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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o Narodowym Centrum Nauki

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

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

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 wspierania dzia!alno$ci na-
ukowej w zakresie bada% podstawowych.

3. Siedzib# Centrum jest miasto Kraków.

4. Centrum dzia!a na podstawie ustawy oraz 
statutu.

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

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

2) organizacj" Biura Centrum,

3)  warto$& maj#tku, powy'ej której rozporz#dzanie 
maj#tkiem Centrum przez Dyrektora Centrum wy-
maga zgody Rady Centrum

— maj#c na wzgl"dzie sprawne wykonywanie zada% 
przez Centrum.

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

1)  badaniach podstawowych — nale'y przez to rozu-
mie& badania podstawowe w rozumieniu 
art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 615);

2)  projektach badawczych — nale'y przez to rozu-
mie& przedsi"wzi"cia maj#ce na celu wykonanie 
w ustalonym okresie bada% podstawowych o te-
matyce okre$lonej przez wnioskodawc", realizo-
wane na podstawie umowy o realizacj" 
i finansowanie projektu; 

3)  osobie rozpoczynaj#cej karier" naukow# — nale'y 
przez to rozumie& osob" nieposiadaj#c# stopnia 
naukowego doktora lub osob", która nie wcze$niej 
ni' 5 lat przed rokiem wyst#pienia z wnioskiem 
o przyznanie $rodków finansowych na badania na-
ukowe lub prace rozwojowe uzyska!a stopie% na-
ukowy doktora; do okresu tego nie wlicza si" urlo-
pu macierzy%skiego i wychowawczego udziela-
nych na zasadach okre$lonych w Kodeksie pracy;

4)  do$wiadczonym naukowcu — nale'y przez to ro-
zumie& osob" posiadaj#c# stopie% naukowy dok-
tora, która w okresie 10 lat przed rokiem wyst#pie-
nia z wnioskiem o przyznanie $rodków 
finansowych na badania naukowe lub prace roz-
wojowe:

a)  opublikowa!a co najmniej pi"& publikacji w re-
nomowanych czasopismach naukowych pol-
skich lub zagranicznych,

b)  kierowa!a realizacj# projektów badawczych,

c)  spe!nia co najmniej trzy z poni'szych kryteriów:
—  by!a w komitecie naukowym przynajmniej 

jednej uznanej konferencji mi"dzynarodo-
wej,

—  opublikowa!a co najmniej jedn# monografi",
—  wyg!osi!a prezentacje na uznanych konferen-

cjach mi"dzynarodowych,
—  zdoby!a mi"dzynarodow# nagrod" albo wy-

ró'nienie,
—  jest lub by!a cz!onkiem uznanych stowarzy-

sze%, mi"dzynarodowych organizacji nauko-
wych lub akademii,

—  ma inne istotne osi#gni"cia w nauce,

a w przypadku dzia!alno$ci naukowej w zakresie 
twórczo$ci i sztuki — osob", która jest autorem 
dzie! artystycznych o mi"dzynarodowym znacze-
niu lub istotnych dla kultury polskiej oraz bra!a ak-
tywny udzia! w mi"dzynarodowych wystawach, 
festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycz-
nych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

5)  Koordynatorze Dyscyplin — nale'y przez to rozu-
mie& pracownika Centrum odpowiadaj#cego za 
organizacj" prac Zespo!ów Ekspertów i przepro-
wadzanie konkursów na realizacj" projektów ba-
dawczych w jednej dyscyplinie naukowej lub 
w grupie kilku dyscyplin naukowych, w tym 
w szczególno$ci za zapewnienie ich w!a$ciwego, 
bezstronnego i rzetelnego przebiegu. 

Rozdzia! 2

Organy i organizacja Centrum

Art. 3. Organami Centrum s#:

1) Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem”;

2) Rada Centrum, zwana dalej „Rad#”.

Art. 4. 1. Rada przeprowadza konkurs na stanowi-
sko Dyrektora. 
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2. Rada og!asza konkurs na stanowisko Dyrektora:

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

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

3. Informacj" o og!oszeniu konkursu Rada przeka-
zuje niezw!ocznie Ministrowi w!a$ciwemu do spraw 
nauki, zwanemu dalej „Ministrem”.

4. 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 3-letnie do$wiadczenie na 
stanowiskach kierowniczych w sektorze nauko-
wym lub badawczo-rozwojowym;

4) posiada co najmniej stopie% naukowy doktora;

5)  posiada znajomo$& j"zyka angielskiego w stopniu 
pozwalaj#cym na swobodne porozumiewanie si".

5. W przypadku niewy!onienia kandydata na sta-
nowisko Dyrektora, Rada przeprowadza nowy kon-
kurs.

6. Minister, na wniosek Rady, powo!uje Dyrektora 
wy!onionego w drodze konkursu.

Art. 5. 1. Dyrektor przeprowadza konkurs na stano-
wisko zast"pcy Dyrektora.

2. Informacj" o og!oszonym konkursie Dyrektor 
przekazuje niezw!ocznie Ministrowi.

3. Do kandydatów na zast"pc" Dyrektora stosuje 
si" przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1—3 i 5.

4. Kandydatem na stanowisko zast"pcy Dyrektora 
mo'e by& osoba, która posiada co najmniej tytu! za-
wodowy magistra lub równorz"dny.

5. 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.

6. W przypadku niewy!onienia kandydata na sta-
nowisko zast"pcy Dyrektora, Dyrektor przeprowadza 
nowy konkurs.

7. Dyrektor powo!uje nie wi"cej ni' dwóch zast"p-
ców Dyrektora wy!onionych w drodze konkursu.

Art. 6. Minister w!a$ciwy do spraw nauki okre$li, 
w drodze rozporz#dzenia, regulamin konkursów na 
stanowiska, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 5 

ust. 1, sposób wy!aniania komisji konkursowej, spo-
sób publikacji informacji o konkursie oraz dokumento-
wania spe!niania wymaga% dotycz#cych do$wiadcze-
nia i kwalifikacji zawodowych kandydatów, uwzgl"d-
niaj#c konieczno$& zapewnienia przejrzysto$ci i rzetel-
no$ci procedury konkursowej.

Art. 7. 1 Kadencja Dyrektora trwa 4 lata.

2. Ta sama osoba mo'e pe!ni& funkcj" Dyrektora 
nie d!u'ej ni' przez dwie kadencje.

3. Do zast"pców Dyrektora stosuje si" przepisy 
ust. 1 i 2.

4. Dyrektor i jego zast"pcy pe!ni# obowi#zki do 
dnia powo!ania nast"pców.

Art. 8. Powo!anie, o którym mowa w art. 4 ust. 6 
i art. 5 ust. 7, stanowi nawi#zanie stosunku pracy na 
podstawie powo!ania w rozumieniu przepisów Kodek-
su pracy.

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

4)  dzia!ania niezgodnego z prawem lub zasadami 
rzetelno$ci i gospodarno$ci;

5)  niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego Centrum lub jego nieprzedstawienia w ter-
minie okre$lonym w art. 11 ust. 6. 

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

Art. 10. 1. Minister ustala wysoko$& wynagrodze-
nia Dyrektora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj#cych 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 
poz. 306, z pó(n. zm.1)).

2. Minister w!a$ciwy do spraw nauki okre$li, w dro-
dze rozporz#dzenia, szczegó!owe warunki wynagra-
dzania zast"pców Dyrektora, Koordynatorów Dyscy-
plin oraz pracowników Biura Centrum, maj#c na uwa-
dze zakres wykonywanych przez nich zada% i kwalifi-
kacje niezb"dne do ich wykonywania.

Art. 11. 1. Dyrektor kieruje dzia!alno$ci# Centrum, 
jest odpowiedzialny za prawid!owe i sprawne realizo-
wanie zada% Centrum i reprezentuje je na zewn#trz. 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone 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, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.
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2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodark" 
finansow# Centrum oraz za zarz#dzanie i gospodaro-
wanie maj#tkiem Centrum.

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego do-
konywania czynno$ci prawnych w imieniu Centrum.

4. Dyrektor zatwierdza przed!o'one przez Koordy-
natora Dyscyplin listy rankingowe, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2, i zawiera umowy o re-
alizacj" i finansowanie projektów badawczych oraz 
umowy, o których mowa w art. 35 ust. 1.

5. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do zatwier-
dzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum 
i planu finansowego w uk!adzie zadaniowym na dany 
rok bud'etowy oraz na 2 kolejne lata, z uwzgl"dnie-
niem terminów okre$lanych przez ministra w!a$ciwe-
go do spraw finansów publicznych dla przed!o'enia 
materia!ów do projektu ustawy bud'etowej.

6. Dyrektor przygotowuje i, po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do zatwier-
dzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum wraz 
z opini# podmiotu uprawnionego do badania sprawo-
zda% finansowych, o którym mowa w art. 42, w termi-
nie do dnia 31 marca ka'dego roku. 

7. Dyrektor przygotowuje i, w terminie do dnia 
31 marca ka'dego roku, przedstawia Ministrowi za-
twierdzony przez Rad" projekt rocznego planu dzia!al-
no$ci Centrum oraz roczne sprawozdanie z realizacji 
zada% Centrum obejmuj#ce informacje o stopniu rea-
lizacji poszczególnych zada% Centrum wraz z ewalua-
cj# realizowanych zada% oraz ocen# ich wp!ywu na 
rozwój nauki. 

8. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez 
Ministra projektu rocznego planu finansowego Cen-
trum Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmio-
towej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.

9. W terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez 
Rad" projektu rocznego planu dzia!alno$ci Centrum 
Dyrektor zamieszcza ten plan na stronie podmiotowej 
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Dyrektor przedstawia Radzie kwartalne infor-
macje o zakresie wykonanych zada% i wydatkowanych 
na ten cel $rodkach.

11. W szczególnych przypadkach, dotycz#cych 
przyznania $rodków finansowych, Dyrektor mo'e za-
si"gn#& opinii wyspecjalizowanych instytucji lub eks-
pertów, w tym ekspertów zagranicznych.

Art. 12. 1. W celu wskazania kandydatów na cz!on-
ków Rady Minister powo!uje na okres 4 lat Zespó! 
Identyfikuj#cy Cz!onków Rady, zwany dalej „Zespo-
!em Identyfikuj#cym”.

2. Zespó! Identyfikuj#cy sk!ada si" z przewodnicz#-
cego, którego wskazuje Minister, i czterech cz!onków.

3. W sk!ad Zespo!u Identyfikuj#cego mog# by& po-
wo!ane osoby:

1) o uznanym $wiatowym dorobku naukowym;

2)  aktywne zawodowo i prowadz#ce badania nauko-
we;

3)  reprezentuj#ce ró'ne grupy dziedzin i $rodowiska 
naukowe;

4)  niepozostaj#ce w zwi#zku ma!'e%skim, pokrewie%-
stwie lub powinowactwie do drugiego stopnia 
w!#cznie z cz!onkami Rady, Zespo!ów Ekspertów, 
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;

5)  niepozostaj#ce z cz!onkami Rady, Zespo!ów Eks-
pertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscy-
plin w takim stosunku prawnym, który mo'e mie& 
wp!yw na ich prawa lub obowi#zki.

Art. 13. 1. Przewodnicz#cy oraz cz!onkowie Zespo-
!u Identyfikuj#cego nie otrzymuj# wynagrodzenia za 
udzia! w jego pracach.

2. Zamiejscowi cz!onkowie Zespo!u Identyfikuj#ce-
go otrzymuj# zwrot kosztów podró'y na zasadach 
okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 14. 1. Zespó! Identyfikuj#cy, w terminie 2 mie-
si"cy przed up!ywem kadencji Rady, sporz#dza i prze-
kazuje Ministrowi list" co najmniej dwudziestu czte-
rech kandydatów na cz!onków Rady, spo$ród osób 
zg!oszonych przez jednostki naukowe posiadaj#ce co 
najmniej kategori" A, oraz przez organizacje reprezen-
tuj#ce $rodowisko naukowe, kieruj#c si":

1)  dorobkiem naukowym kandydata i jego bie'#c# 
aktywno$ci# naukow#;

2)  zasadami zapewnienia zrównowa'onej reprezen-
tacji ró'nych dziedzin naukowych;

3)  zasadami zapewnienia zrównowa'onej reprezen-
tacji ró'nych $rodowisk naukowych.

2. W przypadku niepowo!ania przez Ministra kan-
dydata na cz!onka Rady Zespó! Identyfikuj#cy przed-
stawia Ministrowi now# kandydatur" spo$ród osób, 
o których mowa w ust. 1.

3. Minister w!a$ciwy do spraw nauki okre$li, w dro-
dze rozporz#dzenia, sposób i tryb wy!aniania kandy-
datów na cz!onków Rady, kieruj#c si" potrzeb# zapew-
nienia zrównowa'onej reprezentacji ró'nych dziedzin 
naukowych i ró'nych rodzajów jednostek naukowych.

Art. 15. 1. W sk!ad Rady wchodzi dwudziestu czte-
rech cz!onków powo!ywanych przez Ministra spo$ród 
kandydatów wskazanych przez Zespó! Identyfikuj#cy.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata 
nast"puje wymiana po!owy sk!adu Rady. 

3. Ta sama osoba mo'e pe!ni& funkcj" cz!onka 
Rady nie d!u'ej ni' przez dwie kolejne kadencje. 

4. Cz!onkiem Rady mo'e by& osoba, która:

1) posiada co najmniej stopie% naukowy doktora;
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2) korzysta z pe!ni praw publicznych;

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

4)  nie pozostaje w zwi#zku ma!'e%skim, pokrewie%-
stwie lub powinowactwie do drugiego stopnia 
w!#cznie z cz!onkami Rady, Zespo!ów Ekspertów, 
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;

5)  nie pozostaje z cz!onkami Rady, Zespo!ów Eksper-
tów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin 
w takim stosunku prawnym, który mo'e mie& 
wp!yw na jej prawa i obowi#zki.

5. Cz!onkostwa w Radzie nie mo'na !#czy& z cz!on-
kostwem w Zespole Identyfikuj#cym, w Komitecie 
Ewaluacji Jednostek Naukowych i Komitecie Polityki 
Naukowej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz w or-
ganach Narodowego Centrum Bada% i Rozwoju.

6. 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, pomocniczej jed-
nostki naukowej Polskiej Akademii Nauk albo in-
stytutu badawczego;

3)  Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk 
albo Polskiej Akademii Umiej"tno$ci;

4)  przewodnicz#cego lub wiceprzewodnicz#cego Ra-
dy G!ównej Szkolnictwa Wy'szego albo Rady 
G!ównej Instytutów Badawczych;

5) cz!onka Pa%stwowej Komisji Akredytacyjnej.

Art. 16. 1. Minister odwo!uje cz!onka Rady w przy-
padku:

1) z!o'enia rezygnacji; 

2)  obj"cia funkcji, o których mowa w art. 15 ust. 5 
i 6;

3)  zaprzestania spe!niania któregokolwiek z wyma-
ga% okre$lonych w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3;

4)  nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres 
d!u'szy ni' 6 miesi"cy;

5) naruszenia zasad etyki naukowej.

2. W przypadku odwo!ania lub $mierci cz!onka 
Rady przed up!ywem kadencji minister powo!uje na 
jego miejsce na okres do ko%ca kadencji Rady inn# 
osob" wskazan# przez Zespó! Identyfikuj#cy spo$ród 
osób zg!oszonych w trybie art. 14 ust. 1. 

Art. 17. 1. Pracami Rady kieruje przewodnicz#cy 
wybierany przez Rad" spo$ród jej cz!onków.

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

3. Przewodnicz#cy Rady zwo!uje posiedzenia Rady 
z w!asnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora lub co naj-
mniej jedenastu cz!onków Rady w terminie 2 tygodni 
od dnia otrzymania wniosku. 

4. Z posiedze% Rady sporz#dza si" protokó! zawie-
raj#cy: list" uczestników posiedzenia, przebieg obrad, 
tre$& uchwa! i liczb" oddanych g!osów. Przewodnicz#-
cy Rady przekazuje Ministrowi, na jego wniosek, kopi" 
protoko!u z posiedzenia Rady.

5. 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.

6. Projekty opinii przygotowuj# komisje Rady po-
wo!ane przez przewodnicz#cego Rady spo$ród jej 
cz!onków.

7. Komisje Rady mog# zasi"ga& opinii ekspertów.

8. Szczegó!owy tryb dzia!ania Rady, wyboru prze-
wodnicz#cego oraz powo!ywania komisji Rady okre$-
la regulamin ustanowiony przez Rad". 

9. Do przewodnicz#cego i cz!onków Rady stosuje 
si" przepis art. 13 ust. 2.

10. Minister w!a$ciwy do spraw nauki okre$li, 
w drodze rozporz#dzenia, wysoko$& miesi"cznego 
wynagrodzenia przewodnicz#cego oraz cz!onków Ra-
dy, maj#c na uwadze zakres wykonywanych przez nich 
zada% oraz znaczenie tych zada% dla efektywnego 
funkcjonowania Centrum. 

Art. 18. Do zada% Rady nale'y:

1)  okre$lanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub 
grup dyscyplin, w ramach których b"d# og!aszane 
i przeprowadzane konkursy na realizacj" projek-
tów badawczych;

2)  okre$lanie priorytetowych obszarów bada% pod-
stawowych zgodnych ze strategi# rozwoju kraju;

3)  ustalanie wysoko$ci $rodków finansowych prze-
znaczonych na realizacj" projektów badawczych 
w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dy-
scyplin; 

4)  okre$lanie tematyki projektów badawczych i wa-
runków przeprowadzania konkursów na ich reali-
zacj";

5)  og!aszanie konkursów na finansowanie stypen-
diów doktorskich i sta'y po uzyskaniu stopnia na-
ukowego doktora;

6)  ocena merytoryczna wykonania zada% realizowa-
nych przez Dyrektora, jego zast"pców oraz Koor-
dynatorów Dyscyplin;

7)  wybór spo$ród wybitnych naukowców polskich 
i zagranicznych Zespo!ów Ekspertów odpowie-
dzialnych za ocen" wniosków z!o'onych w konkur-
sach;

8)  powo!anie Komisji Odwo!awczej, z!o'onej z cz!on-
ków Rady, w celu rozpatrywania odwo!a% od de-
cyzji Dyrektora w sprawach okre$lonych w art. 33 
ust. 2; 
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9)  powo!ywanie, na wniosek Dyrektora, zewn"trzne-
go audytora do oceny pracy Zespo!ów Ekspertów 
lub Koordynatorów Dyscyplin;

10)  opiniowanie rocznych planów i sprawozda%, o któ-
rych mowa w art. 11 ust. 5 i 6; 

11)  zatwierdzanie rocznych planów i sprawozda%, 
o których mowa w art. 11 ust. 7;

12)  wyra'anie zgody na rozporz#dzanie przez Dyrekto-
ra maj#tkiem Centrum powy'ej warto$ci okre$lo-
nej w statucie;

13)  wykonywanie innych zada% wynikaj#cych z prze-
pisów ustawy. 

Art. 19. Obs!ug" administracyjn# Centrum prowa-
dzi Biuro Centrum.

Rozdzia! 3

Zadania Centrum i tryb ich realizacji

Art. 20. 1. Do zada% Centrum nale'y:

1)  finansowanie bada% podstawowych realizowa-
nych w formie:

a)  projektów badawczych, w tym finansowanie za-
kupu lub wytworzenia aparatury naukowo- 
-badawczej niezb"dnej do realizacji tych projek-
tów,

b)  niepodlegaj#cych wspó!finansowaniu z zagra-
nicznych $rodków finansowych projektów ba-
dawczych realizowanych w ramach programów 
lub inicjatyw mi"dzynarodowych og!aszanych 
we wspó!pracy dwu- lub wielostronnej albo 
projektów badawczych realizowanych przy wy-
korzystaniu przez polskie zespo!y badawcze 
wielkich mi"dzynarodowych urz#dze% badaw-
czych,

c)  projektów badawczych realizowanych przez 
osoby rozpoczynaj#ce karier" naukow#, w tym 
maj#cych na celu stworzenie unikatowego war-
sztatu naukowego lub powo!anie nowego ze-
spo!u naukowego,

d)  stypendiów doktorskich i sta'y po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora;

e)  projektów badawczych dla do$wiadczonych na-
ukowców maj#cych na celu realizacj" pionier-
skich bada% naukowych, w tym interdyscypli-
narnych, wa'nych dla rozwoju nauki, wykracza-
j#cych poza dotychczasowy stan wiedzy, i któ-
rych efektem mog# by& odkrycia naukowe;

2)  finansowanie bada% naukowych innych ni' wy-
mienione w pkt 1, nienale'#cych do zakresu bada% 
finansowanych przez Narodowe Centrum Bada% 
i Rozwoju;

3)  nadzór nad realizacj# bada% naukowych, o których 
mowa w pkt 1 i 2;

4)  wspó!praca mi"dzynarodowa w ramach finanso-
wania dzia!alno$ci w zakresie bada% podstawo-
wych, w tym okre$lonej w pkt 1 lit. b; 

5)  upowszechnianie w $rodowisku naukowym infor-
macji o og!aszanych przez Centrum konkursach, 
o których mowa w ust. 2;

6)  inspirowanie i monitorowanie finansowania ba-
da% podstawowych ze $rodków pochodz#cych 
spoza bud'etu pa%stwa;

7)  wykonywanie innych zada% zleconych przez Mini-
stra, wa'nych dla rozwoju bada% podstawowych, 
w tym opracowywanie programów badawczych 
wa'nych dla kultury narodowej.

2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, s# 
kwalifikowane do finansowania w drodze konkursów.

3. Przy realizacji zada%, o których mowa w ust. 1, 
Centrum mo'e wspó!pracowa& z podmiotami krajo-
wymi i zagranicznymi.

4. Centrum przeznacza nie mniej ni' 20 % $rodków 
pozostaj#cych w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju 
osób rozpoczynaj#cych karier" naukow#.

5. Centrum, za zgod# Ministra, mo'e zleca& wyko-
nywanie zada% w zakresie wspierania bada% podsta-
wowych podmiotom dzia!aj#cym na rzecz nauki.

Art. 21. Rada okre$li szczegó!owy regulamin przy-
znawania $rodków na realizacj" zada% finansowanych 
przez Centrum, przy uwzgl"dnieniu zasad przejrzysto-
$ci procedur konkursowych oraz procedur wy!aniania 
ekspertów.

Art. 22. 1. Dyrektor, na wniosek Rady, powo!uje 
Zespo!y Ekspertów, o których mowa w art. 18 pkt 7, 
w celu dokonywania ocen wniosków z!o'onych w kon-
kursach i przygotowywania na tej podstawie list ran-
kingowych.

2. Cz!onkowie Zespo!ów Ekspertów otrzymuj# wy-
nagrodzenie za udzia! w pracach tych zespo!ów.

3. Do cz!onków Zespo!ów Ekspertów stosuje si" 
przepis art. 13 ust. 2.

4. Minister w!a$ciwy do spraw nauki okre$li, w dro-
dze rozporz#dzenia, wysoko$& wynagrodzenia eksper-
tów, maj#c na uwadze ich kwalifikacje zawodowe oraz 
specyfik" wykonywanych zada%.

Art. 23. 1. Rada dokonuje wyboru Koordynatorów 
Dyscyplin w drodze konkursu.

2. Informacj" o og!oszonym konkursie Rada prze-
kazuje niezw!ocznie Ministrowi.

3. Do kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin 
stosuje si" przepisy art. 4 ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 5.

4. Koordynatorzy Dyscyplin s# zatrudniani przez 
Dyrektora na podstawie umowy o prac" na czas okre$- 
lony, nie d!u'szy ni' 4 lata.

5. Zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dy-
scyplin nie mo'na !#czy& z zatrudnieniem w jednostce 
naukowej.
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6. Rada okre$li regulamin konkursu na stanowisko 
Koordynatora Dyscyplin oraz sposób dokumentowa-
nia spe!niania wymaga% dotycz#cych do$wiadczenia 
i kwalifikacji zawodowych kandydatów.

Art. 24. 1. Do zada% Koordynatorów Dyscyplin na-
le'y:

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

2)  organizowanie prac Zespo!ów Ekspertów powo!a-
nych do oceny wniosków z!o'onych w konkur-
sach;

3)  upowszechnianie w $rodowisku naukowym infor-
macji o przeprowadzanych konkursach;

4)  analiza z!o'onych wniosków pod wzgl"dem for-
malnym;

5)  ocena rzetelno$ci i bezstronno$ci opinii przygoto-
wanych przez ekspertów;

6)  przedk!adanie Dyrektorowi do zatwierdzenia list 
rankingowych przygotowanych przez Zespo!y 
Ekspertów;

7)  realizacja innych zada% zleconych przez Dyrekto-
ra.

2. W szczególnych przypadkach Koordynator 
Dyscyplin, po zasi"gni"ciu opinii Zespo!u Ekspertów, 
mo'e dokona& zmian kolejno$ci projektów badaw-
czych na li$cie rankingowej. Koordynator Dyscyplin 
przedk!ada Dyrektorowi do zatwierdzenia zmienion# 
list" rankingow# wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Art. 25. 1. Koordynatorzy Dyscyplin og!aszaj# kon-
kursy na realizacj" projektów badawczych zgodnie 
z tematyk# projektów i warunkami przeprowadzania 
tych konkursów okre$lonymi przez Rad".

2. Informacje o warunkach przeprowadzenia kon-
kursu na realizacj" projektów badawczych, kryteriach 
oceny wniosków oraz kwocie $rodków przeznaczo-
nych na sfinansowanie projektów badawczych s# 
og!aszane najpó(niej na 3 miesi#ce przed up!ywem 
terminu sk!adania wniosków.

3. Og!oszenia o konkursach na realizacj" projek-
tów badawczych zamieszcza si" w co najmniej jednym 
dzienniku o zasi"gu ogólnopolskim, na stronie pod-
miotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie podmiotowej urz"du obs!uguj#cego Mini-
stra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udost"p-
nia w siedzibie Centrum oraz w siedzibie urz"du ob-
s!uguj#cego Ministra.

Art. 26. Rada og!asza konkursy na finansowanie 
stypendiów doktorskich i sta'y po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora, w tym terminy i tryb ich przepro-
wadzania, warunki, jakie musz# spe!nia& wnioskodaw-
cy, oraz sposób i kryteria oceny wniosków najpó(niej 
na 3 miesi#ce przed up!ywem terminu sk!adania 
wniosków. Do og!aszania konkursów stosuje si" prze-
pis art. 25 ust. 3.

Art. 27. 1. W konkursie na realizacj" projektu ba-
dawczego mog# bra& udzia! podmioty, o których mo-
wa w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyst"pu-
j#c do konkursu, przedstawiaj# o$wiadczenie o nie- 
finansowaniu zada% obj"tych wnioskiem ze $rodków 
pochodz#cych z innych (róde!.

3. W przypadku skierowania do finansowania pro-
jektu badawczego zg!oszonego przez osob" fizyczn# 
Dyrektor wydaje promes" finansowania. Warunkiem 
zawarcia umowy o realizacj" i finansowanie projektu 
badawczego 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. )rodki finansowe s# przyznawane podmiotowi 
zatrudniaj#cemu t" osob".

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu ba-
dawczego, mo'e wyrazi& zgod" na zmian" miejsca re-
alizacji projektu po pozytywnym zaopiniowaniu wnios- 
ku przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1—8 
i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, realizuj#cy projekt i podmiot 
przejmuj#cy realizacj" projektu. 

Art. 28. 1. W konkursach na finansowanie stypen-
diów doktorskich i sta'y po uzyskaniu stopnia nauko-
wego doktora mog# bra& udzia! osoby rozpoczynaj#ce 
karier" naukow#.

2. )rodki finansowe s# przyznawane podmiotowi, 
o którym mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
w którym osoba, o której mowa w ust. 1, prowadzi 
dzia!alno$& naukow#. 

Art. 29. Wnioski o finansowanie projektów badaw-
czych sk!ada si" w j"zyku polskim i w j"zyku angiel-
skim. Rada mo'e wskaza& dziedziny lub dyscypliny 
nauki, w których wnioski sk!ada si" tylko w j"zyku pol-
skim.

Art. 30. 1. Przy ocenie wniosków sk!adanych 
w konkursach na realizacj" projektów badawczych 
uwzgl"dnia si":

1)   poziom naukowy bada% lub zada% przewidzianych 
do realizacji;

2)  nowatorski charakter problemu naukowego, któ-
rego rozwi#zanie jest proponowane;

3) osi#gni"cia naukowe zespo!u wykonawców;

4)  zasadno$& planowanych kosztów w stosunku do 
przedmiotu i zakresu bada%;

5)  wp!yw realizacji projektu badawczego na rozwój 
dyscypliny naukowej;

6)  ocen" wykonania przez wnioskodawc" projektów 
badawczych uprzednio finansowanych ze $rodków 
finansowych na nauk".

2. Rada mo'e dla danego konkursu okre$li& dodat-
kowe kryteria, poza okre$lonymi w ust. 1. 
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3. Dyrektor okre$la szczegó!owy tryb sporz#dzania 
ocen wniosków przez Zespo!y Ekspertów. 

Art. 31. Koordynator Dyscyplin zamieszcza na stro-
nie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacje o wnioskach z!o'onych w kon-
kursach na realizacj" projektów badawczych i wyni-
kach tych konkursów zawieraj#ce:

1) tytu! z!o'onego wniosku;

2)  imi" i nazwisko kierownika projektu badawczego 
oraz nazw" podmiotu, o którym mowa w art. 10 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, b"d#cego wnioskodawc#;

3)  pozycj" na li$cie rankingowej uzyskan# przez pro-
jekt badawczy skierowany do finansowania;

4)  wysoko$& $rodków finansowych proponowanych 
do przyznania na poszczególny projekt badawczy 
przez Koordynatora Dyscyplin i przyznanych przez 
Dyrektora.

Art. 32. 1. Eksperta wy!#cza si" z post"powania 
w sprawie oceny wniosków w sytuacji zagro'enia kon-
fliktem interesów, a w szczególno$ci pozostawania 
z wnioskodawc# w:

1)  zwi#zku ma!'e%skim, stosunku pokrewie%stwa lub 
powinowactwa do drugiego stopnia w!#cznie; 

2)  innym stosunku prawnym, który mo'e mie& wp!yw 
na jego prawa i obowi#zki.

2. Koordynator Dyscyplin wy!#cza eksperta z po-
st"powania w sprawie oceny wniosków w sytuacji 
uzasadnionego podejrzenia stronniczego dzia!ania.

3. Opinii przygotowanej przez eksperta, który zo-
sta! wy!#czony z post"powania w sprawie oceny 
wniosków, nie uwzgl"dnia si".

4. Rada mo'e powo!a& nowego eksperta na miej-
sce eksperta, który zosta! wy!#czony z post"powania 
w sprawie oceny wniosków.

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si" do Koordynatora 
Dyscyplin przy wykonywaniu przez niego czynno$ci, 
o której mowa w art. 24 ust. 2. Wy!#czenia Koordyna-
tora Dyscyplin dokonuje Dyrektor.

6. W przypadku wy!#czenia, o którym mowa 
w ust. 5, Koordynator Dyscyplin przedstawia Dyrekto-
rowi do zatwierdzenia list" rankingow# sporz#dzon# 
przez Zespó! Ekspertów.

Art. 33. 1. )rodki finansowe na badania zakwalifi-
kowane do finansowania w drodze konkursów, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 2, przyznaje Dyrektor, w dro-
dze decyzji.

2. Od decyzji Dyrektora wnioskodawcy przys!ugu-
je odwo!anie do Komisji Odwo!awczej Rady w termi-
nie 14 dni od dnia dor"czenia informacji o wynikach 
konkursu. 

3. Komisja Odwo!awcza Rady podejmuje decyzj" 
w sprawie przyznania lub odmowy przyznania $rod-
ków finansowych nie pó(niej ni' w terminie 3 miesi"-
cy od dnia z!o'enia odwo!ania.

4. Na decyzj" Komisji Odwo!awczej Rady przys!u-
guje skarga do s#du administracyjnego.

Art. 34. 1. Dyrektor zawiera z podmiotem, o któ-
rym mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
w którym projekt badawczy ma by& realizowany, 
i z kierownikiem projektu badawczego umow" o reali-
zacj" i finansowanie tego projektu.

2. W umowie okre$la si":

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

2)  wysoko$& $rodków finansowych przyznanych na 
realizacj" projektu badawczego i tryb ich przekaza-
nia przez Centrum;

3)  sposób zagospodarowania, po zako%czeniu reali-
zacji projektu badawczego, zakupionej lub wytwo-
rzonej aparatury naukowo-badawczej; 

4)  wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu 
badawczego, w tym zobowi#zanie wykonawcy do 
ewaluacji i publikacji wyników bada% w wydawnic- 
twie o zasi"gu mi"dzynarodowym;

5)  sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzo-
ru nad realizacj# projektu badawczego;

6)  sposób finansowego rozliczenia projektu badaw-
czego;

7)  sposób i zakres ko%cowej oceny merytorycznej 
projektu badawczego.

3. Nadzór nad realizacj# projektów badawczych 
obejmuje:

1)  ocen" raportów okresowych z realizacji projektów 
badawczych;

2)  kontrol" w siedzibie podmiotu, o którym mowa 
w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez wy-
znaczony przez Dyrektora zespó! kontroluj#cy;

3)  uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finanso-
wania projektu badawczego, w przypadku wydat-
kowania przez wykonawc" $rodków finansowych 
niezgodnie z umow# lub nieosi#gni"cia wyników 
zaplanowanych na danym etapie realizacji projek-
tu badawczego do czasu wyja$nienia nieprawid!o-
wo$ci;

4)  uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowa-
nia projektu badawczego w przypadku wydatko-
wania przez wykonawc" $rodków finansowych 
niezgodnie z umow# lub nieterminowego albo 
nienale'ytego wykonywania umowy, w tym 
w szczególno$ci stwierdzenia, na podstawie opinii 
Rady, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowa-
nego projektu badawczego.
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4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realiza-
cj" i finansowanie projektu badawczego finansowane-
go przez Centrum po przyj"ciu sprawozdania finanso-
wego przed!o'onego przez podmiot, o którym mowa 
w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz po uzy-
skaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu do-
konanej przez w!a$ciwego Koordynatora Dyscyplin, 
Zespó! Ekspertów oraz Rad".

5. Dla projektów badawczych o ca!kowitej warto$ci 
przekraczaj#cej kwot" okre$lon# przez Rad", odpo-
wiednio do przedmiotu i kosztoch!onno$ci bada% 
Dyrektor zleca przeprowadzenie zewn"trznego audytu 
ich wykonania.

Art. 35. 1. Dyrektor zawiera umow" z podmiotem, 
o którym mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
w którym prowadzi dzia!alno$& naukow# osoba, której 
przyznano stypendium doktorskie lub $rodki na sta' 
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, okre$la si" 
termin i warunki jej wykonania, wysoko$& przyzna-
nych $rodków finansowych oraz warunki ich przekazy-
wania i rozliczania przez Centrum. 

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia dzia!al-
no$ci naukowej przez osob", o której mowa w ust. 1, 
w okresie obj"tym umow#, Dyrektor wstrzymuje dal-
sze finansowanie.

Art. 36. 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!uguj# 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.2)). 

Art. 37. 1. Za po$rednictwem Centrum mo'e by& 
udzielana pomoc publiczna w zwi#zku z realizacj# za-
da%, o których mowa w art. 20.

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 po-
moc#,

3) sposób kumulowania pomocy,

4) maksymalne wielko$ci pomocy

— z uwzgl"dnieniem wymaga% dotycz#cych dopusz-
czalnej pomocy publicznej okre$lonych w przepisach 
prawa wspólnotowego oraz celów polityki naukowej 
pa%stwa. 

Rozdzia! 4

Finansowanie dzia!alno"ci Centrum

Art. 38. 1. Przychodami Centrum s#:

1)  dotacja celowa na finansowanie zada%, o których 
mowa w art. 20, przekazywana na wniosek Dyrek-
tora;

2)  dotacja podmiotowa na pokrycie bie'#cych kosz-
tów zarz#dzania wykonywanymi przez Centrum 
zadaniami, o których mowa w pkt 1, przekazywana 
na wniosek Dyrektora;

3)  dotacja celowa 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:

1)  $rodki przekazane przez krajowe i zagraniczne pod-
mioty finansuj#ce programy badawcze;

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

3) zapisy i darowizny.

3. )rodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Cen-
trum mo'e, po uregulowaniu nale'no$ci podatko-
wych, wykorzystywa& na finansowanie zada%, o któ-
rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2. )rodki niewyko-
rzystane w danym roku nie podlegaj# zwrotowi do 
bud'etu pa%stwa. 

Art. 39. )rodki finansowe s# wydatkowane przez 
Centrum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych oraz na podstawie 
przepisów niniejszej ustawy.

Art. 40. 1. Podstaw# gospodarki finansowej Cen-
trum jest roczny plan finansowy ustalany zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych.

2. 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".

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

Art. 41. 1. Centrum tworzy:

1) fundusz statutowy;

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

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

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

Art. 42. 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 o zamówieniach publicznych.

Rozdzia! 5

Nadzór nad dzia!alno"ci# Centrum

Art. 43. 1. Minister sprawuje nadzór nad dzia!al-
no$ci# Centrum pod wzgl"dem legalno$ci, gospodar-
no$ci, rzetelno$ci i celowo$ci.

2. W ramach nadzoru Minister: 

1)  sprawuje kontrol" finansow# nad Centrum na za-
sadach okre$lonych w art. 31—34 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki;

2)  zatwierdza projekt rocznego planu finansowego 
Centrum i planu finansowego w uk!adzie zadanio-
wym na dany rok bud'etowy oraz na 2 kolejne  
lata;

3)  zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Cen-
trum;

4)  przyjmuje sprawozdanie z dzia!alno$ci Centrum 
przedstawione przez Dyrektora;

5)  dokonuje oceny dzia!alno$ci Centrum na podsta-
wie sprawozdania, o którym mowa w pkt 4;

6) mo'e '#da& wgl#du do wszystkich dokumentów 
Centrum.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,  
Dyrektor przedk!ada Ministrowi '#dan# dokumentacj" 
nie pó(niej ni' w terminie 7 dni od dnia zg!oszenia '#-
dania.

Rozdzia! 6

Przepis ko$cowy

Art. 44. 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


