zastępcę Dyrektora Centrum", obejmuje: 
 1) powołanie przez Dyrektora Centrum komisji konkursowej;  
 2) ogłoszenie konkursu na zastępcę Dyrektora Centrum; 
 3) ocenę przez komisję konkursową osób dopuszczonych do udziału w konkursie na zastępcę 

Dyrektora Centrum w zakresie ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i 
predyspozycji do zajmowania stanowiska zastępcy Dyrektora Centrum; 

 4) wybór przez komisję konkursową kandydatów na zastępców Dyrektora Centrum i 
przedstawienie ich Dyrektorowi Centrum.  

§ 13. 1. Dyrektor Centrum powołuje komisję konkursową: 
 1) co najmniej  7 tygodni przed upływem kadencji zastępcy  dyrektora Centrum; 
 2) niezwłocznie - w razie odwołania albo śmierci  zastępcy dyrektora Centrum. 
  2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 członków, w tym: 
 1) 2 osoby wskazane przez Radę spośród jej członków;  
 2) 3 osoby wskazane przez Dyrektora. 

 3. Do komisji konkursowej stosuje się przepisy § 2 ust 3 – 8 i  § 3.   

 § 14. 1. Komisja konkursowa, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej powołania, 
zamieszcza ogłoszenie o konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum w co najmniej jednym 
tygodniku i trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Centrum. 

2. Ogłoszenie o konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum zawiera: 
1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy; 
2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

stawianych osobom przystępującym do konkursu na zastępcę Dyrektora Centrum, 
określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia ……… 2009 r. o Narodowym Centrum Nauki; 

3) listę dokumentów wymaganych do zgłoszenia do konkursu na zastępcę Dyrektora 
Centrum, zwanego dalej "zgłoszeniem"; 

4) wskazanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum, 
udostępnianych osobom przystępującym do konkursu na zastępcę Dyrektora Centrum, 
oraz sposobu ich udostępnienia; 

5) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń; 
6) określenie terminu składania zgłoszeń, nie krótszego niż 14 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia; 
7) określenie terminu podania do publicznej wiadomości listy osób dopuszczonych do 

udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum, nie dłuższego niż 7 dni od dnia 
upływu terminu składania zgłoszeń. 

3.  Dokumentami, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są: 
1) informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 

obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie 
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ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych; 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających: 

a) przebieg pracy zawodowej, 
b) wykształcenie; 
c) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne 

porozumiewanie się; 
3) oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

§ 15. 1. Komisja konkursowa dopuszcza do udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora 
Centrum osoby, których zgłoszenia spełniają warunki określone w ogłoszeniu o tym konkursie.  

2. Komisja konkursowa podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do 
udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum przez jej zamieszczenie na stronie 
podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji publicznej oraz udostępnienie w siedzibie 
Centrum.  

3. Osoba, która nie została dopuszczona do udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora 
Centrum, może złożyć odwołanie do Dyrektora Centrum, w terminie 7 dni od dnia podania do 
publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 2.  

4. Rozstrzygnięcie Dyrektora Centrum w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie 
na zastępcę Dyrektora Centrum osoby, która złożyła odwołanie, jest ostateczne. 

§ 16. Komisja konkursowa dokonuje oceny osób, które zostały dopuszczone do udziału w 
konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum, na podstawie: 
 1) oceny zgłoszeń; 
 2) rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 17. 1. Każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie oceny zgłoszeń. 
2. Ocena zgłoszenia polega na przyznaniu punktów za doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym w zarządzaniu badaniami 
naukowymi - od 0 do 20 punktów; 

3. Członek komisji konkursowej sporządza pisemne uzasadnienie oceny każdego 
zgłoszenia. Uzasadnienia te dołącza się do protokołu posiedzenia komisji konkursowej, w 
trakcie którego została dokonana ocena zgłoszeń. 

§ 18. 1. Komisja konkursowa ustala końcową ocenę każdego ze zgłoszeń złożonych przez 
osoby dopuszczone do udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum. 

2. Końcowa ocena zgłoszenia jest średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych osobie 
dopuszczonej do udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum przez poszczególnych 
członków komisji konkursowej. 

3. Komisja konkursowa dopuszcza do rozmowy kwalifikacyjnej nie więcej niż 3 osoby, które 
uzyskały najwyższe końcowe oceny zgłoszenia. 

4. Przewodniczący komisji konkursowej zawiadamia osoby, których zgłoszenia podlegały 
ocenie komisji konkursowej, o ich dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Zawiadomienie następuje nie później niż na 7 dni przed terminem 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 19. 1. Komisja konkursowa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenia wiedzę oraz 
predyspozycje do  wykonywania zadań zastępcy Dyrektora Centrum osób dopuszczonych do tej 
rozmowy. 

2.  Komisja konkursowa ocenia predyspozycje do wykonywania zadań zastępcy Dyrektora 
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Centrum w szczególności na podstawie oceny umiejętności: 
 1) zarządzania organizacją; 
 2) zarządzania zasobami ludzkimi; 
 3) prowadzenia wystąpień publicznych; 
 4) zarządzania czasem. 

4. Członek komisji konkursowej przyznaje od 0 do 20 punktów każdej osobie biorącej udział 
w rozmowie kwalifikacyjnej. 

5. Końcowa ocena osoby biorącej udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest średnią 
arytmetyczną liczby punktów przyznanych jej przez poszczególnych członków komisji 
konkursowej. 

 § 20. 1. Komisja konkursowa, w terminie 7 dni od przeprowadzenia ostatniej rozmowy 
kwalifikacyjnej, przedstawia Dyrektorowi Centrum sprawozdanie z oceny osób dopuszczonych 
do udziału w konkursie na zastępcę Dyrektora Centrum, podpisane przez wszystkich członków 
komisji konkursowej, ze wskazaniem kandydata na zastępcę Dyrektora Centrum. Do 
sprawozdania dołącza się protokoły z posiedzeń komisji konkursowej. 

2. Dyrektor Centrum niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i na 
jego podstawie podejmuje decyzję o powołaniu zastępcy Dyrektora Centrum. 

3. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po przedłożeniu sprawozdania, o którym  mowa 
w ust. 1. 

4. Wyniki konkursu na zastępcę Dyrektora Centrum podaje się do publicznej wiadomości 
przez zamieszczenie ich na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz udostępnienie w siedzibie Centrum, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Dyrektora 
Centrum decyzji, o której mowa w ust. 2. 

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na zastępcę Dyrektora Centrum nie zostanie 
wybrany kandydat, Dyrektor Centrum ponownie przeprowadza konkurs. 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

       Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 

6  ustawy o Narodowym Centrum Nauki. 

  Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursów na 

stanowiska Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w tym: skład 

komisji konkursowej, tryb pracy komisji, sposób publikacji informacji o konkursie, wymagania 

stawiane kandydatom oraz sposób dokumentowania spełniania tych wymagań.  

Komisję konkursową do przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum powołuje 

Rada Centrum. Komisję konkursową do przeprowadzenie konkursu na stanowisko zastępcy 

Dyrektora Centrum powołuje Dyrektor Centrum. Rozporządzenie określa osoby, które nie mogą 

być członkami komisji konkursowej.  

W celu zapewnienia jak najszerszej informacji o konkursie, ogłoszenie będzie opublikowane w 

co najmniej jednym tygodniku oraz trzech dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie 

podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Centrum. Ogłoszenie 

zawiera m.in. informację o wymaganiach stawianych kandydatom oraz listę dokumentów  

wymaganych do zgłoszenia do konkursu.  

Zarówno konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum jak i konkurs na stanowisko zastępcy 

Dyrektora Centrum odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie komisja konkursowa 

dokonuje oceny zgłoszeń i na tej podstawie wybiera kandydatów, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów, do rozmowy kwalifikacyjnej.  

W przypadku konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum, komisja konkursowa przedstawia 

Radzie Centrum sprawozdanie z oceny osób dopuszczonych do konkursu. Po rozpatrzeniu 

sprawozdania Rada centrum podejmuje uchwałę o przedstawieniu Ministrowi kandydata na 

Dyrektora Centrum.  

W przypadku konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum komisja konkursowa składa 

sprawozdanie Dyrektorowi Centrum, który po rozpatrzeniu sprawozdania i na jego podstawie 

podejmuje decyzję o powołaniu zastępcy Dyrektora Centrum. 

Wyniki konkursów na stanowisko Dyrektora Centrum oraz konkursu na stanowisko zastępcy 

Dyrektora Centrum są podawane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie 

podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienie w siedzibie 

Centrum. 

 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na działalność Narodowego Centrum Nauki w zakresie 
realizowanych przez nie  zadań ustawowych. 
 
2. Zakres konsultacji społecznych 
 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania 
do następujących partnerów społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 
Ponadto rozporządzenie zostanie przesłane do zaopiniowania do instytucji i organizacji 
reprezentujących środowisko naukowe: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii 
Umiejętności, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Jednostek Badawczo – 
Rozwojowych, Rady Nauki, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, fundacji i 
stowarzyszeń naukowych.  
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, 
poz.1414). 
 
3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na wydatki i dochody sektora finansów 
publicznych, w szczególności na dochody  i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. Proponowane regulacje nie będą miały wpływu na zmianę wysokości 
środków przeznaczanych w budżecie państwa na finansowanie Narodowego Centrum Nauki 
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
. 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
01/26rch 
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Projekt  
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO1)

z dnia ..................... 2009 r. 
w sprawie warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz 

pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki 
  

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia ...................... r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. 
U. Nr......, poz. ....) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wynagrodzenie zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura 
Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Biurem", składa się z wynagrodzenia zasadniczego i 
dodatku za wieloletnią pracę. 
2. Zastępcy Dyrektora, Koordynatorowi Dyscyplin oraz pracownikowi Biura może być przyznana 
nagroda z funduszu nagród oraz dodatek specjalny. 

 
§ 2. 

Ustala się tabelę kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk, 
przy uwzględnieniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, 
stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 
 

§ 3. 
Pracownikom Biura zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 
 

§ 4. 
1. Zastępcy Dyrektora, Koordynatorowi Dyscyplin oraz pracownikowi Biura  przysługuje dodatek za 
wieloletnią pracę, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych 
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
 

§ 5. 
1. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, w ramach kwot przewidzianych w rocznym planie 
finansowo-rzeczowym Narodowego Centrum Nauki, może przyznać zastępcy Dyrektora, 
Koordynatorowi Dyscyplin oraz pracownikowi Biura, dodatek specjalny na czas określony z tytułu 
okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim 
stopniu złożoności lub odpowiedzialności. 
2. Dodatek specjalny nie może przekracza 40% łącznie przysługującego zastępcy Dyrektora, 
Koordynatorowi Dyscyplin oraz pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią 
pracę. 
 
 



1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 

§ 6. 
1. Zastępcy Dyrektora, Koordynatorowi Dyscyplin oraz pracownikowi Biura, którego stosunek pracy 
ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje 
odprawa pieniężna w wysokości: 

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia – jeżeli 
przepracował mniej niż 15 lat; 

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia – jeżeli 
przepracował co najmniej 15 lat; 

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia – jeżeli 
przepracował co najmniej 20 lat. 
2. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia oraz 
inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego 
zależą uprawnienia pracownicze. 
3. W przypadku, gdy praca w Biurze stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego 
zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 
4. Odprawę oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy. 
 

§ 7. 
1. Fundusz nagród może być tworzony z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w 
pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, pozostający 
w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków 
na wynagrodzenia. 

 
§ 8. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia ………..2009 r. 
(poz. …..) 

 
TABELA KWOT MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH 
STANOWISK 
Stanowisko  Wymagane kwalifikacje Kwota 

wynagrodzenia (w 
złotych) 

zastępca Dyrektora  7000 – 8000 
Radca prawny  według odrębnych przepisów 4500 – 7500 
Główny informatyk  wykształcenie wyższe 4500 – 7500 
Główny księgowy  wykształcenie wyższe kierunkowe 4500 – 7500 
Koordynator dyscyplin wykształcenie wyższe 3500 – 6500  
Główny specjalista  wykształcenie wyższe 3500 – 5500  
Starszy specjalista  wykształcenie średnie 3000 – 4500  
Specjalista wykształcenie średnie 2000 – 4000  
Pracownik ds. obsługi informatycznej  wykształcenie średnie 2500 – 4500  
Pracownik ds. obsługi księgowej wykształcenie średnie 2500 – 4500  
Pracownik obsługi biurowej  wykształcenie średnie 2000 – 3200  
Recepcjonista  wykształcenie średnie 1800 – 3000  
Kierowca  wykształcenie średnie 1800 – 3000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



 
UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 2 

ustawy z dnia ...................... r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr......, poz. ....) nakładającego 

na ministra właściwego do spraw nauki obowiązek ustalenia warunków wynagradzania zastępców 

Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki. 

 Zgodnie z § 2 rozporządzenia w załączniku zostały ustalone stawki miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki poprzez 

wskazanie minimalnych i maksymalnych kwot tego wynagrodzenia dla poszczególnych 

stanowisk: 

• zastępca Dyrektora; 
• główny księgowy; 
• radca prawny; 
• główny informatyk; 
• Koordynator Dyscyplin; 
• główny specjalista; 
• starszy specjalista; 
• specjalista; 
• pracownik do spraw obsługi informatycznej; 
• pracownik do spraw obsługi księgowej; 
• pracownik do spraw obsługi biurowej; 
• recepcjonista; 
• kierowca. 

 
Określając poziom stawek wynagrodzeń wzięto pod uwagę zakres obowiązków oraz kwalifikacje 
niezbędne do pracy na danym stanowisku. Uwzględniając możliwe różnice w zakresie 
wykonywanych zadań przez poszczególnych pracowników Biura, dopuszczono zróżnicowanie kwoty 
miesięcznych wynagrodzeń podając dolną i górną granicę stawek. 
 
Rozporządzenie reguluje również kwestie dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego z 
tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych. Ujęto tu również przepisy dotyczące 
odpraw przysługujących pracownikom, którzy nabyli prawno do renty z tytułu niezdolności do pracy 
lub emerytury. 
 
Na mocy rozporządzenia może być tworzony fundusz nagród przyznanych za szczególne osiągnięcia 
w pracy zawodowej.  
 
Przy ustaleniu wynagrodzeń kierowano się aktualnymi warunkami na rynku pracy i koniecznością 
zapewnienia Narodowego Centrum Nauki jako konkurencyjnego pracodawcy. 
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Ocena Skutków Regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja. 
 
Rozporządzenie oddziałuje na pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki. 

2. Zakres konsultacji społecznych. 
 

Projekt wymaga konsultacji społecznych. Projekt zostanie skierowany do: Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Prezesa 
Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
Konfederacji Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
 
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, umieszczony na 
stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 
1414) 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa, poza skutkami wskazanymi w Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do 
projektu ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Środki finansowe na wynagrodzenia 
pracowników Biura zostaną zagwarantowane w budżecie państwa w części 28 – Nauka, na 
podstawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki. 
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

 
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 
 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
 

Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 
 
 
01/28rch 
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Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia ……………..  

w sprawie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w Narodowym Centrum 
Nauki 

 

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia …………. 2009 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. Nr…., poz. ……..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, zwany 
dalej "konkursem", obejmuje: 
 1) powołanie przez Radę Narodowego Centrum Nauki, zwaną dalej "Radą Centrum", zespołu 

do oceny osób przystępujących do konkursu, zwanego dalej "zespołem"; 
 2) ogłoszenie konkursu przez zespół; 
 3) ocenę przez zespół osób dopuszczonych do udziału w konkursie w zakresie ich 

doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji do organizowania prac 
Zespołu Ekspertów i prowadzenia konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 
……………2009 r. o Narodowym Centrum Nauki; 

 4) wybór przez zespół kandydatów i przedstawienie ich Radzie Centrum.   

§ 2. 1. Rada Centrum powołuje zespół: 
 1) niezwłocznie po określeniu przez Radę dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą 

ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych; 
  2) w terminie nie później niż 6 tygodni przed upływem czasu, na który była zawarta umowa o 

pracę dotychczasowego Koordynatora Dyscyplin; 
 3) niezwłocznie – w przypadku śmierci Koordynatora Dyscyplin albo rozwiązania umowy o 

pracę z Koordynatorem Dyscyplin. 
2. W skład zespołu wchodzi 5 członków, w tym: 

 1) 3 osoby wskazane przez Radę Centrum spośród jej członków; 
 2) 2 osoby wskazane przez Dyrektora Centrum. 

3. Członkowie zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. 
4. Członkiem zespołu nie może być osoba przystępująca do konkursu, osoba będąca 

małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie albo 
pozostająca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka zespołu. 

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu zespołu, 
Rada Centrum niezwłocznie odwołuje członka zespołu, którego okoliczności te dotyczą, i 
uzupełnia skład zespołu, zgodnie z przepisem ust. 2. 

6. Czynności zespołu, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są nieważne, z 
wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu. 

                                                 
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie  
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596) 



 

7. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący. Z 
posiedzeń zespołu sporządza się protokoły, które podpisują wszystkie osoby biorące udział w 
posiedzeniu. 

§ 3. 1. Centrum ponosi koszty obsługi zespołu. 
2. Członkowie zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jego pracach. 
3. Zamiejscowym członkom zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

§ 4. 1. Zespół, w terminie 7 dni od dnia jego powołania, zamieszcza ogłoszenie o konkursie 
w co najmniej dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej Centrum w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Centrum. 

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera: 
 1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy; 
 2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych 

stawianych osobom przystępującym do konkursu, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z 
dnia …… 2009 r. o Narodowym Centrum Nauki; 

 3) listę dokumentów wymaganych do zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej "zgłoszeniem"; 
 4) wskazanie miejsca i sposobu składania zgłoszeń; 
 5) określenie terminu składania zgłoszeń, nie krótszego niż 14 dni od dnia ukazania się 

ogłoszenia. 
3. W konkursie na stanowisko Koordynatora Dyscyplin dokumentami, o których mowa w ust. 

2 pkt 3, są: 
 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających: 

a) przebieg pracy zawodowej, 
b) wykształcenie; 
c) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie 

się; 
 2) oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 
 3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

§ 5. 1. Zespół dopuszcza do udziału w konkursie osoby, których zgłoszenia spełniają 
warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, i powiadamia je o tym fakcie w terminie 7 dni od 
dnia podjęcia decyzji, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 

2. Zespół powiadamia osoby, które nie zostały dopuszczone do udziału w konkursie, o tym 
fakcie w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. 

3. Osoby, które nie zostały dopuszczone do udziału w konkursie, mogą złożyć odwołanie do 
Rady Centrum, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 
Rozstrzygnięcie Rady Centrum w sprawie dopuszczenia osoby, która złożyła odwołanie, do 
udziału w konkursie jest ostateczne. 

§ 6. Zespół dokonuje oceny osób, które zostały dopuszczone do udziału w konkursie, na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.  

§ 7. 1. Zespół w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenia predyspozycje osób dopuszczonych 
konkursu oraz ich wiedzę. 

2. Zespół ocenia predyspozycje do organizowania prac Zespołu Ekspertów i 
przeprowadzania konkursów o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia … 2009 r. o 
Narodowym Centrum Nauki, w szczególności na podstawie oceny umiejętności: 
 1) zarządzania organizacją; 
 2) zarządzania zasobami ludzkimi; 

 2



 

 3) zarządzania czasem. 
4. Członek zespołu przyznaje od 0 do 20 punktów każdej osobie biorącej udział w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 
5. Końcowa ocena osoby biorącej udział w rozmowie kwalifikacyjnej jest średnią 

arytmetyczną liczby punktów przyznanych jej przez poszczególnych członków zespołu. 

§ 8. 1. Zespół, w terminie 7 dni od przeprowadzenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej, 
przedstawia Radzie Centrum sprawozdanie z oceny osób dopuszczonych do udziału w 
konkursie, podpisane przez wszystkich członków zespołu. Do sprawozdania dołącza się 
protokoły z posiedzeń zespołu. 

2. Rada Centrum niezwłocznie rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, i na jego 
podstawie podejmuje, uchwałę o wyborze kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin. 

3. Zespół ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Radę Centrum uchwały, o której mowa w 
ust. 2. 

4. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ich na stronie 
podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienie w siedzibie 
Centrum, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Centrum uchwały, o której mowa w ust. 
2. 

§ 9. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 
nie zostanie wybrany kandydat, Rada Centrum ponownie przeprowadza konkurs. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

       Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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UZASADNIENIE 
 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 6 
ustawy z dnia ………….2009 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr …, poz. … ). 
Zgodnie z art. 23 ustawy Koordynator Dyscyplin jest wyłaniany w drodze konkursu 
przeprowadzonego przez Radę Centrum.  

Rozporządzenie szczegółowo określa zasady i procedurę prowadzenia, określa wymagania 
stawiane kandydatom oraz sposób dokumentowania spełniania tych wymagań. Proponowane 
rozwiązania zapewnią przejrzystość postępowania konkursowego i pozwolą na wyłonienie 
kandydata o najlepszych kwalifikacjach. 

Dla upowszechnienia informacji o konkursie na stanowisko Koordynatora Dyscyplin zespół, w 
terminie 7 dni od dnia jego powołania, zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o 
konkursie w co najmniej dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej 
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Centrum. Treść ogłoszenia określa 
par. 4 ust. 2 rozporządzenia. 

Rada Centrum, działając zgodnie z § 2 rozporządzenia, powołuje 5-osobowy zespół działający 
pod kierownictwem Przewodniczącego. Zespół ocenia wiedzę kandydatów, ich doświadczenie 
zawodowe oraz predyspozycje do organizowania pracy Zespołów Ekspertów w trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej. Kandydaci podlegają indywidualnej ocenie każdego z członków zespołu, a 
końcowa ocena zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków zespołu.  
Rada Centrum na podstawie złożonego przez zespół sprawozdania z przeprowadzonej oceny 
kandydatów, podejmuje uchwałę o wybraniu kandydata na stanowisko objęte konkursem.  

 
Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
 

Rozporządzenie zapewni przejrzysty tryb wyłaniania kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin 
spośród osób działających w obszarze związanym z badaniami naukowymi i posiadających co 
najmniej stopień naukowy doktora.  

 
2. Zakres konsultacji społecznych 

 
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania do następujących partnerów 
społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków 
Zawodowych, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 
Ponadto rozporządzenie zostanie przesłane do zaopiniowania do instytucji i organizacji 
reprezentujących środowisko naukowe: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii 
Umiejętności, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Jednostek Badawczo – 
Rozwojowych, Rady Nauki, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, fundacji i 
stowarzyszeń naukowych.  
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, 
poz.1414). 
 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego 

 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa 
ani na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

6. Wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionalny 
 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
 
 
 
 
 
01/25rch 
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Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia ………………… r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem  
Narodowego Centrum Nauki 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia ………………………. r. o Narodowym Centrum 
Nauki (Dz. U. z ……….. r. Nr ….., poz. ), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na badania 
podstawowe określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia ...... o Narodowym Centrum Nauki, zwanej 
dalej „ustawą”, prowadzone w ramach realizacji projektów badawczych przez podmioty będące 
jednostkami naukowymi prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwane dalej „podmiotami”. 

 
2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. UE L 214.3 z 09.08.2008). 

 
3. O pomoc publiczną na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się podmioty 

wymienione w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia ……………………. o zasadach finansowania nauki (Dz. 
U. Nr ...., poz. ....) oraz osoby fizyczne. 

  
4. O pomoc publiczną nie mogą ubiegać się podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu 

pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z 
prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

 
5. Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna podmiotowi 

znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów wspólnotowych 
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, lub 
będącemu w trakcie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej. 

 
6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do finansowania projektów badawczych w 

dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, spełniających kryteria określone w art. 296 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

 
7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej na wykonanie projektów 

badawczych, których tematyka: 
 1) związana jest z działalnością bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów do 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
eksportowej; 

                                                 
1)    Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 

 



 2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy; 

 3) związana jest z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadkach 
gdy: 
a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą objęte pomocą, lub 

b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców. 

§ 2. 1. Pomoc publiczną na realizację projektu badawczego przyznaje podmiotowi dyrektor 
Narodowego Centrum Nauki, zwany dalej „dyrektorem”. 

 
2. Przyznane środki finansowe stanowiące pomoc publiczną są przekazywane podmiotowi na 

podstawie umowy o wykonanie projektu badawczego, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy. 

§ 3. 1. Pomoc publiczna jest przyznawana na podstawie oceny wniosku o finansowanie projektu 
badawczego dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.  

 
2. Wnioski składa się w systemie elektronicznej obsługi finansowania wniosków. 

§ 4. Pomoc publiczną można przyznać na prowadzenie badań podstawowych w projekcie 
badawczym jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:   
 1) możliwość realizacji projektu nie budzi wątpliwości; 
 2) planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań są zasadne; 
 3) podmiot lub osoba fizyczna złożą wniosek o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem realizacji 

projektu. 

§ 5. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej "kosztami 
kwalifikowalnymi", są koszty: 
 1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań, w części, w jakiej 
wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z prowadzeniem badań; 

 2) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie 
i przez okres niezbędny do prowadzenia badań; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne 
urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby badań przez całkowity okres ich użytkowania; 
są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań, obliczone na podstawie 
przepisów o rachunkowości; 

 3) wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń 
służących do wykonywania badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań; 

 4) gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do 
prowadzenia badań; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi 
realizacji badań, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są 
to koszty związane z przeniesieniem własności lub koszty wynikające z odpłatnego korzystania 
z gruntu, lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe; 

 5) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na 
warunkach rynkowych oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych 
wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań; 

 6) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań; 
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 7) pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków 
eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją 
badań. 

§ 6. 1. Intensywność pomocy publicznej w projektach badawczych liczona jako stosunek 
ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych wynosi 100%. 
  2. W przypadku badań planowanych do przeprowadzenia zespołowego intensywność pomocy 

publicznej należy ustalić osobno dla każdego podmiotu. 

§ 7. Pomoc publiczna udzielana na podstawie rozporządzenia podlega sumowaniu z każdą inną 
pomocą publiczną, w tym pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej udzielaną w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu 
badawczego, niezależnie od jej formy i źródła. 

  
§ 8. 1. W przypadku gdy badania są prowadzone przez podmiot we współpracy z jednostką 

naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym, do wartości pomocy 
publicznej, ustalonej zgodnie z § 7, wlicza się wkłady wniesione przez te podmioty. 

2. Wkładów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do wartości pomocy publicznej, jeżeli 
spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: 
 1) uczestniczące we wspólnych badaniach   podmioty ponoszą ich całkowite koszty; 
 2) wyniki badań nie skutkujące powstaniem praw własności przemysłowej są szeroko 

rozpowszechniane za pośrednictwem: 
a) konferencji technicznych lub naukowych, lub 
b) czasopism naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach danych 

zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub 
c) oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source, 
a wszelkie prawa wynikające z uzyskanych wyników badań lub prac będących efektem 

działalności jednostki naukowej lub zagranicznego publicznego ośrodka badawczego, są im 
przekazywane w całości; 

 3) jednostka naukowa lub zagraniczny publiczny ośrodek badawczy w zamian za prawa 
majątkowe wynikające z uzyskanych wyników badań, będących efektem ich działalności, 
otrzymują od podmiotów uczestniczących we wspólnych badaniach  wynagrodzenie 
odpowiadające wartości rynkowej tych praw. 

§ 9. Pomoc publiczna dla podmiotu realizującego projekt badawczy podlega indywidualnej 
notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość łącznie z pomocą na realizację technicznych 
studiów wykonalności przekracza 20 000 000 euro. 
  
       § 10. W przypadku udzielenia podmiotowi pomocy publicznej, której wartość obliczona 

zgodnie z § 7 przekracza 3 000 000 euro, dyrektor przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w terminie 7 dni od dnia jej udzielenia następujące informacje: 

 1) nazwę podmiotu; 
 2) wskazanie, czy podmiot posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy; 
 3) numery programów pomocowych, w ramach których została udzielona pomoc publiczna; 
 4) nazwy podmiotów udzielających pomocy publicznej; 
 5) przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej; 
 6) krótki opis projektu badawczego; 
 7) wykaz i wielkość kosztów kwalifikowalnych wyrażoną w euro; 
 8) wartość pomocy publicznej wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto; 
 9) intensywność pomocy publicznej (stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów 

kwalifikowalnych); 
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10) opis warunków, od których uzależnione jest udzielenie pomocy publicznej; 
11) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu badawczego; 
12) datę udzielenia pomocy publicznej. 

§ 11.  Pomoc publiczna przyznawana na realizację projektów badawczych jest rozliczana na 
podstawie i w trybie przewidzianym art. 34 ust. 4 i ust. 5 ustawy. 

§ 12. Dyrektor może zawierać umowy o finansowanie projektu badawczego do dnia 31 grudnia 
2013 r. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia …………………………. r. o Narodowym Centrum Nauki. 
Regulacja prawna zawarta w projekcie rozporządzenia jest niezbędna do zapewnienia zgodności 
przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania środków finansowych na prowadzenie 
badań podstawowych prowadzonych w ramach projektów badawczych podlegających przepisom o 
pomocy publicznej z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej obowiązującymi w krajach Unii 
Europejskiej. 
Finansowanie projektów badawczych podlegających przepisom o pomocy publicznej obejmuje 
całkowite nakłady na badania podstawowe. 
Przedsięwzięcia objęte projektami badawczymi są realizowane przez jednostki naukowe i konsorcja 
naukowo-przemysłowe będące przedsiębiorstwami, prowadzące działalność na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu 
WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999 r.), rozporządzeniem Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 
r. dotyczącym stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do 
niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa ( Dz. Urz. WE L 142 z dnia 14.05.1998 r.), a 
także z Wspólnotowymi Zasadami Ramowymi Dotyczącymi Pomocy Państwa na Działalność 
Badawczą, Rozwojową i Innowacyjną (2006/C 323/01, Dz. U. UE L z dnia 30 grudnia 2006 r.) . 
  

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie będzie podlegał obowiązkowi notyfikacji w 
zakresie w jakim dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych) (Dz. Urz. L. 214.3 z 09.08.2008). 

 Projekt dotyczy pomocy publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 
późn. zm.).  

  
Projekt rozporządzenia zostanie  w dniu ………………………zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).   
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI   

 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Celem regulacji jest podniesienie konkurencyjności gospodarki. Projektowane 
rozporządzenie dotyczy wsparcia w zakresie badań podstawowych udzielanego podmiotom 
prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizującym projekty 
badawcze. 

 
2. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie skierowany do instytucji 
i organizacji reprezentujących środowisko naukowe: Polskiej Akademii Nauk, Polskiej 
Akademii Umiejętności, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Jednostek 
Badawczo – Rozwojowych, fundacji i stowarzyszeń naukowych oraz związków 
zawodowych działających w jednostkach naukowych. 

 
3. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na wydatki i dochody sektora 
finansów publicznych, w szczególności na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Proponowane zmiany nie wpłyną na wysokość środków finansowych przeznaczanych w 
budżecie państwa na finansowanie projektów badawczych. 

 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy  
w podmiotomh realizujących badania podstawowe w ramach projektów badawczych, a także 
w przedsiębiorstwach wykorzystujących wyniki tych badań. 

 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 
           Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na poprawę  
           konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.  
 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
           Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/27rch  
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