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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o Narodowym Centrum Bada! i Rozwoju

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okre"la zasady dzia!ania Narodo-
wego Centrum Bada# i Rozwoju, zwanego dalej „Cen-
trum”.

2. Centrum jest agencj$ wykonawcz$ w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146), powo!an$ do realizacji zada# z zakresu poli-
tyki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 
pa#stwa.

3. Siedzib$ Centrum jest miasto sto!eczne Warsza-
wa.

4. Centrum dzia!a na podstawie ustawy oraz statu-
tu. 

5. Minister w!a"ciwy do spraw nauki, w drodze 
rozporz$dzenia, nadaje Centrum statut, w którym 
okre"la:

1)  szczegó!owy zakres zada# i tryb pracy organów 
Centrum,

2) organizacj% Biura Centrum,

3)  warto"& maj$tku, powy'ej której rozporz$dzanie 
nim przez Dyrektora Centrum wymaga zgody Ra-
dy Centrum

— maj$c na uwadze sprawne i efektywne zarz$dza-
nie "rodkami finansowymi na badania naukowe 
i prace rozwojowe.

Art. 2. Ilekro& w ustawie jest mowa o:

1)  projekcie — nale'y przez to rozumie& przedsi%-
wzi%cie realizowane w ramach strategicznego pro-
gramu bada# naukowych i prac rozwojowych albo 
innych zada# Centrum, o których mowa w art. 29 
i art. 30 ust. 1 i 2, zwanych dalej „innymi zadania-
mi Centrum”, o okre"lonej warto"ci finansowej, 
prowadzone w ustalonych ramach czasowych, na 
podstawie umowy o wykonanie i finansowanie 
w ca!o"ci lub w cz%"ci dzia!a# nim obj%tych, zawie-
ranej mi%dzy wykonawc$ projektu a Centrum;

2)  programie — nale'y przez to rozumie& podstawo-
wy instrument realizacji innych zada# Centrum, 
wyznaczaj$cy cele i dzia!ania niezb%dne do ich 
osi$gni%cia oraz definiuj$cy w sposób mierzalny 
oczekiwane efekty;

3)  strategicznym programie bada# naukowych i prac 
rozwojowych — nale'y przez to rozumie& program 
okre"lony w ramach jednego ze strategicznych 
kierunków bada# naukowych lub prac rozwojo-

wych, okre"lonego w Krajowym Programie Bada#, 
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 615).

Rozdzia! 2

Organy i organizacja Centrum

Art. 3. Organami Centrum s$:

1) Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”;

2) Rada Centrum, zwana dalej „Rad$”;

3)  Komitet Steruj$cy do spraw bada# naukowych 
i prac rozwojowych w obszarze bezpiecze#stwa 
i obronno"ci pa#stwa, zwany dalej „Komitetem 
Steruj$cym”.

Art. 4. 1. Dyrektor jest powo!ywany przez ministra 
w!a"ciwego do spraw nauki, zwanego dalej „Mini-
strem”. Kandydata na stanowisko Dyrektora wy!ania 
si% w drodze konkursu przeprowadzonego przez Mini-
stra.

2. Minister og!asza konkurs na stanowisko Dyrek-
tora:

1)  co najmniej na 6 tygodni przed up!ywem kadencji 
Dyrektora;

2)  niezw!ocznie — w przypadku odwo!ania albo 
"mierci Dyrektora.

3. Dyrektor powo!uje nie wi%cej ni' dwóch zast%p-
ców Dyrektora spo"ród kandydatów wy!onionych 
w drodze konkursu przeprowadzonego przez Dyrekto-
ra. 

4. Dyrektor og!asza konkurs na stanowisko zast%p-
cy Dyrektora:

1)  co najmniej na 6 tygodni przed up!ywem kadencji 
zast%pcy Dyrektora;

2)  niezw!ocznie — w przypadku odwo!ania albo 
"mierci zast%pcy Dyrektora.

5. Informacj% o og!oszonym konkursie Dyrektor 
przekazuje niezw!ocznie Ministrowi.

6. W przypadku niewy!onienia w drodze konkursu 
kandydata na stanowisko Dyrektora Minister przepro-
wadza nowy konkurs. 

7. W przypadku niewy!onienia w drodze konkursu 
kandydata na stanowisko zast%pcy Dyrektora Dyrektor 
przeprowadza nowy konkurs.
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8. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, regulaminy konkursów na stano-
wiska, o których mowa w ust. 1 i 3, sposób wy!aniania 
komisji konkursowej, sposób publikacji informacji 
o konkursie oraz dokumentowania spe!niania wyma-
ga# dotycz$cych do"wiadczenia i kwalifikacji zawodo-
wych kandydatów, uwzgl%dniaj$c konieczno"& zapew-
nienia przejrzysto"ci i rzetelno"ci procedury konkurso-
wej.

Art. 5. 1. Kandydatem na stanowisko Dyrektora 
mo'e by& osoba, która:

1) korzysta z pe!ni praw publicznych;

2)  nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem za 
umy"lne przest%pstwo lub przest%pstwo skarbo-
we;

3) posiada co najmniej stopie# naukowy doktora;

4)  posiada znajomo"& j%zyka angielskiego w stopniu 
umo'liwiaj$cym swobodne porozumiewanie si%, 
równie' w sprawach dotycz$cych dzia!alno"ci ba-
dawczo-rozwojowej;

5)  posiada co najmniej 5-letnie do"wiadczenie w kie-
rowaniu zespo!ami pracowniczymi oraz w sekto-
rze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub 
finansowym.

2. Kandydatem na stanowisko zast%pcy Dyrektora 
mo'e by& osoba, która:

1)  spe!nia wymagania, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, 2 i 4;

2)  posiada co najmniej tytu! zawodowy magistra lub 
równorz%dny;

3)  posiada do"wiadczenie w kierowaniu zespo!ami 
pracowniczymi;

4)  posiada co najmniej 5-letnie do"wiadczenie w sek-
torze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub 
finansowym.

Art. 6. 1. Kadencja Dyrektora i zast%pców Dyrekto-
ra trwa 4 lata. 

2. Ta sama osoba mo'e pe!ni& funkcj% Dyrektora 
lub zast%pcy Dyrektora nie d!u'ej ni' przez dwie ka-
dencje.

3. Dyrektor oraz jego zast%pcy pe!ni$ obowi$zki do 
dnia powo!ania ich nast%pców.

Art. 7. 1. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Mini-
ster, po zasi%gni%ciu opinii Rady. 

2. Wynagrodzenie zast%pców Dyrektora ustala Dy-
rektor, po zasi%gni%ciu opinii Rady. 

Art. 8. 1. Powo!anie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
i 3, stanowi nawi$zanie stosunku pracy na podstawie 
powo!ania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Do powo!ania Dyrektora, zast%pców Dyrektora 
oraz kierowników komórek organizacyjnych Centrum 
i ich zast%pców nie stosuje si% przepisów ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o s!u'bie cywilnej (Dz. U. 
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1706).

3. W Centrum nie mo'e powsta& stosunek podleg-
!o"ci s!u'bowej mi%dzy ma!'onkami oraz osobami po-
zostaj$cymi ze sob$ w stosunku pokrewie#stwa do 
drugiego stopnia w!$cznie lub powinowactwa pierw-
szego stopnia.

Art. 9. 1. Minister odwo!uje Dyrektora w przypad-
ku:

1) z!o'enia rezygnacji;

2)  utraty zdolno"ci do pe!nienia obowi$zków na sku-
tek d!ugotrwa!ej choroby, trwaj$cej co najmniej 
6 miesi%cy;

3)  dzia!ania niezgodnego z prawem, zasadami rzetel-
no"ci, gospodarno"ci, celowo"ci oraz zasadami 
etyki naukowej;

4)  zaprzestania spe!niania któregokolwiek z wyma-
ga# okre"lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2; 

5)  niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego Centrum lub jego nieprzedstawienia w ter-
minie okre"lonym w art. 11 ust. 4.

2. Dyrektor odwo!uje zast%pców Dyrektora w przy-
padkach okre"lonych w ust. 1 pkt 1—4.

3. W przypadku odwo!ania Dyrektora przed up!y-
wem kadencji nowo powo!any Dyrektor mo'e prze-
prowadzi& konkurs na stanowiska zast%pców Dyrekto-
ra.

Art. 10. 1. Dyrektor kieruje dzia!alno"ci$ Centrum, 
w szczególno"ci podejmuje decyzje w sprawach zwi$-
zanych z realizacj$ i podzia!em "rodków finansowych 
na realizacj% strategicznych programów bada# nauko-
wych i prac rozwojowych oraz realizacj$ innych zada# 
Centrum. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawid!o-
wo"& i sprawno"& realizacji zada# Centrum.

2. Dyrektor samodzielnie dokonuje czynno"ci 
prawnych w imieniu Centrum i reprezentuje je na ze-
wn$trz.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodark% 
finansow$ Centrum oraz za zarz$dzanie i gospodaro-
wanie maj$tkiem Centrum.

4. Do skuteczno"ci o"wiadcze# woli Dyrektora 
w zakresie rozporz$dzania maj$tkiem Centrum powy-
'ej warto"ci okre"lonej w statucie konieczna jest zgo-
da Rady.

Art. 11. 1. Dyrektor przygotowuje:

1) projekt rocznego planu finansowego Centrum;

2) projekt rocznego planu dzia!alno"ci Centrum;



Dziennik Ustaw Nr 96 — 7928 — Poz. 616

3)  okresowe i ko#cowe sprawozdania z realizacji stra-
tegicznych programów bada# naukowych i prac 
rozwojowych;

4) roczne sprawozdanie z dzia!alno"ci Centrum;

5)  roczne i kwartalne sprawozdania finansowe Cen-
trum.

2. W terminie do dnia 31 grudnia ka'dego roku Dy-
rektor przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia pozy-
tywnie zaopiniowany przez Rad% projekt rocznego 
planu dzia!alno"ci Centrum na rok nast%pny.

3. W terminie do dnia 31 marca roku nast%puj$ce-
go po roku obrotowym Dyrektor przedstawia Mini-
strowi roczne sprawozdanie z dzia!alno"ci Centrum, 
obejmuj$ce w szczególno"ci informacje o stopniu rea-
lizacji poszczególnych zada# Centrum. Do sprawozda-
nia do!$cza si% opini% Rady.

4. W terminie do dnia 31 marca roku nast%puj$ce-
go po roku obrotowym Dyrektor przedstawia Mini-
strowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finanso-
we Centrum, obejmuj$ce w szczególno"ci informacje 
o stopniu wykorzystania "rodków przeznaczonych na 
finansowanie poszczególnych zada# Centrum, wraz 
z opini$ Rady oraz podmiotu uprawnionego do bada-
nia sprawozda# finansowych, o którym mowa 
w art. 50.

5. W terminie do ko#ca miesi$ca nast%puj$cego 
po zako#czeniu ka'dego kwarta!u Dyrektor przedsta-
wia Ministrowi kwartalne sprawozdanie finansowe 
Centrum, obejmuj$ce w szczególno"ci informacje 
o stopniu wykorzystania "rodków przeznaczonych na 
finansowanie poszczególnych zada# Centrum.

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, niezb%dne elementy rocznego 
sprawozdania z dzia!alno"ci Centrum oraz rocznego 
i kwartalnego sprawozdania finansowego Centrum, 
maj$c na uwadze zakres i skuteczno"& sprawowania 
przez Ministra nadzoru nad realizacj$ zada# Centrum.

Art. 12. 1. W sk!ad Rady wchodzi:

1)  dziesi%ciu cz!onków powo!anych spo"ród kandy-
datów wskazanych przez "rodowiska naukowe, 
posiadaj$cych co najmniej stopie# naukowy dok-
tora, aktywnie prowadz$cych badania naukowe 
lub prace rozwojowe;

2)  dziesi%ciu cz!onków powo!anych spo"ród aktyw-
nych zawodowo kandydatów wskazanych przez 
"rodowiska spo!eczno-gospodarcze i finansowe;

3)  dziesi%ciu cz!onków wskazanych przez ministrów 
w!a"ciwych do spraw: gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej, gospodarki, !$czno"ci, nauki, rol-
nictwa, "rodowiska, transportu, wewn%trznych, 
zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, 
spo"ród osób b%d$cych pracownikami administra-
cji rz$dowej, do których kompetencji nale'$ spra-
wy nauki.

2. Kandydatem na cz!onka Rady mo'e by& osoba, 
która:

1) korzysta z pe!ni praw publicznych;

2)  nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem za 
umy"lne przest%pstwo lub przest%pstwo skarbo-
we;

3)  posiada wiedz% i niezb%dne do"wiadczenie zawo-
dowe w zakresie dzia!alno"ci badawczo-rozwojo-
wej i dzia!alno"ci innowacyjnej.

3. W pracach Rady mo'e uczestniczy&, z g!osem 
doradczym, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczo-
nym przez ministrów w!a"ciwych do spraw: budowni-
ctwa, finansów publicznych, pracy, rozwoju regional-
nego, rodziny oraz zabezpieczenia spo!ecznego, spo-
"ród osób b%d$cych pracownikami administracji rz$-
dowej, do których kompetencji nale'$ sprawy nauki. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestnicz$ 
w pracach Rady, je'eli przedmiotem posiedzenia s$ 
sprawy wchodz$ce w zakres zada# wyznaczaj$cych je 
ministrów.

Art. 13. 1. Minister powo!uje i odwo!uje cz!onków 
Rady.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata 
nast%puje wymiana pi%tnastu cz!onków Rady. 

3. Ta sama osoba mo'e pe!ni& funkcj% cz!onka Ra-
dy nie d!u'ej ni' przez dwie kadencje.

4. Minister odwo!uje cz!onka Rady w przypadku:

1)  z!o'enia rezygnacji;

2)   utraty zdolno"ci do pe!nienia powierzonych obo-
wi$zków na skutek d!ugotrwa!ej choroby, trwaj$-
cej co najmniej 6 miesi%cy;

3)  niewype!niania lub nienale'ytego wype!niania 
obowi$zków;

4)  zaprzestania spe!niania któregokolwiek z wyma-
ga# okre"lonych w art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2. 

5. W przypadku odwo!ania lub "mierci cz!onka 
Rady przed up!ywem kadencji Minister niezw!ocznie 
powo!uje na jego miejsce inn$ osob% do ko#ca kaden-
cji, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 12 
ust. 1.

6. Cz!onkostwa w Radzie nie mo'na !$czy& z cz!on-
kostwem w Komitecie Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mo-
wa w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki, oraz w organach Na-
rodowego Centrum Nauki.

7. Cz!onkiem Rady nie mo'e by& równie' osoba 
pe!ni$ca funkcj%:

1)  rektora, prorektora lub kierownika podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni;

2)  dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii 
Nauk;
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3) dyrektora instytutu badawczego;

4) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;

5)  prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umie-
j%tno"ci;

6)  przewodnicz$cego lub wiceprzewodnicz$cego 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu!ów;

7)  przewodnicz$cego lub wiceprzewodnicz$cego 
Rady G!ównej Szkolnictwa Wy'szego;

8)  przewodnicz$cego lub wiceprzewodnicz$cego 
Rady G!ównej Instytutów Badawczych;

9)  przewodnicz$cego lub wiceprzewodnicz$cego 
Pa#stwowej Komisji Akredytacyjnej.

Art. 14. 1. Pracami Rady kieruje przewodnicz$cy 
wybierany przez Rad% spo"ród jej cz!onków.

2. Przewodnicz$cy zwo!uje posiedzenia Rady 
w miar% potrzeb, nie rzadziej jednak ni' raz na 2 mie-
si$ce.

3. Przewodnicz$cy zwo!uje posiedzenia Rady 
z w!asnej inicjatywy, na wniosek Ministra, Dyrektora 
lub co najmniej pi%ciu cz!onków Rady, nie pó(niej ni' 
w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Rada wydaje opinie w drodze uchwa!y podj%tej 
bezwzgl%dn$ wi%kszo"ci$ g!osów w obecno"ci co naj-
mniej po!owy liczby cz!onków Rady.

5. Projekty opinii przygotowuj$ komisje Rady w!a"-
ciwe do spraw: finansów, realizacji strategicznych 
programów bada# naukowych i prac rozwojowych 
oraz realizacji innych zada# Centrum, zwane dalej 
„komisjami”, powo!ane przez przewodnicz$cego spo-
"ród cz!onków Rady. Komisje mog$ zasi%ga& opinii 
ekspertów zewn%trznych.

6. Szczegó!owy tryb dzia!ania Rady, wyboru prze-
wodnicz$cego oraz powo!ywania komisji, o których 
mowa w ust. 5, i komisji odwo!awczej, o której mowa 
w art. 40 ust. 2, okre"la regulamin ustanowiony przez 
Rad%.

7. Zamiejscowi cz!onkowie Rady otrzymuj$ zwrot 
kosztów podró'y na zasadach okre"lonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pra-
cy.

8. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, wysoko"& miesi%cznego wyna-
grodzenia przewodnicz$cego oraz cz!onków Rady, 
maj$c na uwadze zakres wykonywanych przez nich za-
da# oraz znaczenie tych zada# dla efektywnego funk-
cjonowania Centrum. 

Art. 15. 1. Rada przygotowuje i przedstawia Mini-
strowi do zatwierdzenia projekty strategicznych pro-
gramów bada# naukowych i prac rozwojowych, z za-
strze'eniem art. 17 pkt 1.

2. Rada wyra'a opinie w sprawach:

1) projektu rocznego planu finansowego Centrum;

2) projektu rocznego planu dzia!alno"ci Centrum;

3)  okresowych sprawozda# i ko#cowego sprawozda-
nia z realizacji strategicznego programu bada# 
naukowych i prac rozwojowych, z zastrze'eniem 
art. 17 pkt 4;

4) rocznego sprawozdania finansowego Centrum;

5) rocznego sprawozdania z dzia!alno"ci Centrum;

6) realizacji innych zada# Centrum.

3. Rada wyra'a zgod% na rozporz$dzanie maj$t-
kiem Centrum powy'ej warto"ci okre"lonej w statu-
cie.

4. Rada w celu wykonania swoich zada# ma prawo 
wgl$du do dokumentów Centrum i mo'e '$da& nie-
zb%dnych informacji od Dyrektora.

Art. 16. 1. W sk!ad Komitetu Steruj$cego wcho-
dz$:

1)  przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, po 
jednym przedstawicielu ministrów w!a"ciwych do 
spraw nauki i spraw wewn%trznych oraz Szefa 
Agencji Bezpiecze#stwa Wewn%trznego;

2)  po jednym przedstawicielu "rodowisk gospodar-
czych reprezentuj$cych przemys! obronny, sektor 
energetyczny oraz technologii informatycznych 
i komunikacyjnych, wskazanych przez Ministra 
Obrony Narodowej.

2. Kandydatem na cz!onka Komitetu Steruj$cego 
mo'e by& osoba, która spe!nia kryteria okre"lone 
w art. 12 ust. 2 oraz posiada po"wiadczenie bezpie-
cze#stwa upowa'niaj$ce do dost%pu do informacji 
niejawnych oznaczonych klauzul$ „tajne”.

3. Minister powo!uje i odwo!uje cz!onków Komite-
tu Steruj$cego.

4. W pracach Komitetu Steruj$cego mo'e uczest-
niczy& z g!osem doradczym przedstawiciel Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Kadencja Komitetu Steruj$cego trwa 4 lata. 

6. Do cz!onków Komitetu Steruj$cego stosuje si% 
przepisy art. 13 ust. 3, 4, 6 i 7.

7. W przypadku odwo!ania lub "mierci cz!onka Ko-
mitetu Steruj$cego przed up!ywem kadencji, Minister 
niezw!ocznie powo!uje na jego miejsce inn$ osob% na 
okres do ko#ca kadencji, z zachowaniem zasady, o któ-
rej mowa w ust. 1.

Art. 17. Do zada# Komitetu Steruj$cego nale'y:

1)  przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do 
zatwierdzenia projektów strategicznych progra-
mów bada# naukowych i prac rozwojowych, w ra-
mach których s$ realizowane badania naukowe 
lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, zwane dalej „badaniami 
naukowymi lub pracami rozwojowymi na rzecz 
obronno"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa”;
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2)  okre"lanie zakresów tematycznych bada# nauko-
wych lub prac rozwojowych na rzecz obronno"ci 
i bezpiecze#stwa pa#stwa;

3)  koodrynowanie realizacji bada# naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz obronno"ci i bezpie-
cze#stwa pa#stwa w ramach strategicznych pro-
gramów bada# naukowych i prac rozwojowych 
lub innych zada# Centrum;

4)  wyra'anie opinii w sprawach okresowych sprawo-
zda# i ko#cowego sprawozdania z realizacji strate-
gicznego programu bada# naukowych i prac roz-
wojowych, w ramach którego s$ realizowane ba-
dania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 
obronno"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa;

5)  przygotowywanie propozycji podzia!u "rodków 
finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki;

6)  og!aszanie konkursów na wykonanie projektów 
w zakresie bada# naukowych lub prac rozwojo-
wych na rzecz obronno"ci i bezpiecze#stwa pa#-
stwa;

7)  ustalanie i og!aszanie regulaminów konkursów, 
o których mowa w pkt 6;

8)  wyznaczanie ekspertów lub zespo!ów ekspertów 
do oceny wniosków z!o'onych w konkursach, 
o których mowa w pkt 6;

9)  przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi list 
rankingowych pozytywnie zaopiniowanych wnios-
ków z!o'onych w konkursach, o których mowa 
w pkt 6;

10)  rozpatrywanie odwo!a#, o których mowa w art. 40 
ust. 2;

11)  ko#cowa ocena merytoryczna projektów, o któ-
rych mowa w pkt 6.

Art. 18. 1. Pracami Komitetu Steruj$cego kieruje 
przewodnicz$cy wybierany przez Komitet Steruj$cy 
spo"ród jego cz!onków.

2. Przewodnicz$cy zwo!uje posiedzenia Komitetu 
Steruj$cego w miar% potrzeb, nie rzadziej jednak ni' 
raz na 2 miesi$ce.

3. Przewodnicz$cy zwo!uje posiedzenia Komitetu 
Steruj$cego z w!asnej inicjatywy, na wniosek Mini-
stra, Dyrektora lub co najmniej po!owy liczby cz!on-
ków Komitetu Steruj$cego, nie pó(niej ni' w terminie 
2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Komitet Steruj$cy przyjmuje rozstrzygni%cia 
w drodze uchwa!y podj%tej bezwzgl%dn$ wi%kszo"ci$ 
g!osów w obecno"ci co najmniej po!owy liczby cz!on-
ków Komitetu Steruj$cego. 

5. Szczegó!owy tryb dzia!ania Komitetu Steruj$ce-
go oraz wyboru przewodnicz$cego okre"la regulamin 
ustanowiony przez Komitet Steruj$cy.

6. Zamiejscowi cz!onkowie Komitetu Steruj$cego 
otrzymuj$ zwrot kosztów podró'y na zasadach okre"-
lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 
§ 2 Kodeksu pracy.

7. Minister w!a"ciwy do spraw nauki, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, wysoko"& miesi%cznego wyna-
grodzenia przewodnicz$cego oraz cz!onków Komitetu 
Steruj$cego, maj$c na uwadze zakres wykonywanych 
przez nich zada# oraz znaczenie tych zada# dla efek-
tywnego funkcjonowania Centrum. 

Art. 19. 1. Obs!ug% administracyjn$ Centrum wy-
konuje Biuro Centrum, zwane dalej „Biurem”.

2. Sposób dzia!ania Biura okre"la regulamin usta-
nawiany przez Dyrektora.

3. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, szczegó!owe kryteria wynagra-
dzania pracowników Biura, maj$c na uwadze zakres 
zada# tych pracowników i kwalifikacje niezb%dne do 
ich wykonywania.

Art. 20. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowi-
ska pracy w Biurze jest otwarty i konkurencyjny.

2. Og!oszenie o naborze zamieszcza si% na stronie 
podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Pub-
licznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrze"nia 
2001 r. o dost%pie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1198, z pó(n. zm.1)), oraz w miejscu po-
wszechnie dost%pnym w siedzibie Centrum.

Art. 21. Informacje o kandydatach, którzy zg!osili 
si% do naboru, stanowi$ informacj% publiczn$ w za-
kresie obj%tym wymaganiami okre"lonymi w og!osze-
niu o naborze.

Art. 22. Termin do sk!adania dokumentów okre"lo-
ny w og!oszeniu o naborze nie mo'e by& krótszy ni' 
14 dni od dnia opublikowania tego og!oszenia na stro-
nie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Art. 23. 1. Po up!ywie terminu, o którym mowa 
w art. 22, niezw!ocznie upowszechnia si% list% kandy-
datów, którzy spe!niaj$ wymagania formalne okre"lo-
ne w og!oszeniu o naborze, w sposób, o którym mowa 
w art. 20 ust. 2.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi% i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 24. 1. Z przeprowadzonego naboru kandyda-
tów na wolne stanowiska pracy w Biurze sporz$dza 
si% protokó!.

2. Protokó! zawiera w szczególno"ci:

1)  okre"lenie stanowiska pracy, na które by! prowa-
dzony nabór; 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. 
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2) liczb% kandydatów;

3)  imiona, nazwiska i adresy nie wi%cej ni' pi%ciu naj-
lepszych kandydatów uszeregowanych wed!ug 
poziomu spe!niania przez nich wymaga# okre"lo-
nych w og!oszeniu o naborze;

4)  informacj% o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 25. 1. Informacj% o wyniku naboru upowszech-
nia si% w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybra-
nego kandydata albo zako#czenia naboru, w przypad-
ku gdy w jego wyniku nie dosz!o do zatrudnienia 'ad-
nego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) okre"lenie stanowiska pracy;

2)  imi% i nazwisko wybranego kandydata oraz jego 
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego;

3)  uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo 
informacj% o niezatrudnieniu 'adnego kandydata.

3. Informacj%, o której mowa w ust. 1, upowszech-
nia si% w sposób, o którym mowa w art. 20 ust. 2.

Art. 26. Je'eli stosunek pracy osoby wy!onionej 
w drodze naboru usta! w terminie 3 miesi%cy od dnia 
nawi$zania stosunku pracy, mo'na zatrudni& na tym 
samym stanowisku kolejn$ osob% spo"ród kandyda-
tów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3. Informacj% 
o zatrudnieniu tej osoby zamieszcza si% zgodnie z prze-
pisami art. 25.

Rozdzia! 3

Zadania Centrum oraz kompetencje nadzorcze 
Ministra

Art. 27. 1. Centrum zarz$dza strategicznymi pro-
gramami bada# naukowych i prac rozwojowych oraz 
finansuje lub wspó!finansuje te programy.

2. Strategiczne programy bada# naukowych i prac 
rozwojowych s$ finansowane ze "rodków finanso-
wych na nauk% zgodnie z rocznym planem finanso-
wym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

3. Centrum mo'e realizowa& programy bada# 
naukowych lub prac rozwojowych, które nie zosta!y 
ustanowione w Krajowym Programie Bada#, o którym 
mowa w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki, oraz inne zadania Cen-
trum finansowane ze "rodków pochodz$cych z innych 
(róde! ni' bud'et pa#stwa.

Art. 28. 1. Centrum zarz$dza realizacj$ bada# 
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronno-
"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa oraz je finansuje lub 
wspó!finansuje.

2. Badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 
obronno"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa s$ realizowane 
w ramach strategicznych programów bada# nauko-
wych i prac rozwojowych, lub innych zada# Centrum.

3. Minister w!a"ciwy do spraw nauki w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodowej okre"li, w drodze 
rozporz$dzenia, sposób realizacji przez Centrum za-
da#, o których mowa w ust. 1, a tak'e kryteria i warun-
ki udzia!u w konkursach na wykonanie poszczegól-
nych projektów, uwzgl%dniaj$c konieczno"& zapew-
nienia zgodno"ci tych projektów z polityk$ naukow$, 
naukowo-techniczn$ i innowacyjn$ pa#stwa oraz poli-
tyk$ obronno"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa.

Art. 29. Do zada# Centrum nale'y pobudzanie 
inwestowania przez przedsi%biorców w dzia!alno"& 
badawczo-rozwojow$, w szczególno"ci przez:

1)  wspó!finansowanie przedsi%wzi%& prowadzonych 
przez podmiot posiadaj$cy zdolno"& do zastoso-
wania wyników projektu w praktyce;

2)  wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe 
"rodków na dzia!alno"& badawczo-rozwojow$ 
pochodz$cych z innych (róde! ni' bud'et pa#-
stwa.

Art. 30. 1. Do zada# Centrum nale'y tak'e:

1)  wspieranie komercjalizacji wyników bada# nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz innych form ich 
transferu do gospodarki;

2)  inicjowanie i realizacja programów obejmuj$cych 
finansowanie bada# naukowych lub prac rozwojo-
wych oraz dzia!a# przygotowuj$cych do wdro'e-
nia wyniki bada# naukowych lub prac rozwojo-
wych;

3)  inicjowanie i realizacja programów obejmuj$cych 
finansowanie bada# stosowanych, o których mo-
wa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki;

4)  udzia! w realizacji mi%dzynarodowych programów 
bada# naukowych lub prac rozwojowych, w tym 
programów wspó!finansowanych ze "rodków za-
granicznych;

5)  upowszechnianie w "rodowisku naukowym 
i gospodarczym informacji o planowanych i og!a-
szanych konkursach na wykonanie projektów  
finansowanych przez Centrum; 

6) popularyzowanie efektów zrealizowanych zada#;

7)  realizacja innych zada# zlecanych przez Ministra, 
przy zapewnieniu "rodków finansowych na te 
cele.

2. Centrum wspiera rozwój kadry naukowej, 
w szczególno"ci przez finansowanie programów adre-
sowanych do osób rozpoczynaj$cych karier% naukow$ 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 617).
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3. Przy realizacji zada#, o których mowa w ust. 1 
i 2, Centrum mo'e wspó!pracowa& z podmiotami kra-
jowymi i zagranicznymi, w szczególno"ci jako partner 
umów o wspólne przedsi%wzi%cie i, za zgod$ Ministra, 
wspólnik, udzia!owiec lub akcjonariusz w spó!kach 
maj$cych siedzib% na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub za granic$.

4. Centrum mo'e, za zgod$ Ministra, zleca& reali-
zacj% zada#, o których mowa w ust. 1 i 2, wy!onionym 
w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom po-
zarz$dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno"ci 
po'ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873, z pó(n. zm.2)). 

Art. 31. 1. Centrum prowadzi systematyczn$ ewa-
luacj% realizowanych strategicznych programów ba-
da# naukowych i prac rozwojowych oraz innych zada# 
Centrum, w tym ocen% ich wp!ywu na rozwój nauki 
i gospodarki.

2. Dyrektor przedstawia Ministrowi plan ewaluacji, 
o której mowa w ust. 1, oraz informacj% o jej wyni-
kach. 

Art. 32. 1. W razie dokonania wynalazku, wzoru 
u'ytkowego lub wzoru przemys!owego w wyniku prac 
lub zada# finansowanych przez Centrum, prawo do 
uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochron-
nego na wzór u'ytkowy, jak równie' prawa z rejestra-
cji wzoru przemys!owego przys!uguje podmiotowi, 
któremu Dyrektor przyzna! "rodki finansowe, chyba 'e 
umowa mi%dzy Centrum a podmiotem otrzymuj$cym 
"rodki finansowe albo decyzja o przyznaniu "rodków 
stanowi inaczej. 

2. Do w!asno"ci maj$tkowych praw autorskich po-
wsta!ych w wyniku realizacji zada# finansowanych 
przez Centrum stosuje si% przepisy ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó(n. zm.3)).

3. W!a"cicielem wynalazku, wzoru u'ytkowego lub 
wzoru przemys!owego powsta!ego w wyniku wykona-
nia projektów dotycz$cych bada# naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronno"ci i bezpiecze#stwa 
pa#stwa, finansowanych przez Centrum, jest Skarb 
Pa#stwa reprezentowany przez Ministra Obrony 
Narodowej.

Art. 33. 1. Za po"rednictwem Centrum mo'e by& 
udzielana pomoc publiczna w zwi$zku z realizacj$ 
zada#, o których mowa w art. 27, 29 i 30. 

2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz$dzenia, warunki i tryb udzielania pomocy 
publicznej za po"rednictwem Centrum, w tym: 

1)  przeznaczenie pomocy, 

2)  rodzaje kosztów kwalifikuj$cych si% do obj%cia 
pomoc$,

3)  sposób kumulowania pomocy, 

4)  maksymalne wielko"ci pomocy

— z uwzgl%dnieniem celów polityki naukowej, 
naukowo-technicznej i innowacyjnej pa#stwa.

Art. 34. 1. Minister sprawuje nadzór nad dzia!al-
no"ci$ Centrum z punktu widzenia legalno"ci, gospo-
darno"ci i rzetelno"ci.

2. W ramach nadzoru Minister:

1)  sprawuje kontrol% nad Centrum i powo!uje w tym 
celu w!asne zespo!y kontrolne;

2)  zatwierdza roczny plan dzia!alno"ci Centrum i jego 
zmiany;

3)  zatwierdza roczny plan finansowy Centrum i jego 
zmiany;

4)  zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Cen-
trum;

5)  przyjmuje kwartalne sprawozdania finansowe 
Centrum;

6)  przyjmuje roczne sprawozdanie z dzia!alno"ci Cen-
trum wraz z informacj$ o wynikach ewaluacji, 
o której mowa w art. 31 ust. 2;

7)  przyjmuje okresowe sprawozdania i ko#cowe 
sprawozdanie z realizacji strategicznych progra-
mów bada# naukowych i prac rozwojowych oraz 
z realizacji innych zada# Centrum.

Rozdzia! 4

Tryb realizacji zada! Centrum

Art. 35. 1. Realizacja zada# Centrum obejmuje 
w szczególno"ci:

1)  okre"lanie zakresów tematycznych programów, 
terminów i warunków ich realizacji;

2)  og!aszanie konkursów na wykonanie projektów 
w ramach realizowanych programów;

3)  ocen% i wybór wniosków dotycz$cych wykonania 
projektów, zwanych dalej „wnioskami”;

4)  zawieranie umów o wykonanie projektów i ich 
finansowanie;

5)  nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, 
ocen% i rozliczenie finansowe.

2. Dyrektor okre"la i przedstawia do zatwierdzenia 
Radzie zakresy tematyczne, terminy i warunki realiza-
cji programów, z zastrze'eniem art. 15 ust. 1 i art. 17 
pkt 2.

Art. 36. 1. Wybór wykonawców projektów nast%-
puje w drodze konkursu og!aszanego przez Dyrektora, 
z zastrze'eniem art. 17 pkt 6. Dyrektor ustala i og!asza 
regulamin konkursu, z zastrze'eniem art. 17 pkt 7.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, 
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, 
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, 
poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
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2. Wnioski dotycz$ce wykonania i finansowania 
projektów w ramach innych zada# Centrum mog$ by& 
sk!adane przez podmioty posiadaj$ce zdolno"& zasto-
sowania wyników projektu w praktyce oraz przez oso-
by fizyczne na podstawie otwartego naboru. Do wnios- 
kodawców b%d$cych osobami fizycznymi stosuje si% 
odpowiednio przepis art. 37 ust. 2.

3. Og!oszenie o konkursie zamieszcza si% w co naj-
mniej jednym dzienniku o zasi%gu ogólnopolskim, na 
stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie podmiotowej urz%du obs!uguj$-
cego Ministra, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
udost%pnia w siedzibie Centrum i urz%du obs!uguj$ce-
go Ministra. Termin sk!adania wniosków okre"lony 
w og!oszeniu o konkursie nie mo'e by& krótszy ni' 
miesi$c od dnia opublikowania tego og!oszenia.

Art. 37. 1. W konkursie na wykonanie projektów 
mog$ bra& udzia!:

1)  jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki;

2)  konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki;

3)  sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni 
nieb%d$ce podstawowymi jednostkami organiza-
cyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki;

4)  centra naukowo-przemys!owe w rozumieniu usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);

5)  centra naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 , poz. 619);

6) biblioteki naukowe;

7)  przedsi%biorcy maj$cy status centrum badawczo- 
-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 ma-
ja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia!al-
no"ci innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz 
z 2010 r. Nr 75, poz. 473);

8)  jednostki organizacyjne posiadaj$ce osobowo"& 
prawn$ i siedzib% na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

9) osoby fizyczne;

10)  przedsi%biorcy prowadz$cy badania naukowe 
w innej formie organizacyjnej ni' okre"lone 
w pkt 1—8.

2. W przypadku projektu zg!oszonego przez osob% 
fizyczn$ Dyrektor wydaje promes% finansowania. Wa-
runkiem przyznania "rodków finansowych na wyko-
nanie projektu jest zatrudnienie tej osoby przez pod-
miot, o którym mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyst%pu-
j$c do konkursu, s$ zobowi$zane przedstawi& o"wiad-
czenie o niefinansowaniu i nieubieganiu si% o finanso-
wanie zada# obj%tych wnioskiem ze "rodków pocho-
dz$cych z innych (róde!.

Art. 38. 1. Dyrektor, z zastrze'eniem art. 17 pkt 8, 
wyznacza ekspertów lub powo!uje zespo!y ekspertów 
spo"ród wybitnych przedstawicieli "rodowisk nauko-
wych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów 
zagranicznych. 

2. Eksperci lub zespo!y ekspertów oceniaj$ wnios-
ki z!o'one w konkursie i na tej podstawie przygotowu-
j$ i przekazuj$ Dyrektorowi list% rankingow$ pozytyw-
nie zaopiniowanych wniosków, z zastrze'eniem art. 17 
pkt 9.

3. Dyrektor zawiera z ekspertem umow% o opinio-
wanie wniosków.

4. Dyrektor wy!$cza eksperta z post%powania 
w sprawie opiniowania wniosków w przypadku:

1) stwierdzenia zagro'enia konfliktem interesów;

2) pozostawania eksperta z wnioskodawc$ w: 

a)  zwi$zku ma!'e#skim, stosunku pokrewie#stwa 
lub powinowactwa do drugiego stopnia w!$cz-
nie,

b)  takim stosunku prawnym, 'e wynik sprawy mo-
'e mie& wp!yw na jego prawa lub obowi$zki,

c)  stosunku osobistym tego rodzaju, 'e móg!by 
wywo!a& w$tpliwo"ci co do bezstronno"ci eks-
perta,

d)  stosunku s!u'bowym lub innej formie wspó!-
pracy w okresie 3 lat poprzedzaj$cych z!o'enie 
wniosku.

5. Dyrektor stwierdza niewa'no"& opinii przygoto-
wanej przez eksperta, który zosta! wy!$czony z post%-
powania w sprawie opiniowania wniosku, w odniesie-
niu do wniosku, którego dotycz$ okoliczno"ci uzasad-
niaj$ce wy!$czenie. Wy!$czenie wymaga zmiany umo-
wy, o której mowa w ust. 3.

6. Dyrektor mo'e zleci& przeprowadzenie zewn%trz-
nego audytu w zakresie prawid!owo"ci i rzetelno"ci 
wykonywania zada# przez ekspertów. 

Art. 39. 1. Przy opiniowaniu wniosków z!o'onych 
w konkursie eksperci lub zespo!y ekspertów bior$ pod 
uwag% w szczególno"ci: 

1)  mo'liwo"& zastosowania wyników projektu 
w gospodarce lub ich innego praktycznego wyko-
rzystania;

2)  stopie#, w jakim wykonanie projektu przyczynia 
si% do osi$gni%cia celów strategicznych progra-
mów bada# naukowych i prac rozwojowych lub 
realizacji innych zada# Centrum.

2. Kryteria oceny wniosków z!o'onych w konkur-
sie obejmuj$ równie':

1) warto"& naukow$ projektu;

2)  innowacyjno"& rozwi$zania b%d$cego rezultatem 
projektu;

3) dorobek wykonawców;
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4)  zasadno"& planowanych kosztów w stosunku do 
zakresu zada# obj%tych projektem oraz w stosun-
ku do oczekiwanych wyników;

5)  planowan$ wspó!prac% przy wykonywaniu projek-
tu mi%dzy jednostkami naukowymi i przedsi%bior-
cami;

6)  posiadanie odpowiednich zasobów materialnych 
i ludzkich niezb%dnych do wykonania projektu;

7) przewidywane efekty ekonomiczne.

3. W przypadku wniosków z!o'onych w konkur-
sach, o których mowa w art. 17 pkt 6, przy ocenie pro-
jektów bierze si% równie' pod uwag% mo'liwo"& za-
stosowania wyników projektu w obszarze obronno"ci 
i bezpiecze#stwa pa#stwa.

4. Opiniowanie wniosków dotycz$cych wykonania 
i finansowania projektów ze "rodków, o których mo-
wa w art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, odbywa si% zgodnie z prze-
pisami dotycz$cymi tych "rodków.

5. Dyrektor mo'e w regulaminie konkursu, z wy!$-
czeniem konkursów, o których mowa w art. 17 pkt 6 
i 7, rozszerzy& katalog, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
o dodatkowe kryteria oceny wniosków.

Art. 40. 1. Przyznawanie przez Centrum "rodków 
finansowych na wykonanie projektów nast%puje 
w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie 
listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wnios-
ków.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, lub promesy, 
o której mowa w art. 37 ust. 2, wnioskodawcy przys!u-
guje odwo!anie do komisji odwo!awczej Rady, 
a w przypadku konkursów, o których mowa w art. 17 
pkt 6 — do Komitetu Steruj$cego, w terminie 14 dni 
od dnia dor%czenia tej decyzji. 

3. Komisja odwo!awcza Rady lub Komitet Steruj$-
cy wydaje decyzj% w sprawie przyznania lub odmowy 
przyznania "rodków finansowych nie pó(niej ni' w ter-
minie 3 miesi%cy od dnia z!o'enia odwo!ania.

4. Na decyzj% komisji odwo!awczej Rady lub Komi-
tetu Steruj$cego przys!uguje skarga do s$du admini-
stracyjnego. 

Art. 41. 1. Dyrektor zawiera z wykonawc$ projektu, 
wybranym w drodze konkursu, umow% o wykonanie 
i finansowanie projektu.

2. W umowie okre"la si%:

1)  zakres tematyczny projektu, termin i warunki jego 
wykonania;

2)  wysoko"& "rodków finansowych i tryb ich przeka-
zywania przez Centrum;

3)  sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzo-
ru nad wykonaniem projektu;

4)  sposób finansowego rozliczenia projektu;

5)  sposób i zakres ko#cowej oceny merytorycznej 
projektu;

6)  sposób i warunki udost%pniania i rozpowszechnia-
nia efektów wykonanych projektów, z uwzgl%dnie-
niem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji.

3. Umowa mo'e równie' okre"la&:

1)  zakres praw stron wynikaj$cych z przyznania praw 
autorskich i pokrewnych oraz praw w!asno"ci 
przemys!owej;

2) sposób i koszty sprawowania ochrony praw;

3)  sposoby i warunki rozporz$dzania prawami oraz 
ich wykorzystania dla celów komercyjnych i do 
dalszych bada#;

4)  wielko"ci udzia!ów i korzy"ci wynikaj$cych z ko-
mercjalizacji efektów projektów finansowanych 
przez Centrum.

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu, mo'e 
wyrazi& zgod% na zmian% miejsca wykonywania pro-
jektu po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika 
jednostki organizacyjnej wykonuj$cej projekt i jed-
nostki przejmuj$cej wykonanie projektu.

Art. 42. Nadzór nad wykonaniem projektu obejmu-
je:

1)  ocen% raportów okresowych z wykonania projek-
tu;

2)  kontrol% w siedzibie wykonawcy projektu przez 
wyznaczony przez Dyrektora zespó! kontroluj$cy;

3)  uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finanso-
wania projektu w przypadku wydatkowania przez 
wykonawc% "rodków finansowych niezgodnie 
z umow$ lub nieosi$gni%cia wyników zaplanowa-
nych na danym etapie realizacji projektu do czasu 
wyja"nienia nieprawid!owo"ci;

4)  uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowa-
nia projektu w przypadku wydatkowania przez wy-
konawc% "rodków finansowych niezgodnie z umo-
w$ lub nieterminowego albo nienale'ytego wyko-
nywania umowy, w tym w szczególno"ci stwier-
dzenia, na podstawie opinii komisji Rady do spraw 
realizacji strategicznych programów bada# nauko-
wych i prac rozwojowych, do spraw realizacji 
innych zada# Centrum lub — w odniesieniu do 
projektów, o których mowa w art. 17 pkt 6 — Ko-
mitetu Steruj$cego, zmniejszenia zakresu rzeczo-
wego realizowanego projektu.

Art. 43. 1. Ko#cowa ocena merytoryczna projektu 
obejmuje kontrol% zgodno"ci wykonania projektu 
z warunkami okre"lonymi w umowie. Ocen% t% prze-
prowadzaj$ eksperci lub zespo!y ekspertów powo!y-
wani przez Dyrektora zgodnie z art. 38 ust. 1, z zastrze-
'eniem art. 17 pkt 11.

2. Dyrektor, po uzyskaniu ko#cowej oceny meryto-
rycznej projektu, dokonuje przyj%cia i oceny wyników 
projektu.
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Art. 44. Dla projektów o ca!kowitej warto"ci 
dofinansowania przekraczaj$cej 2 000 000 z!otych 
Dyrektor zleca przeprowadzenie zewn%trznego audytu 
ich wykonania.

Art. 45. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, 
w drodze rozporz$dzenia, szczegó!owy tryb realizacji 
zada# Centrum, uwzgl%dniaj$c konieczno"& zapewnie-
nia przejrzysto"ci i bezstronno"ci procedury oceny 
wniosków i wyboru projektów do finansowania. 

Rozdzia! 5

Gospodarka finansowa Centrum

Art. 46. 1. Przychodami Centrum s$ "rodki finan-
sowe otrzymywane w formie:

1)  dotacji celowej na realizacj% strategicznych pro-
gramów bada# naukowych i prac rozwojowych, 
innych zada# Centrum oraz na realizacj% bada# 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronno-
"ci i bezpiecze#stwa pa#stwa, przekazywanej na 
wniosek Dyrektora;

2)  dotacji podmiotowej na pokrycie bie'$cych kosz-
tów zarz$dzania realizowanymi przez Centrum za-
daniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów 
wynagradzania ekspertów i zespo!ów ekspertów, 
o których mowa w art. 38 ust. 1;

3)  dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów inwestycji dotycz$cych obs!ugi reali-
zacji zada#, o których mowa w pkt 1.

2. Przychodami Centrum mog$ by& "rodki finanso-
we pochodz$ce z innych (róde!, w szczególno"ci z:

1) tytu!u realizacji innych zada# Centrum oraz zada#, 
o których mowa w art. 27 ust. 3;

2) bud'etu Unii Europejskiej;

3) mi%dzynarodowych programów badawczych;

4)  komercjalizacji wyników prowadzonych bada# 
naukowych lub prac rozwojowych;

5)  odsetek od "rodków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych Centrum, z wyj$tkiem odsetek od 
"rodków pochodz$cych z dotacji bud'etowych;

6) zapisów i darowizn.

3. )rodki, o których mowa w ust. 2 pkt 4—6, Cen-
trum mo'e, po uregulowaniu nale'no"ci podatko-
wych, wykorzystywa& na finansowanie zada#, o któ-
rych mowa w art. 27, 29 i 30. )rodki niewykorzystane 
w danym roku nie podlegaj$ zwrotowi do bud'etu 
pa#stwa.

Art. 47. Wydatkowanie "rodków, o których mowa 
w art. 46, przez Centrum jest dokonywane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych oraz z przepisami niniejszej usta-
wy.

Art. 48. 1. Centrum prowadzi samodzieln$ gospo-
dark% finansow$ na podstawie rocznego planu finan-
sowego ustalanego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na 
okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok 
kalendarzowy.

2. Dyrektor, w porozumieniu z Ministrem, przygo-
towuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przed-
stawia Ministrowi do zatwierdzenia projekt rocznego 
planu finansowego Centrum i planu finansowego 
w uk!adzie zadaniowym na dany rok obrotowy oraz na 
2 kolejne lata, z uwzgl%dnieniem terminów okre"la-
nych przez ministra w!a"ciwego do spraw finansów 
publicznych dla przed!o'enia materia!ów do projektu 
ustawy bud'etowej.

3. Podstaw% gospodarki finansowej Centrum 
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia 
przez Ministra rocznego planu finansowego Centrum 
stanowi projekt tego planu pozytywnie zaopiniowany 
przez Rad%.

4. Zmian planu finansowego Centrum dokonuje 
si% w trybie i na zasadach okre"lonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 49. 1. Centrum tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusze okre"lone w odr%bnych ustawach.

2. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla rów-
nowarto"& netto "rodków trwa!ych, warto"ci niemate-
rialnych i prawnych oraz innych sk!adników maj$tku, 
stanowi$cych wyposa'enie Centrum na dzie# rozpo-
cz%cia przez nie dzia!alno"ci.

3. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o war-
to"& pokrycia straty netto Centrum.

Art. 50. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Cen-
trum podlega badaniu przez podmiot uprawniony do 
badania sprawozda# finansowych. 

2. Minister dokonuje wyboru podmiotu uprawnio-
nego do badania sprawozda# finansowych w trybie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 
zamówie# publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z pó(n. zm.4)). 

Rozdzia! 6

Przepis ko!cowy

Art. 51. Ustawa wchodzi w 'ycie w terminie i na 
zasadach okre"lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2010 r. — Przepisy wprowadzaj$ce ustawy reformuj$-
ce system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620).

Marsza!ek Sejmu wykonuj$cy obowi$zki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, 
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, 
Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, 
poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.


