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Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre"la zasady finansowania nauki 
ze "rodków finansowych ustalanych na ten cel w bud-
#ecie pa$stwa, ujmowanych w wyodr%bnionej cz%"ci 
bud#etu pa$stwa — „Nauka”, zwanych dalej „"rodka-
mi finansowymi na nauk%”, którymi dysponuje mini-
ster w!a"ciwy do spraw nauki, zwany dalej „Mini-
strem”. 

Art. 2. U#yte w ustawie okre"lenia oznaczaj&: 

1)  finansowanie — finansowanie w ca!o"ci lub w cz%-
"ci realizacji zada$ okre"lonych w ustawie; 

2)  nauka i badania naukowe — tak#e dzia!alno"' na-
ukow& w zakresie twórczo"ci artystycznej i sztuki;

3) badania naukowe:

a)  badania podstawowe — oryginalne prace ba-
dawcze eksperymentalne lub teoretyczne po-
dejmowane przede wszystkim w celu zdobywa-
nia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obser-
wowalnych faktów bez nastawienia na bezpo-
"rednie praktyczne zastosowanie lub u#ytkowa-
nie,

b)  badania stosowane — prace badawcze podej-
mowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorien-
towane przede wszystkim na zastosowanie 
w praktyce,

c)  badania przemys!owe — badania maj&ce na ce-
lu zdobycie nowej wiedzy oraz umiej%tno"ci 
w celu opracowywania nowych produktów, pro-
cesów i us!ug lub wprowadzania znacz&cych 
ulepsze$ do istniej&cych produktów, procesów 
i us!ug; badania te obejmuj& tworzenie elemen-
tów sk!adowych systemów z!o#onych, szczegól-
nie do oceny przydatno"ci technologii rodzajo-
wych, z wyj&tkiem prototypów obj%tych zakre-
sem prac rozwojowych;

4)  prace rozwojowe — nabywanie, !&czenie, kszta!to-
wanie i wykorzystywanie dost%pnej aktualnie wie-
dzy i umiej%tno"ci z dziedziny nauki, technologii 
i dzia!alno"ci gospodarczej oraz innej wiedzy 
i umiej%tno"ci do planowania produkcji oraz two-
rzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 
ulepszonych produktów, procesów i us!ug, 
w szczególno"ci: 

a)  tworzenie projektów, rysunków, planów oraz in-
nej dokumentacji do tworzenia nowych produk-
tów, procesów i us!ug, pod warunkiem #e nie s& 
one przeznaczone do celów komercyjnych, 

b)  opracowywanie prototypów o potencjalnym 
wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów 
pilota#owych, w przypadkach gdy prototyp sta-
nowi ko$cowy produkt komercyjny, a jego pro-
dukcja wy!&cznie do celów demonstracyjnych 
i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypad-
ku gdy projekty pilota#owe lub demonstracyjne 
maj& by' nast%pnie wykorzystywane do celów 
komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane 
z tego tytu!u nale#y odj&' od kwoty kosztów 
kwalifikowanych pomocy publicznej, 

c)  dzia!alno"' zwi&zana z produkcj& eksperymen-
taln& oraz testowaniem produktów, procesów 
i us!ug, pod warunkiem #e nie s& one wykorzy-
stywane komercyjnie,

prace rozwojowe nie obejmuj& rutynowych i okre-
sowych zmian wprowadzanych do produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniej&-
cych us!ug oraz innych operacji w toku, nawet je-
#eli takie zmiany maj& charakter ulepsze$;

5)  badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 
obronno"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa — systema-
tyczne prace uwzgl%dniaj&ce specyfik% dziedziny 
obronno"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa oraz ko-
nieczno"' zapewnienia ochrony informacji niejaw-
nych, prowadz&ce do pozyskania nowych techno-
logii, nowych wzorów uzbrojenia i sprz%tu nie-
zb%dnych do realizacji polityki obronnej i bezpie-
cze$stwa pa$stwa, przygotowa$ obronnych w sfe-
rze militarnej i pozamilitarnej oraz potrzeb Si! 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)  dzia!alno"' badawczo-rozwojowa — dzia!alno"' 
twórcz& obejmuj&c& badania naukowe lub prace 
rozwojowe, podejmowan& w sposób systematycz-
ny w celu zwi%kszenia zasobów wiedzy oraz wyko-
rzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 
zastosowa$;

7)  dzia!alno"' statutowa — realizacj% okre"lonych 
w statucie jednostki naukowej zada$ zwi&zanych 
z prowadzonymi przez ni& w sposób ci&g!y bada-
niami naukowymi lub pracami rozwojowymi;

8)  dzia!alno"' upowszechniaj&ca nauk% — realizacj% 
zada$ wspieraj&cych rozwój polskiej nauki przez 
upowszechnianie, promocj% i popularyzacj% nauki, 
nieobejmuj&cych prowadzenia bada$ naukowych 
lub prac rozwojowych; 

9)  jednostki naukowe — prowadz&ce w sposób ci&g-
!y badania naukowe lub prace rozwojowe:
a)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 

w rozumieniu statutów tych uczelni, 
b)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 
poz. 619), 
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c) instytuty badawcze, 

d)  mi%dzynarodowe instytuty naukowe utworzone 
na podstawie odr%bnych przepisów, dzia!aj&ce 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polsk& Akademi% Umiej%tno"ci,

 f)  inne jednostki organizacyjne, niewymienione 
w lit. a—e, posiadaj&ce osobowo"' prawn& 
i siedzib% na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym  przedsi%biorców posiadaj&cych 
status centrum badawczo-rozwojowego, nada-
wany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 
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);

10)  uczelnia — szko!% wy#sz& w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy#-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó(n. zm.1));

11)  podmiot dzia!aj&cy na rzecz nauki — podmiot wy-
konuj&cy w sposób ci&g!y zadania z zakresu upo-
wszechniania nauki, nieotrzymuj&cy dotacji na 
dzia!alno"' statutow& ze "rodków finansowych na 
nauk%;

12)  konsorcjum naukowe — grup% jednostek organiza-
cyjnych, w której sk!ad wchodzi co najmniej jedna 
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przed-
si%biorca, albo co najmniej dwie jednostki nauko-
we, podejmuj&c& na podstawie umowy wspólne 
przedsi%wzi%cie obejmuj&ce badania naukowe, 
prace rozwojowe lub inwestycje s!u#&ce potrze-
bom bada$ naukowych lub prac rozwojowych; 

13)  dzia!alno"' konsorcjów naukowych, sieci nauko-
wych, centrów naukowych Polskiej Akademii 
Nauk, centrów naukowo-przemys!owych — dzia-
!alno"' zwi&zan& z realizacj& wspólnych bada$ na-
ukowych, prac rozwojowych oraz wspólnych pro-
jektów i przedsi%wzi%' okre"lonych w umowie 
o ich utworzeniu;

14) sie' naukowa — grup% jednostek naukowych po-
dejmuj&cych na podstawie umowy zorganizowan& 
wspó!prac% zwi&zan& z prowadzonymi przez nie 
w sposób ci&g!y wspólnymi badaniami naukowy-
mi lub pracami rozwojowymi, s!u#&cymi rozwojo-
wi specjalno"ci naukowej tej sieci;

15)  centrum naukowo-przemys!owe — centrum w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o insty-
tutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);

16)  centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk — cen-
trum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

17)  du#a infrastruktura badawcza — maj&c& kluczowe 
znaczenie dla rozwoju bada$ naukowych, prac 
rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury infor-

matycznej nauki aparatur% naukowo-badawcz& 
o warto"ci przekraczaj&cej:
a)  150 000 z! — w przypadku aparatury naukowo- 

-badawczej niezb%dnej do prowadzenia bada$ 
naukowych lub prac rozwojowych w grupie 
nauk humanistycznych i spo!ecznych oraz 
w grupie nauk o sztuce i twórczo"ci artystycz-
nej,

b)  500 000 z! — w przypadku aparatury naukowo- 
-badawczej niezb%dnej do prowadzenia bada$ 
naukowych lub prac rozwojowych w grupie 
nauk "cis!ych i in#ynierskich oraz w grupie nauk 
o #yciu;

18)  specjalne urz&dzenie badawcze — unikatowe urz&-
dzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokra-
jowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty 
utrzymania stanowi& znaczn& cz%"' kosztów utrzy-
mania potencja!u badawczego jednostki nauko-
wej; 

19)  m!ody naukowiec — osob% prowadz&c& dzia!al-
no"' naukow&, która nie uko$czy!a 35. roku #ycia;

20)  tytu! naukowy profesora i stopie$ naukowy dokto-
ra lub doktora habilitowanego — tak#e odpowied-
nio tytu! naukowy profesora sztuki i stopie$ dokto-
ra lub doktora habilitowanego sztuki.

Art. 3. Finansowanie nauki obejmuje finansowa-
nie dzia!a$ na rzecz realizacji polityki naukowej, na-
ukowo-technicznej i innowacyjnej pa$stwa, w szcze-
gólno"ci bada$ naukowych, prac rozwojowych oraz 
realizacji innych zada$ szczególnie wa#nych dla po-
st%pu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kul-
turalnego pa$stwa. 

Art. 4. 1. Rada Ministrów ustanawia Krajowy Pro-
gram Bada$ w drodze uchwa!y.

2. Projekt Krajowego Programu Bada$ opracowu-
je Minister po zasi%gni%ciu opinii Polskiej Akademii 
Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó! Pol-
skich, Rady G!ównej Szkolnictwa Wy#szego, Rady 
G!ównej Instytutów Badawczych i organizacji samo-
rz&du gospodarczego.

3. W Krajowym Programie Bada$ okre"la si% stra-
tegiczne dla pa$stwa kierunki bada$ naukowych i prac 
rozwojowych. 

4. Strategicznym kierunkiem bada$ naukowych 
i prac rozwojowych jest przedsi%wzi%cie o szerokiej 
problematyce, okre"laj&ce cele i za!o#enia d!ugotermi-
nowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i inno-
wacyjnej pa$stwa. 

Art. 5. )rodki finansowe na nauk% przeznacza si% 
na:

1)  strategiczne programy bada$ naukowych i prac 
rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez 
Narodowe Centrum Bada$ i Rozwoju, zwane dalej 
„Centrum Rozwoju”;

2)  badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 
obronno"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa prowadzo-
ne w ramach strategicznych programów bada$ 
naukowych i prac rozwojowych oraz innych zada$, 
o których mowa w pkt 1; 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, 
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, 
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, 
Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471.
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3)  badania podstawowe i inne zadania finansowane 
przez Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej 
„Centrum Nauki”; 

4) dzia!alno"' statutow& jednostek naukowych; 

5)  dzia!alno"' jednostek naukowych uczelni, jedno-
stek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytu-
tów badawczych i mi%dzynarodowych instytutów 
naukowych polegaj&c& na prowadzeniu bada$ na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz zada$ z nimi 
zwi&zanych, s!u#&cych rozwojowi m!odych na-
ukowców oraz uczestników studiów doktoranc-
kich, finansowanych w wewn%trznym trybie kon-
kursowym;

6)  inwestycje w zakresie du#ej infrastruktury badaw-
czej oraz inwestycje budowlane s!u#&ce badaniom 
naukowym lub pracom rozwojowym;

7) wspó!prac% naukow& z zagranic&;

8)  zadania wspó!finansowane ze "rodków funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodle-
gaj&cych zwrotowi "rodków z pomocy udzielonej 
przez pa$stwa cz!onkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

9) dzia!alno"' upowszechniaj&c& nauk%;

10)  programy i przedsi%wzi%cia ustanawiane przez 
Ministra;

11)  nagrody za wybitne osi&gni%cia naukowe lub  
naukowo-techniczne oraz stypendia naukowe dla 
wybitnych m!odych naukowców;

12)  finansowanie dzia!alno"ci Komitetu Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych oraz Komitetu Polityki Nauko-
wej, zespo!ów, recenzentów i ekspertów oraz dzia-
!alno"ci kontrolnej;

13)  finansowanie bibliotek naukowych niewchodz&-
cych w sk!ad jednostek naukowych, o których mo-
wa w art. 2 pkt 9 lit. a—c, w zakresie prowadzonej 
dzia!alno"ci naukowej oraz dzia!alno"ci upo-
wszechniaj&cej nauk%.

Art. 6. 1. Minister planuje wysoko"' "rodków finan- 
sowych na nauk% w projekcie bud#etu pa$stwa, a po 
uchwaleniu ustawy bud#etowej — w planie finanso-
wym dotycz&cym cz%"ci bud#etu pa$stwa przeznaczo-
nej na nauk% na zadania, o których mowa w art. 5. 

2. Wysoko"' "rodków finansowych na nauk% w za-
kresie bada$ naukowych lub prac rozwojowych na 
rzecz obronno"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa Minister 
ustala zgodnie z ust. 1, po zasi%gni%ciu opinii Ministra 
Obrony Narodowej i ministra w!a"ciwego do spraw 
wewn%trznych.

3. Na zadania, o których mowa w art. 5 pkt 1, Mini-
ster przeznacza nie mniej ni# 10 % "rodków finanso-
wych na nauk% na zadania, o których mowa w art. 5 
pkt 4, 5, 7 i pkt 9—13. 

4. Na zadania, o których mowa w art. 5 pkt 3, Mini-
ster przeznacza nie mniej ni# 10 % "rodków finanso-
wych na nauk% na zadania, o których mowa w art. 5 
pkt 4, 5, 7 i pkt 9—13.

5. Minister zwi%ksza wysoko"' "rodków finanso-
wych ustalanych w planie finansowym dotycz&cym 
cz%"ci bud#etu pa$stwa przeznaczonej na nauk% na za-
dania realizowane przez Centrum Rozwoju wraz ze 
wzrostem finansowego udzia!u podmiotów prowa-
dz&cych dzia!alno"' gospodarcz& w realizacj% tych za-
da$.

6. )rodki finansowe przeznaczone corocznie na za-
dania okre"lone w art. 5 pkt 1 i 3 osi&gn& do 2020 r. 
warto"' nie mniejsz& ni# 50 % "rodków finansowych 
na nauk% na zadania, o których mowa w art. 5 pkt 4, 5, 
7 i pkt 9—13.

Art. 7. Minister przekazuje Centrum Rozwoju "rod-
ki finansowe w formie:

1)  dotacji celowej na realizacj% strategicznych pro-
gramów bada$ naukowych i prac rozwojowych 
oraz innych zada$ Centrum Rozwoju, o których 
mowa w art. 5 pkt 1, oraz na realizacj% bada$ na-
ukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronno-
"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa, okre"lonych w art. 5 
pkt 2, na wniosek Dyrektora Centrum Rozwoju;

2)  dotacji podmiotowej na pokrycie bie#&cych kosz-
tów zarz&dzania realizowanymi przez Centrum 
Rozwoju zadaniami, okre"lonymi w art. 5 pkt 1 i 2; 

3)  dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów inwestycji dotycz&cych obs!ugi reali-
zacji zada$, okre"lonych w art. 5 pkt 1 i 2.

Art. 8. Minister przekazuje Centrum Nauki "rodki 
finansowe w formie:

1)  dotacji celowej na realizacj% zada$ Centrum Nauki, 
okre"lonych w art. 5 pkt 3, na wniosek Dyrektora 
Centrum Nauki;

2)  dotacji podmiotowej na pokrycie bie#&cych kosz-
tów zarz&dzania realizowanymi przez Centrum Na-
uki zadaniami, okre"lonymi w art. 5 pkt 3; 

3)  dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów inwestycji dotycz&cych obs!ugi reali-
zacji zada$, okre"lonych w art. 5 pkt 3.

Art. 9. Minister przyznaje "rodki finansowe na  
nauk%: 

1)  jednostkom naukowym — na realizacj% zada$, 
o których mowa w art. 5 pkt 4—8 i 10;

2)  uczelniom — na dzia!alno"', o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudow% i utrzyma-
nie infrastruktury informatycznej nauki, o których 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 20 ust. 1 pkt 2; 

3)  Polskiej Akademii Umiej%tno"ci — na realizacj% za-
da$ okre"lonych w art. 5 pkt 9;

4)  podmiotom dzia!aj&cym na rzecz nauki — na reali-
zacj% zada$ okre"lonych w art. 5 pkt 7, 9 i 10;

5)  innym jednostkom organizacyjnym posiadaj&cym 
osobowo"' prawn& i siedzib% na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, nieb%d&cym jednostka-
mi naukowymi — na realizacj% zada$ okre"lonych 
w art. 5 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 pkt 4;
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6)  bibliotekom naukowym niewchodz&cym w sk!ad 
jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 
pkt 9 lit. a—c, w zakresie prowadzonej dzia!alno"ci 
naukowej oraz dzia!alno"ci upowszechniaj&cej  
nauk%.

Art. 10. Z wnioskami o przyznanie "rodków finan-
sowych na realizacj% zada$ okre"lonych w art. 5 
pkt 1—3 do Centrum Nauki i Centrum Rozwoju mog& 
wyst%powa':

1) jednostki naukowe;

2) konsorcja naukowe;

3)  sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni 
nieb%d&ce podstawowymi jednostkami organiza-
cyjnymi;

4) centra naukowo-przemys!owe;

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

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;

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# formy okre"lone 
w pkt 1—8.

Art. 11. 1. Osoby fizyczne niezatrudnione w pod-
miotach, o których mowa w art. 10 pkt 1—8 i 10, mog& 
wyst&pi' z wnioskiem o finansowanie projektów obej-
muj&cych badania naukowe lub prace rozwojowe 
zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Bada$ i Rozwoju 
(Dz. U. Nr 96, poz. 616) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 617).

2. Osoby fizyczne po zakwalifikowaniu projektu do 
finansowania uzyskuj& promes% finansowania bada$ 
lub prac rozwojowych.

3. )rodki finansowe s& przyznawane podmiotowi, 
który zatrudni osob% fizyczn&, o której mowa w ust. 1, 
i przekazywane na podstawie umowy zawartej z tym 
podmiotem.

Art. 12. Prawomocne orzeczenie o naruszeniu za-
sad etyki w nauce, o których mowa w art. 112 ust. 3 
pkt 1—4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk, art. 56 ust. 3 pkt 1—4 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i art. 144 
ust. 3 pkt 1—5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
o szkolnictwie wy#szym, jest uwzgl%dniane przez 
Ministra oraz organy Centrum Nauki i Centrum Roz-
woju przy przyznawaniu "rodków finansowych na ba-
dania naukowe i prace rozwojowe. 

Art. 13. 1. Minister przyznaje "rodki finansowe na 
zadania okre"lone w art. 5 pkt 4—7 oraz pkt 9—11 i 13 
w drodze decyzji, na podstawie wniosków z!o#onych 
przez uprawnione podmioty, po zasi%gni%ciu opinii 
w!a"ciwego zespo!u, o którym mowa w art. 52 
ust. 1—3. 

2. Zasi%gni%cie opinii w!a"ciwego zespo!u nie jest 
wymagane w przypadku decyzji o finansowaniu pro-
jektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, ocenio-
nych pozytywnie przez gremium mi%dzynarodowe. 

3. )rodki finansowe na op!acenie sk!adek, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, i  wk!adu krajowego, 
o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, s& przekazywane 
bezpo"rednio przez Ministra. Przekazanie tych "rod-
ków nie wymaga formy decyzji.

Art. 14. 1. Strona niezadowolona z decyzji dotycz&-
cej przyznania albo odmowy przyznania "rodków 
finansowych na nauk% mo#e zwróci' si% do Ministra 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Do wniosku sto-
suje si% odpowiednio przepisy Kodeksu post%powania 
administracyjnego dotycz&ce odwo!a$ od decyzji.

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest 
opiniowany przez zespó!, o którym mowa w art. 52 
ust. 2.

3. Opinia dotycz&ca wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy nie mo#e by' sporz&dzana przez oso-
b%, która uprzednio ocenia!a lub opiniowa!a wniosek 
o przyznanie "rodków finansowych, b%d&cy przedmio-
tem decyzji Ministra. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzy-
muje wykonania decyzji Ministra.

Art. 15. 1. Wnioski, recenzje, umowy i raporty z re-
alizacji zada$ finansowanych ze "rodków na nauk% 
stanowi& tajemnic% przedsi%biorstw w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Informacje o wynikach realizacji zada$ finanso-
wanych ze "rodków finansowych na nauk%, podlega-
j&ce ochronie na podstawie ust. 1, mog& by' udost%p-
niane wy!&cznie przez uprawniony podmiot, który 
otrzyma! "rodki finansowe na realizacj% tych zada$.

3. Dane o osobach recenzentów i ekspertów oce-
niaj&cych wnioski o przyznanie "rodków finansowych 
na nauk% przeznaczonych na zadania okre"lone 
w art. 5 nie s& udost%pniane wnioskodawcom.

Art. 16. 1. W razie dokonania wynalazku, wzoru 
u#ytkowego lub wzoru przemys!owego w wyniku prac 
lub zada$ finansowanych przez Ministra, 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 Minister przyzna! "rodki finansowe na nauk%, 
chyba #e umowa mi%dzy Ministrem a podmiotem 
otrzymuj&cym "rodki finansowe na nauk% albo decy-
zja o przyznaniu "rodków stanowi& inaczej.
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2. Do w!asno"ci maj&tkowych praw autorskich po-
wsta!ych w wyniku realizacji zada$ finansowanych ze 
"rodków finansowych na nauk% stosuje si% przepisy 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z pó(n. zm.2)).

Art. 17. Dyrektor Centrum Nauki lub Dyrektor Cen-
trum Rozwoju, na wniosek kierownika projektu obej-
muj&cego badania naukowe lub prace rozwojowe, 
mo#e wyrazi' zgod% na zmian% miejsca realizacji pro-
jektu po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika 
jednostki organizacyjnej realizuj&cej projekt i kierow-
nika jednostki przejmuj&cej realizacj% projektu. 

Rozdzia! 2

Zasady finansowania nauki

Art. 18. 1. Finansowanie dzia!alno"ci statutowej 
obejmuje:

1)  utrzymanie potencja!u badawczego jednostki na-
ukowej, w tym: 

a)  dzia!ania niezb%dne do rozwoju specjalno"ci na-
ukowych lub kierunków badawczych oraz roz-
woju kadry naukowej, w tym badania naukowe 
lub prace rozwojowe uj%te w planie finanso-
wym jednostek naukowych, 

b)  utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym 
bibliotek i archiwów,

c)  koszty zwi&zane z zatrudnieniem niezb%dnej ka-
dry naukowej i in#ynieryjno-technicznej, z za-
strze#eniem ust. 3,

d)  zakup lub wytworzenie aparatury naukowo- 
-badawczej zwi&zanej z realizacj& zada$, o któ-
rych mowa w lit. a, niestanowi&cej du#ej infra-
struktury badawczej, 

e)  wspó!prac% naukow& krajow& i zagraniczn& nie-
zb%dn& do realizacji zada$, o których mowa 
w lit. a,

 f)  dzia!alno"' jednostki naukowej w zakresie upo-
wszechniania nauki, dotycz&ca zada$ okre"lo-
nych w art. 25 ust. 1,

g)  koszty restrukturyzacji jednostek naukowych 
w zakresie zada$ okre"lonych w lit. a, c—e;

2)  utrzymanie specjalnego urz&dzenia badawczego 
w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury 
informatycznej nauki — równie# w uczelni;

3)  dzia!alno"' jednostek naukowych uczelni, jedno-
stek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytu-
tów badawczych i mi%dzynarodowych instytutów 
naukowych polegaj&c& na prowadzeniu bada$ na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz zada$ z nimi 
zwi&zanych, s!u#&cych rozwojowi m!odych na-
ukowców oraz uczestników studiów doktoranc-
kich, finansowanych w wewn%trznym trybie kon-
kursowym;

4)  dzia!alno"' jednostek naukowych, uczelni lub in-
nych uprawnionych podmiotów zwi&zan& z utrzy-
maniem i poszerzeniem naukowych baz danych, 
w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtual-
nej Biblioteki Nauki — systemu udost%pniania 
w formie elektronicznej naukowych baz danych 
oraz publikacji naukowych.

2. Restrukturyzacja jednostek naukowych, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g, mo#e obejmowa' zmiany 
struktury organizacyjnej lub zatrudnienia wynikaj&ce 
ze zmiany profilu prowadzonej dzia!alno"ci naukowej 
lub badawczo-rozwojowej. 

3. W przypadku uczelni w kosztach, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzgl%dnia si% kosztów 
utrzymania potencja!u badawczego zwi&zanego z dzia-
!alno"ci& dydaktyczn& oraz kosztów zwi&zanych z za-
trudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych 
zajmuj&cych si% dzia!alno"ci& dydaktyczn&.

4. Wysoko"' dotacji na utrzymanie potencja!u ba-
dawczego jednostki naukowej zale#y od kategorii jed-
nostki naukowej, okre"lonej w art. 42 ust. 3. 

5. Wniosek o finansowanie dzia!alno"ci statutowej 
wymaga zaopiniowania przez:

1)  rektora uczelni — w odniesieniu do podstawowych 
jednostek organizacyjnych tej uczelni, a w przy-
padku uczelni wojskowych — ponadto przez Mini-
stra Obrony Narodowej;

2)  Prezesa Polskiej Akademii Nauk — w odniesieniu 
do jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk;

3)  ministra nadzoruj&cego instytut badawczy — 
w odniesieniu do instytutu badawczego;

4)  ministra w!a"ciwego do spraw wewn%trznych — 
w odniesieniu do uczelni s!u#b publicznych.

Art. 19. 1. )rodki finansowe na nauk% przeznaczo-
ne na finansowanie dzia!alno"ci statutowej, okre"lo-
nej w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a—f oraz pkt 2, s& przeka-
zywane w formie dotacji podmiotowej, a "rodki finan-
sowe na dzia!alno"' statutow& okre"lon& w art. 18 
ust. 1 pkt 1 lit. g oraz pkt 3 i 4 s& przekazywane w for-
mie dotacji celowej.

2. )rodki finansowe przyznawane na realizacj% za-
da$, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, mog& by' 
przeznaczane na stypendia dla uczestników studiów 
doktoranckich uczestnicz&cych w realizacji bada$ na-
ukowych lub prac rozwojowych.

3. Jednostce naukowej, której zosta!a przyznana 
kategoria C, przyznaje si% dotacje na utrzymanie po-
tencja!u badawczego na okres 6 miesi%cy od dnia 
przyznania kategorii, w tym na finansowanie kosztów 
restrukturyzacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 
lit. g. 

4. Jednostka naukowa, która otrzyma!a kategori% C, 
mo#e z!o#y' wniosek o ponown& ocen% nie wcze"niej 
ni# po up!ywie 12 miesi%cy od dnia przyznania katego-
rii C.

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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5. )rodki finansowe pozyskane w zwi&zku z przy-
znaniem jednostkom naukowym kategorii C Minister 
przeznacza na rzecz zada$ realizowanych przez Cen-
trum Nauki i Centrum Rozwoju. 

6. )rodki finansowe przyznane na finansowanie 
dzia!alno"ci statutowej niewykorzystane w danym ro-
ku kalendarzowym pozostaj& w jednostce naukowej 
na rok nast%pny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zo-
sta!y przyznane.

7. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz 
rozliczania "rodków finansowych na cele okre"lone 
w ust. 1, w tym: 

1)  kryteria i sposób oceny wniosków o finansowanie 
utrzymania potencja!u badawczego jednostki na-
ukowej dla jednostek posiadaj&cych kategori% A+, 
A, B lub C, 

2)  kryteria i sposób oceny wniosków o finansowanie 
utrzymania specjalnego urz&dzenia badawczego 
oraz wniosków o finansowanie utrzymania infra-
struktury informatycznej nauki dla jednostek na-
ukowych posiadaj&cych kategori% A+, A lub B oraz 
dla uczelni, 

3)  kryteria i sposób podzia!u mi%dzy jednostki nauko-
we uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, instytuty badawcze i mi%dzynarodowe in-
stytuty naukowe "rodków finansowych na dzia!al-
no"' polegaj&c& na prowadzeniu bada$ nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz zada$ z nimi 
zwi&zanych, s!u#&cych rozwojowi m!odych na-
ukowców oraz uczestników studiów doktoranc-
kich, finansowanych w wewn%trznym trybie kon-
kursowym,

4)  kryteria i sposób oceny wniosków o finansowanie 
dzia!a$ jednostek naukowych, uczelni lub innych 
uprawnionych podmiotów zwi&zanych z utrzyma-
niem i poszerzeniem naukowych baz danych, 
w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtual-
nej Biblioteki Nauki,

5)  kryteria i sposób rozliczania przyznanych "rodków 
finansowych, w tym umarzania lub odraczania 
sp!aty i rozk!adania na raty nale#no"ci finanso-
wych, 

6)  wzory wniosków o przyznanie dotacji, raportów 
zawieraj&cych informacje o zrealizowanych zada-
niach i rozliczenie finansowe poniesionych kosz-
tów oraz innych niezb%dnych dokumentów

— maj&c na uwadze ocen% dotychczasowej dzia!al-
no"ci jednostki naukowej, a tak#e prawid!owo"' wy-
korzystania wcze"niej przyznanych "rodków finanso-
wych na nauk% oraz uwzgl%dniaj&c priorytetowe 
finansowanie jednostek naukowych kategorii A+.

8. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, warunki i tryb przyznawania po-
mocy publicznej na cele okre"lone w ust. 1, 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 celów polityki naukowej pa$-
stwa. 

Art. 20. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie du-
#ej infrastruktury badawczej s!u#&cej potrzebom ba-
da$ naukowych lub prac rozwojowych obejmuje 
finansowanie kosztów:

1)  zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-ba-
dawczej stanowi&cej du#& infrastruktur% badaw-
cz&; 

2) rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;

3)  udzia!u w przedsi%wzi%ciu inwestycyjnym w zakre-
sie du#ej infrastruktury badawczej, podejmowa-
nym na podstawie umowy mi%dzynarodowej;

4)  inwestycji w zakresie du#ej infrastruktury badaw-
czej, wspó!finansowanych ze "rodków funduszy 
strukturalnych.

2. Koszty zakupu oraz wytworzenia aparatury na-
ukowo-badawczej niestanowi&cej du#ej infrastruktury 
badawczej, zaliczanej do "rodków trwa!ych zgodnie 
z odr%bnymi przepisami, mog& by' wliczane do kosz-
tów realizacji zada$ okre"lonych w art. 5 pkt 1—5 
i 7—10. 

3. Wniosek o finansowanie inwestycji wspó!finan-
sowanej z innej cz%"ci bud#etu pa$stwa jest sk!adany 
wraz z opini& dysponenta tej cz%"ci. 

4. W przypadku gdy inwestycja b%dzie wykorzysty-
wana do realizacji zada$ innych ni# badania naukowe 
lub prace rozwojowe, ze "rodków finansowych na na-
uk% finansowana jest jedynie ta cz%"' kosztów inwe-
stycji, która s!u#y potrzebom bada$ naukowych lub 
prac rozwojowych.

5. )rodki finansowe na nauk% przeznaczone na 
finansowanie inwestycji w zakresie du#ej infrastruktu-
ry badawczej, s!u#&cych potrzebom bada$ naukowych 
lub prac rozwojowych, s& przekazywane jednostce na-
ukowej, uczelni lub jednostce naukowej reprezentuj&-
cej podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14—16, 
w formie dotacji celowej.

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz 
rozliczania "rodków finansowych na cele okre"lone 
w ust. 1, w tym: 

1)  sposób oceny wniosków dotycz&cych zada$ prze-
widzianych do finansowania,

2) sposób oceny realizacji zada$,

3)  sposób rozliczania przyznanych "rodków finanso-
wych, w tym umarzania lub odraczania sp!aty 
i rozk!adania na raty nale#no"ci finansowych, 
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4)  wzory wniosków o finansowanie inwestycji, rapor-
tów zawieraj&cych informacje o realizacji inwesty-
cji i rozliczenie finansowe poniesionych kosztów 
oraz wzory innych niezb%dnych dokumentów 

— maj&c na uwadze znaczenie przewidzianych do 
finansowania inwestycji w zakresie du#ej infrastruk-
tury badawczej dla realizacji celów polityki naukowej, 
naukowo-technicznej i innowacyjnej pa$stwa, po-
trzeb% zwi%kszenia roli nauki w rozwoju gospodar-
czym i spo!ecznym kraju, ocen% dotychczasowej 
dzia!alno"ci jednostki naukowej, a tak#e prawid!o-
wo"' wykorzystania wcze"niej przyznanych "rodków 
finansowych na nauk%.

7. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, warunki i tryb przyznawania po-
mocy publicznej na cele okre"lone w ust. 1, 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 celów polityki naukowej pa$-
stwa.

Art. 21. Przy ocenie wniosków o finansowanie in-
westycji w zakresie du#ej infrastruktury badawczej, 
o której mowa w art. 20 ust. 1, uwzgl%dnia si% nast%-
puj&ce kryteria:

1)  planowany wp!yw inwestycji na rozwój bada$ na-
ukowych lub prac rozwojowych;

2)  planowany zakres wykorzystania inwestycji do re-
alizacji bada$ naukowych lub prac rozwojowych, 
w tym przez inne jednostki naukowe;

3)  planowane do realizacji zadania obejmuj&ce bada-
nia naukowe lub prace rozwojowe;

4) zakres dost%pno"ci podobnej aparatury w kraju;

5) kategori% jednostki naukowej; 

6)  wysoko"' "rodków finansowych uzyskanych przez 
jednostk% wnioskuj&c& na realizacj% bada$ nauko-
wych lub prac rozwojowych z innych (róde!, w tym 
z Centrum Nauki, Centrum Rozwoju oraz ze "rod-
ków pozabud#etowych, w okresie 4 lat poprzedza-
j&cych rok z!o#enia wniosku;

7)  zdolno"' jednostki naukowej do samodzielnego 
pokrycia kosztów utrzymania aparatury naukowo- 
-badawczej stanowi&cej du#& infrastruktur% ba-
dawcz&, w tym kosztów bie#&cych i serwisowych.

Art. 22. 1. Finansowanie inwestycji budowlanych 
s!u#&cych potrzebom bada$ naukowych lub prac roz-
wojowych obejmuje finansowanie kosztów:

1) budowy nowych obiektów budowlanych;

2)  przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów 
budowlanych; 

3) zakupu nieruchomo"ci; 

4)  udzia!u w inwestycyjnym przedsi%wzi%ciu budow-
lanym podejmowanym na podstawie umowy 
mi%dzynarodowej; 

5)  inwestycji budowlanych wspó!finansowanych ze 
"rodków funduszy strukturalnych. 

2. Wniosek o finansowanie inwestycji budowlanej 
wspó!finansowanej z innej cz%"ci bud#etu pa$stwa 
jest sk!adany wraz z opini& dysponenta tej cz%"ci. 

3. W przypadku gdy inwestycja budowlana b%dzie 
wykorzystywana do realizacji zada$ innych ni# bada-
nia naukowe lub prace rozwojowe, ze "rodków finan-
sowych na nauk% finansuje si% jedynie t% cz%"' kosz-
tów inwestycji, która s!u#y potrzebom bada$ nauko-
wych lub prac rozwojowych.

4. )rodki finansowe na nauk% przeznaczone na 
finansowanie inwestycji budowlanych s!u#&cych po-
trzebom bada$ naukowych lub prac rozwojowych s& 
przekazywane jednostce naukowej, uczelni, lub jed-
nostce naukowej reprezentuj&cej podmioty, o których 
mowa w art. 2 pkt 12 i 14—16, w formie dotacji celo-
wej. 

5. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz 
rozliczania "rodków finansowych na cele okre"lone 
w ust. 1, w tym: 

1)  sposób oceny wniosków dotycz&cych zada$ prze-
widzianych do finansowania, 

2) sposób oceny realizacji zada$, 

3)  sposób rozliczania przyznanych "rodków finanso-
wych, w tym umarzania lub odraczania sp!aty 
i rozk!adania na raty nale#no"ci finansowych, 

4)  wzory wniosków o finansowanie inwestycji bu-
dowlanych, raportów zawieraj&cych informacje 
o realizacji inwestycji i rozliczenie finansowe po-
niesionych kosztów oraz wzory innych niezb%d-
nych dokumentów

— maj&c na uwadze znaczenie przewidzianych do  
finansowania inwestycji budowlanych dla realizacji 
celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i in-
nowacyjnej pa$stwa, potrzeb% zwi%kszenia roli nauki 
w rozwoju gospodarczym i spo!ecznym kraju, ocen% 
dotychczasowej dzia!alno"ci jednostki naukowej, 
a tak#e prawid!owo"' wykorzystania wcze"niej przy-
znanych "rodków finansowych na nauk%.

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, warunki i tryb przyznawania po-
mocy publicznej na cele okre"lone w ust. 1, 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 celów polityki naukowej pa$-
stwa.

Art. 23. 1. Finansowanie wspó!pracy naukowej 
z zagranic& obejmuje: 
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1)  projekty realizowane we wspó!pracy z partnerem 
zagranicznym, obejmuj&ce badania naukowe, pra-
ce rozwojowe lub dzia!alno"' upowszechniaj&c& 
nauk%, realizowane w ramach mi%dzynarodowych 
programów, inicjatyw lub przedsi%wzi%' badaw-
czych, wspó!finansowane z zagranicznych "rod-
ków finansowych niepodlegaj&cych zwrotowi; 

2)  dzia!ania wspomagaj&ce uczestnictwo jednostek 
naukowych i innych podmiotów w programach, 
inicjatywach lub przedsi%wzi%ciach badawczych, 
o których mowa w pkt 1; 

3)  op!acanie sk!adek na rzecz instytucji lub organiza-
cji mi%dzynarodowych, wynikaj&cych z zawartych 
umów mi%dzynarodowych, z wy!&czeniem sk!adek 
od osób fizycznych; 

4)  wniesienie wk!adu krajowego na rzecz wspólnego 
mi%dzynarodowego programu lub przedsi%wzi%-
cia, w ramach którego s& finansowane badania 
naukowe lub prace rozwojowe. 

2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz 
rozliczania "rodków finansowych na cele okre"lone 
w ust. 1, w tym: 

1)  sposób oceny wniosków dotycz&cych zada$ prze-
widzianych do finansowania,

2) sposób oceny realizacji finansowanych zada$, 

3)  sposób rozliczania przyznanych "rodków finanso-
wych, w tym umarzania lub odraczania sp!aty 
i rozk!adania na raty nale#no"ci finansowych, 

4)  wzory wniosków o finansowanie wspó!pracy na-
ukowej z zagranic&, raportów zawieraj&cych infor-
macje o realizacji finansowanych zada$, wraz 
z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów, 
oraz wzory innych niezb%dnych dokumentów

— maj&c na uwadze znaczenie finansowania wspó!-
pracy naukowej z zagranic& dla realizacji celów poli-
tyki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 
pa$stwa, potrzeb% zwi%kszenia aktywno"ci jednostek 
naukowych na arenie mi%dzynarodowej, ocen% do-
tychczasowej dzia!alno"ci jednostki naukowej lub in-
nego uprawnionego podmiotu, a tak#e prawid!owo"' 
wykorzystania wcze"niej przyznanych "rodków 
finansowych na nauk%.

3. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, warunki i tryb przyznawania po-
mocy publicznej na cele okre"lone w ust. 1, 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 celów polityki naukowej pa$-
stwa.

Art. 24. Wspó!finansowanie zada$ realizowanych 
i finansowanych ze "rodków funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej albo z niepodlegaj&cych zwrotowi 
"rodków pomocy udzielonej przez pa$stwa cz!onkow-
skie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) odbywa si% na podstawie kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania "rodków finansowych 
okre"lonych w przepisach dotycz&cych programów 
operacyjnych albo w przypadku zada$ finansowanych 
z niepodlegaj&cych zwrotowi "rodków pomocy udzie-
lonej przez pa$stwa cz!onkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z umo-
wami mi%dzynarodowymi.

Art. 25. 1. Finansowanie dzia!alno"ci upowszech-
niaj&cej nauk% obejmuje: 

1)  promowanie przedsi%wzi%' innowacyjnych wyko-
rzystuj&cych wyniki bada$ naukowych lub prac 
rozwojowych;

2)  upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie 
osi&gni%' naukowych lub naukowo-technicznych;

3)  tworzenie, przetwarzanie, udost%pnianie i upo-
wszechnianie informacji naukowych i naukowo- 
-technicznych;

4) sporz&dzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; 

5)  podejmowanie innych dzia!a$ szczególnie wa#-
nych dla rozwoju nauki.

2. )rodki finansowe przeznaczone na finansowa-
nie dzia!alno"ci upowszechniaj&cej nauk% przyznaje 
si% na realizacj% zada$ okre"lonych w ust. 1:

1) Polskiej Akademii Umiej%tno"ci;

2) podmiotom dzia!aj&cym na rzecz nauki. 

3. )rodki finansowe przeznaczone na finansowa-
nie dzia!alno"ci upowszechniaj&cej nauk% przyznaje 
si% bibliotekom naukowym niewchodz&cym w sk!ad 
jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 
lit. a—c, na:

1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych;

2) dzia!alno"' wydawnicz&;

3)  opracowywanie zasobów naukowych bibliotek 
oraz informacji bibliotecznej.

4. Wniosek o przyznanie "rodków finansowych 
bibliotekom naukowym sk!ada organizator.

5. Minister mo#e przyzna' "rodki finansowe mini-
strom kieruj&cym dzia!ami administracji rz&dowej 
i kierownikom centralnych organów administracji rz&-
dowej na ich potrzeby w!asne dotycz&ce zada$ okre"-
lonych w ust. 1.

6. Potrzeby w!asne Ministra dotycz&ce zada$ okre"- 
lonych w ust. 1 s& finansowane ze "rodków finanso-
wych wyodr%bnionych w planie finansowym, o któ-
rym mowa w art. 6 ust. 1. Do finansowania zada$ wy-
nikaj&cych z potrzeb w!asnych Ministra nie stosuje si% 
przepisu art. 13 ust. 1. 
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7. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz 
rozliczania przyznanych "rodków finansowych na cele 
okre"lone w ust. 1, w tym: 

1)  sposób oceny wniosków dotycz&cych zada$ prze-
widzianych do finansowania, 

2) sposób oceny realizacji finansowanych zada$,

3)  sposób rozliczania przyznanych "rodków finanso-
wych, w tym umarzania lub odraczania sp!aty 
i rozk!adania na raty nale#no"ci finansowych, 

4)  wzory wniosków o finansowanie zada$ z zakresu 
dzia!alno"ci upowszechniaj&cej nauk%, raportów 
z realizacji zada$ i innych niezb%dnych dokumen-
tów

— maj&c na uwadze znaczenie zada$ przewidzianych 
do finansowania dla realizacji celów polityki nauko-
wej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pa$stwa, 
potrzeb% i znaczenie upowszechniania informacji 
o roli nauki w rozwoju gospodarczym i spo!ecznym 
kraju, a tak#e prawid!owo"' wykorzystania wcze"niej 
przyznanych "rodków finansowych na nauk%. 

8. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, warunki i tryb przyznawania po-
mocy publicznej na cele okre"lone w ust. 1, 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 celów polityki naukowej pa$-
stwa.

Art. 26. 1. Finansowanie programów lub przedsi%-
wzi%' ustanawianych przez Ministra obejmuje dzia!a-
nia dotycz&ce realizacji okre"lonych przez Ministra za-
da$ wynikaj&cych z polityki naukowej i naukowo-tech-
nicznej pa$stwa.

2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki w Dzienniku 
Urz%dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” og!asza komunikaty o ustanowieniu programu 
i przedsi%wzi%cia, z zastrze#eniem ust. 3.

3. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, programy lub przedsi%wzi%cia, 
w ramach których b%dzie udzielana pomoc publiczna, 
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 celów polityki naukowej, na-
ukowo-technicznej i innowacyjnej pa$stwa.

4. )rodki finansowe przeznaczone na finansowa-
nie programów lub przedsi%wzi%', o których mowa 
w ust. 2 i 3, s& przekazywane jednostce naukowej lub 
innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie 
umowy.

Art. 27. 1. Minister mo#e przyzna' "rodki finanso-
we na organizowanie i finansowanie ustanowionego 
programu lub przedsi%wzi%cia podmiotowi dzia!aj&ce-
mu na rzecz nauki, który jest wybierany w drodze kon-
kursu.

2. Og!oszenie o konkursie zamieszcza si% w co naj-
mniej jednym tygodniku i trzech dziennikach o zasi%-
gu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej urz%du 
obs!uguj&cego Ministra w Biuletynie Informacji Pub-
licznej oraz udost%pnia w siedzibie Ministra. 

3. W og!oszeniu o konkursie Minister okre"la:

1)  termin sk!adania wniosków, który nie mo#e by' 
krótszy ni# miesi&c od dnia opublikowania og!o-
szenia o konkursie,

2) tryb przeprowadzenia konkursu,

3)  wymagania, jakie musz& spe!nia' podmioty dzia-
!aj&ce na rzecz nauki przyst%puj&ce do konkursu,

4)  sposób oceny wniosków o przyznanie "rodków 
finansowych 

— maj&c na uwadze sprawn& realizacj% i zakres za-
da$ ustanowionego programu.

4. )rodki finansowe przeznaczone na organizowa-
nie i finansowanie ustanowionego przez Ministra pro-
gramu lub przedsi%wzi%cia s& przekazywane podmio-
towi dzia!aj&cemu na rzecz nauki na podstawie umo-
wy. 

Art. 28. 1. Minister przyznaje corocznie, na podsta-
wie z!o#onych wniosków, nie wi%cej ni# 3 nagrody za 
wybitne osi&gni%cia naukowe lub naukowo-technicz-
ne. Wysoko"' nagrody nie mo#e przekroczy' pi%tna-
stokrotnej minimalnej miesi%cznej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska 
profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni pub-
licznej.

2. Minister przyznaje corocznie, na podstawie z!o-
#onych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych 
m!odych naukowców zatrudnionych w jednostkach 
naukowych i prowadz&cych dzia!alno"' naukow&. Sty-
pendia przyznaje si% na okres nie d!u#szy ni# 3 lata, 
w wysoko"ci miesi%cznej nieprzekraczaj&cej minimal-
nej miesi%cznej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajne-
go zatrudnionego w uczelni publicznej. Do okresu, na 
który przyznano stypendium, nie wlicza si% przerwy 
w dzia!alno"ci naukowej zwi&zanej z urlopem macie-
rzy$skim lub wychowawczym stypendysty, udzielo-
nych na zasadach okre"lonych w przepisach Kodeksu 
pracy, albo jego d!ugotrwa!ej choroby, w tym wyma-
gaj&cej rehabilitacji. W tym okresie wyp!ata stypen-
dium jest zawieszona.
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3. Okresów urlopu albo choroby, o których mowa 
w ust. 2, nie uznaje si% za zaprzestanie dzia!alno"ci na-
ukowej, je#eli bezpo"rednio po ich zako$czeniu sty-
pendysta podejmie prac% naukow& lub w stosunku do 
stypendysty zostanie orzeczona trwa!a niezdolno"' do 
pracy.

4. Kandydatów do nagrody za wybitne osi&gni%cia 
naukowe lub naukowo-techniczne mog& zg!asza':

1)  rady naukowe, rady wydzia!ów lub organy repre-
zentuj&ce inne jednostki naukowe;

2)  organizacje pozarz&dowe, których celem statuto-
wym jest dzia!alno"' na rzecz nauki;

3)  Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Pol-
skiej Akademii Nauk.

5. Kandydatów do stypendiów naukowych dla wy-
bitnych m!odych naukowców mog& zg!asza' rady na-
ukowe, rady wydzia!ów lub organy reprezentuj&ce in-
ne jednostki naukowe, zatrudniaj&ce te osoby.

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania na-
gród za wybitne osi&gni%cia naukowe lub naukowo- 
-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybit-
nych m!odych naukowców, w tym: 

1) kryteria i sposób:

a) oceny wniosków o przyznanie nagrody,

b)  oceny wniosków o przyznanie stypendium na-
ukowego,

c)  rozliczania "rodków finansowych przyznanych 
na stypendia naukowe, w tym umarzania lub 
odraczania sp!aty i rozk!adania na raty nale#no-
"ci finansowych,

2)  wzory wniosków o przyznanie nagrody i o przy-
znanie stypendium naukowego

— maj&c na uwadze wyró#niaj&cy poziom bada$ 
i osi&gni%' w skali krajowej i mi%dzynarodowej. 

Art. 29. 1. Finansowanie dzia!alno"ci Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Poli-
tyki Naukowej, zespo!ów, recenzentów i ekspertów 
oraz dzia!alno"ci kontrolnej obejmuje koszty: 

1)  dzia!alno"ci Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych oraz Komitetu Polityki Naukowej, w tym pro-
wadzonych przez nie prac opiniodawczych i do-
radczych; 

2)  dzia!alno"ci zespo!ów powo!ywanych na podsta-
wie art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1—3;

3)  sporz&dzania recenzji, ekspertyz, ocen i opinii do-
tycz&cych przyznawania i rozliczania "rodków 
finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 5—11 
i 13; 

4)  przeprowadzania kontroli merytorycznej i finanso-
wej dotycz&cej realizacji zada$, o których mowa 
w art. 5.

2. Ze sporz&dzenia recenzji, opinii lub ekspertyz 
jest wy!&czona osoba, która jest stron& w sprawie 
albo pozostaje ze stron& w takim stosunku prawnym, 
#e wynik sprawy mo#e mie' wp!yw na jej prawa i obo-
wi&zki. 

3. Minister w szczególnych przypadkach dotycz&-
cych przyznania "rodków finansowych mo#e zasi%g-
n&' dodatkowych opinii wyspecjalizowanych instytu-
cji lub ekspertów, w tym instytucji i ekspertów zagra-
nicznych. 

4. Cz!onkom organów opiniodawczo-doradczych, 
o których mowa w art. 35, cz!onkom zespo!ów powo-
!ywanych na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1—3 
oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom prze-
prowadzaj&cym kontrole merytoryczne i finansowe 
dotycz&ce realizacji zada$, o których mowa w art. 5, 
przys!uguje wynagrodzenie. 

5. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, wysoko"' wynagrodzenia przy-
s!uguj&cego osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, 
uwzgl%dniaj&c w szczególno"ci kwalifikacje poszcze-
gólnych osób, pe!nione funkcje, zakres realizowanych 
zada$ oraz udzia! w posiedzeniach, z tym #e wysoko"' 
wynagrodzenia nie mo#e przekracza' minimalnej mie-
si%cznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewi-
dzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego za-
trudnionego w uczelni publicznej. 

6. Zamiejscowym osobom, o których mowa 
w ust. 4, przys!uguje zwrot kosztów podró#y na zasa-
dach okre"lonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 30. 1. Minister w!a"ciwy do spraw nauki 
w Dzienniku Urz%dowym Ministra og!asza komunikaty 
o przyznanych dotacjach ze "rodków finansowych na 
nauk%. 

2. Minister wydaje biuletyn, w którym zamieszcza 
informacje wa#ne dla nauki oraz informacje o dzia!al-
no"ci Ministra i Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych. 

3. Minister zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej komunikaty dotycz&ce "rodków finanso-
wych na nauk% przyznanych w formie dotacji lub na 
podstawie umowy, zawieraj&ce: 

1)  nazwy jednostek naukowych lub innych jednostek 
organizacyjnych otrzymuj&cych "rodki finansowe 
na nauk%; 

2)  tytu!y zada$, programów i przedsi%wzi%' oraz imi% 
i nazwisko ich kierownika; 

3)  wysoko"' "rodków finansowych przyznanych 
przez Ministra.

Rozdzia! 3

Kontrola wydatkowania !rodków finansowych 
na nauk"

Art. 31. 1. Minister sprawuje kontrol% merytorycz-
n& i finansow& nad prawid!owo"ci& wydatkowania 
"rodków finansowych na nauk%, przekazywanych jed-
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nostkom naukowym i innym uprawnionym podmio-
tom na podstawie przepisów ustawy, obejmuj&c& rea-
lizacj% bada$ naukowych, prac rozwojowych lub in-
nych zada$ finansowanych ze "rodków finansowych 
na nauk%. 

2. Kontrola wydatkowania "rodków przyznanych 
na realizacj% zada$ finansowanych ze "rodków fundu-
szy strukturalnych lub z niepodlegaj&cych zwrotowi 
"rodków pomocy zagranicznej, o których mowa 
w art. 24, odbywa si% zgodnie z przepisami okre"laj&-
cymi wdra#anie funduszy strukturalnych i zasadami 
dotycz&cymi niepodlegaj&cych zwrotowi "rodków po-
mocy udzielonej przez pa$stwa cz!onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

3. Minister sprawuje kontrol% wydatkowania przy-
znanych "rodków finansowych na nauk% z punktu wi-
dzenia legalno"ci, celowo"ci, gospodarno"ci i rzetel-
no"ci. 

4. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie ra-
portów, sprawozda$ i innych dokumentów albo bez-
po"rednio w siedzibie jednostki naukowej lub innego 
podmiotu przez wyznaczony przez Ministra zespó! 
kontroluj&cy. 

5. Zespó! kontroluj&cy przeprowadza kontrol% na 
podstawie pisemnego, imiennego upowa#nienia, za-
wieraj&cego wskazanie kontrolowanej jednostki na-
ukowej lub innego podmiotu oraz przedmiotu, zakre-
su, terminu rozpocz%cia i zako$czenia kontroli. Cz!on-
kowie zespo!u kontroluj&cego przed przyst&pieniem 
do kontroli s& obowi&zani do okazania dokumentu 
to#samo"ci. 

Art. 32. 1. Kontrolowana jednostka naukowa lub 
inny podmiot ma obowi&zek udost%pni' na #&danie 
zespo!u kontroluj&cego wszelkie dokumenty i mate-
ria!y niezb%dne do przeprowadzenia kontroli. 

2. Zespó! kontroluj&cy ma prawo do: 

1)  wgl&du do dokumentów zwi&zanych z przedmio-
tem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochro-
nie tajemnic ustawowo chronionych; 

2)  #&dania od pracowników ustnych i pisemnych wy-
ja"nie$; 

3) zabezpieczania dowodów. 

3. Minister na podstawie protoko!u kontroli spo-
rz&dza wyst&pienie pokontrolne, które przekazuje kie-
rownikowi kontrolowanej jednostki naukowej lub in-
nego podmiotu. 

4. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej 
lub innego podmiotu, w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania wyst&pienia pokontrolnego, mo#e zg!osi' na 
pi"mie zastrze#enia do ustale$ i wniosków zawartych 
w wyst&pieniu pokontrolnym. 

Art. 33. 1. Minister w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania zastrze#e$, o których mowa w art. 32 ust. 4, 
sporz&dza ostateczne wyst&pienie pokontrolne, je#eli 
uzna zasadno"' ca!o"ci lub cz%"ci zastrze#e$, a w przy-
padku nieuwzgl%dnienia zastrze#e$ w ca!o"ci przeka-

zuje kierownikowi kontrolowanej jednostki naukowej 
lub innego podmiotu swoje stanowisko wraz z uza-
sadnieniem. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej 
lub innego podmiotu jest obowi&zany w terminie 
wskazanym w wyst&pieniu pokontrolnym wykona' 
wnioski i zalecenia pokontrolne.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki naukowej 
lub innego podmiotu jest obowi&zany poinformowa' 
na pi"mie Ministra o sposobie wykonania wniosków 
i zalece$ pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia za-
ko$czenia ich realizacji.

4. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia: 

1)  sposób przeprowadzania merytorycznej i finanso-
wej kontroli: 

a)  realizacji bada$ naukowych, prac rozwojowych 
i innych zada$ finansowanych ze "rodków 
finansowych na nauk%, 

b)  wydatkowania "rodków finansowych na nauk% 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

2) tryb wyznaczania zespo!ów kontroluj&cych, 

3)  sposób dokumentowania kontroli oraz formu!o-
wania zalece$ i wniosków pokontrolnych 

— maj&c na uwadze skuteczno"' i sprawno"' prze-
prowadzania kontroli.

Art. 34. 1. Obowi&zkowemu zewn%trznemu audy-
towi, przeprowadzanemu nie rzadziej ni# co 4 lata, 
podlegaj&: 

1)  jednostki naukowe, które otrzymuj& "rodki finan-
sowe na dzia!alno"' statutow&; 

2) projekty, w których ca!kowita warto"' dofinanso-
wania przekracza 2 000 000  z!;

3) Centrum Nauki oraz Centrum Rozwoju.

2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, sposób i tryb przeprowadzania 
zewn%trznego audytu, w tym: 

1)  sposób dokumentowania wyników zewn%trznego 
audytu, 

2)  sposób wspó!pracy z jednostk& naukow&, w której 
jest przeprowadzany zewn%trzny audyt,

3)  obszary dzia!alno"ci kontrolowanych podmiotów 
podlegaj&ce zewn%trznemu audytowi

— z uwzgl%dnieniem powszechnie uznawanych stan-
dardów.

Rozdzia! 4

Organy opiniodawczo-doradcze i zespo#y Ministra

Art. 35. Organami opiniodawczo-doradczymi 
Ministra s&:

1) Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;

2) Komitet Polityki Naukowej.
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Art. 36. 1. Komitet Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych powo!uje Minister.

2. W sk!ad Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych wchodzi trzydziestu cz!onków, w tym dwudzie-
stu zg!oszonych przez jednostki naukowe posiadaj&ce 
co najmniej kategori% A oraz dziesi%ciu zg!oszonych 
przez "rodowiska spo!eczno-gospodarcze o uznanym 
dorobku w zakresie innowacyjno"ci. 

3. Cz!onków Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych powo!uje Minister spo"ród kandydatów zg!o-
szonych przez podmioty, o których mowa w ust. 2. 
Kandydatem jednostek naukowych mo#e by' osoba 
posiadaj&ca co najmniej stopie$ naukowy doktora.

4. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych trwa 4 lata, przy czym co 2 lata nast%puje wy-
miana pi%tnastu cz!onków Komitetu. 

5. Ta sama osoba mo#e pe!ni' funkcj% cz!onka Ko-
mitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nie d!u#ej ni# 
przez dwie kolejne kadencje. 

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, sposób i tryb wy!aniania kandy-
datów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
kieruj&c si% zasadami zapewnienia zrównowa#onej re-
prezentacji ró#nych grup dziedzin naukowych i ró#-
nych rodzajów jednostek naukowych, a tak#e ró#nych 
dziedzin #ycia spo!eczno-gospodarczego.

Art. 37. 1. Cz!onkiem Komitetu Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych mo#e by' osoba, która:

1) korzysta z pe!ni praw publicznych;

2)  cieszy si% nieposzlakowan& opini& i przestrzega za-
sad etyki naukowej;

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

2. Cz!onkostwa w Komitecie Ewaluacji Jednostek 
Naukowych nie mo#na !&czy' z cz!onkostwem w orga-
nach:

1) Centrum Nauki;

2) Centrum Rozwoju.

3. Cz!onkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych nie mo#e by' równie# osoba pe!ni&ca funk-
cj%:

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

2)  dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii 
Nauk;

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) cz!onka Pa$stwowej Komisji Akredytacyjnej;

10) cz!onka Komitetu Polityki Naukowej.

Art. 38. 1. Cz!onkostwo w Komitecie Ewaluacji 
Jednostek Naukowych wygasa w przypadku:

1) "mierci;

2) z!o#enia rezygnacji; 

3)  niespe!niania cho'by jednego z wymaga$ okre"lo-
nych w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 3;

4)  nieuczestniczenia w pracach Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych przez okres d!u#szy ni# 
6 miesi%cy;

5) obj%cia funkcji, o których mowa w art. 37 ust. 3.

2. W przypadku wyga"ni%cia cz!onkostwa w Komi-
tecie Ewaluacji Jednostek Naukowych lub odwo!ania, 
o którym mowa w art. 48 ust. 3, przed up!ywem ka-
dencji na miejsce tego cz!onka jest powo!ywana na 
okres do ko$ca kadencji nowa osoba, w trybie okre"-
lonym w art. 36. Niepe!nej kadencji nie wlicza si% do 
okresu, o którym mowa w art. 36 ust. 4.

Art. 39. Organami Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych s&:

1) Przewodnicz&cy;

2)  Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych 
i Spo!ecznych;

3) Komisja do spraw Grupy Nauk )cis!ych i In#ynier-
skich;

4) Komisja do spraw Grupy Nauk o *yciu;

5)  Komisja do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczo-
"ci Artystycznej.

Art. 40. 1. Przewodnicz&cego Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych powo!uje spo"ród cz!onków 
tego Komitetu i odwo!uje Minister.

2. Przewodnicz&cy Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych zwo!uje posiedzenia plenarne Komitetu, 
przewodniczy jego obradom, reprezentuje Komitet na 
zewn&trz oraz podpisuje uchwa!y Komitetu.

3. Przewodnicz&cy Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych zapewnia sprawne funkcjonowanie Ko-
mitetu i terminowe wykonywanie zada$.

4. Przewodnicz&cych komisji, o których mowa 
w art. 39 pkt 2—5, wybieraj& ich cz!onkowie spo"ród 
swojego grona.
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5. Przewodnicz&cy komisji zwo!uje posiedzenia ko-
misji, przewodniczy jej obradom oraz podpisuje jej 
uchwa!y.

6. Przewodnicz&cy komisji zapewnia sprawne 
funkcjonowanie komisji i terminowe wykonywanie za-
da$.

Art. 41. 1. Do zada$ Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych nale#y:

1)  przeprowadzanie, nie rzadziej ni# co 4 lata, kom-
pleksowej oceny jako"ci dzia!alno"ci naukowej lub 
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych; 

2)  przedstawianie Ministrowi wniosków w sprawie 
przyznania poszczególnym jednostkom nauko-
wym kategorii; 

3)  wskazywanie Ministrowi wiod&cych pod wzgl%-
dem jako"ci dzia!alno"ci naukowej lub badawczo- 
-rozwojowej jednostek naukowych, które w wyni-
ku oceny, o której mowa w pkt 1, znacznie wyró#-
niaj& si% poziomem prowadzonych bada$ nauko-
wych lub prac rozwojowych, w celu uwzgl%dnienia 
przy okre"laniu wysoko"ci "rodków finansowych 
na utrzymanie potencja!u badawczego w kolej-
nych latach bud#etowych;

4)  opracowywanie projektu szczegó!owych parame-
trów i kryteriów oceny jednostek naukowych oraz 
trybu przeprowadzania ponownej oceny jedno-
stek, które otrzyma!y kategori% C;

5)  opracowywanie planu dzia!ania zespo!ów do 
spraw ewaluacji jednostek naukowych, zwanych 
dalej „zespo!ami ewaluacji”, przeprowadzaj&cych 
ocen% dzia!alno"ci ró#nych rodzajów jednostek 
naukowych;

6) ustalanie liczby i sk!adu zespo!ów ewaluacji;

7) analizowanie raportów zespo!ów ewaluacji;

8)  sporz&dzanie opinii i ocen w sprawach okre"lo-
nych przez Ministra lub z w!asnej inicjatywy.

2. Zadania okre"lone w ust. 1 pkt 3, 4 i 8 Komitet 
Ewaluacji Jednostek Naukowych realizuje na posie-
dzeniach plenarnych. Pozosta!e zadania realizuj& 
w!a"ciwe komisje Komitetu.

Art. 42. 1. Kompleksowa ocena jako"ci dzia!alno"ci 
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek nauko-
wych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, jest prze-
prowadzana na podstawie wyników oceny poziomu 
naukowego prowadzonych bada$ naukowych lub 
prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do 
standardów mi%dzynarodowych, a tak#e oceny zna-
czenia dzia!alno"ci jednostki naukowej dla rozwoju 
nauki w skali mi%dzynarodowej oraz wzrostu innowa-
cyjno"ci w skali kraju.

2. Kompleksowej oceny jako"ci dzia!alno"ci na-
ukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek nauko-
wych nie przeprowadza si% w stosunku do pomocni-
czych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

3. W wyniku kompleksowej oceny jako"ci dzia!al-
no"ci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednost-
kom naukowym jest przyznawana kategoria:

1) A+ — poziom wiod&cy;

2) A — poziom bardzo dobry;

3)  B — poziom zadowalaj&cy, z rekomendacj& wzmoc-
nienia dzia!alno"ci naukowej, badawczo-rozwojo-
wej lub stymuluj&cej innowacyjno"' gospodarki;

4) C — poziom niezadowalaj&cy.

4. Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych 
zale#& od ich wielko"ci, rodzaju i profilu naukowego 
i s& dostosowane do specyfiki ka#dej z czterech grup 
dziedzin nauki, odr%bne dla instytutów naukowych 
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiej%tno-
"ci, podstawowych jednostek organizacyjnych uczel-
ni, instytutów badawczych i jednostek naukowych, 
o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f.

5. Podstawowymi kryteriami kompleksowej oceny 
jako"ci dzia!alno"ci naukowej lub badawczo-rozwojo-
wej jednostek naukowych jest ocena:

1)  poziomu naukowego prowadzonych bada$ nauko-
wych lub prac rozwojowych;

2)  efektów dzia!alno"ci naukowej w odniesieniu do 
standardów mi%dzynarodowych

— w tym zw!aszcza publikacje autorstwa pracowni-
ków jednostki naukowej w renomowanych wydaw-
nictwach oraz monografie naukowe, opracowane 
nowe technologie, materia!y, wyroby, systemy 
i us!ugi, wdro#enia, patenty, licencje i prawa ochron-
ne na wzory u#ytkowe, a tak#e ocena znaczenia dzia-
!alno"ci jednostki naukowej dla rozwoju nauki w ska-
li mi%dzynarodowej oraz wzrostu innowacyjno"ci 
w skali kraju, a w zakresie twórczo"ci artystycznej ak-
tywny udzia! w mi%dzynarodowych wystawach, 
festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycz-
nych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

6. Minister w!a"ciwy do spraw nauki w Dzienniku 
Urz%dowym Ministra og!asza komunikaty o katego-
riach przyznanych jednostkom naukowym oraz o przy-
znanych dotacjach ze "rodków finansowych na na-
uk%.

Art. 43. 1. Przewodnicz&cy Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych, na wniosek w!a"ciwej komisji, 
powo!uje zespo!y ewaluacji, w których sk!ad wchodz& 
eksperci w!a"ciwi dla ró#nych rodzajów jednostek na-
ukowych i dziedzin nauki.

2. Do zada$ zespo!ów ewaluacji nale#y przeprowa-
dzanie kompleksowej oceny jako"ci dzia!alno"ci na-
ukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, 
o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.

Art. 44. 1. Przewodnicz&cy Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych przedstawia Ministrowi projekt 
szczegó!owych parametrów i kryteriów oceny jedno-
stek naukowych, o których mowa w art. 42 ust. 4 i 5.
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2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, kryteria i tryb przyznawania kate-
gorii naukowej jednostkom naukowym, w tym:

1)  szczegó!owe parametry i kryteria oceny jednostek 
naukowych,

2)  sposób przeprowadzania kompleksowej oceny ja-
ko"ci dzia!alno"ci naukowej lub badawczo-rozwo-
jowej jednostek naukowych,

3) sposób dokumentowania wyników oceny

— maj&c na uwadze specyfik% ka#dej z czterech grup 
dziedzin nauki, z uwzgl%dnieniem wielko"ci, rodzaju 
i profilu naukowego jednostek naukowych, odr%b-
nych dla instytutów naukowych Polskiej Akademii 
Nauk, Polskiej Akademii Umiej%tno"ci, podstawo-
wych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów 
badawczych i jednostek naukowych, o których mowa 
w art. 2 pkt 9 lit. f, oraz trybu przeprowadzania po-
nownej oceny jednostek, które otrzyma!y katego- 
ri% C.

Art. 45. Przewodnicz&cy Komitetu Ewaluacji Jed-
nostek Naukowych wyst%puje do Ministra z wnioska-
mi o przyznanie jednostkom naukowym kategorii na-
ukowej w terminie 14 dni od dnia podj%cia przez Ko-
misj% uchwa!y w tej sprawie. 

Art. 46. Komisja podejmuje uchwa!y w sprawach, 
o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2, po zasi%gni%ciu 
opinii zespo!ów ewaluacji. 

Art. 47. 1. Minister przyznaje kategori% naukow& 
jednostkom naukowym w drodze decyzji. 

2. Strona niezadowolona z decyzji w sprawie przy-
znanej kategorii naukowej mo#e zwróci' si% z wnios-
kiem do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
w terminie 30 dni od dnia dor%czenia decyzji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest opinio-
wany na posiedzeniu plenarnym Komitetu Ewaluacji 
Jednostek Naukowych w terminie nie d!u#szym ni# 
2 miesi&ce od dnia otrzymania wniosku.

Art. 48. 1. Cz!onkowie Komitetu Ewaluacji Jedno-
stek Naukowych sk!adaj& Przewodnicz&cemu Komite-
tu Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie mie-
si&ca od dnia powo!ania:

1)  o"wiadczenie, w którym zobowi&zuj& si% dzia!a' 
bezstronnie w interesie publicznym;

2)  o"wiadczenie, #e nie b%d& wykorzystywa' i udo-
st%pnia' osobom trzecim informacji uzyskanych 
w trakcie realizacji zada$.

2. Cz!onkowie Komitetu Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych nie mog& uczestniczy' w post%powaniu do-
tycz&cym zatrudniaj&cych ich jednostek naukowych 
lub jednostek, z którymi !&cz& ich sprawy zawodowe 
lub w których jest zatrudniona osoba pozostaj&ca z ni-
mi w zwi&zku ma!#e$skim, pokrewie$stwie lub powi-
nowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosun-
ku prawnym, #e wynik sprawy mo#e mie' wp!yw na 
jej prawa i obowi&zki.

3. Minister mo#e odwo!a' cz!onka Komitetu Ewa-
luacji Jednostek Naukowych przed up!ywem kadencji 
w przypadku niewnoszenia przez niego nale#ytego 
wk!adu w prace Komitetu lub niez!o#enia o"wiadcze$, 
o których mowa w ust. 1. 

Art. 49. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, 
w drodze zarz&dzenia, regulamin dzia!ania Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych, okre"laj&c w szcze-
gólno"ci tryb dzia!ania Komitetu i wyboru komisji oraz 
przewodnicz&cych komisji, a tak#e sposób organizo-
wania posiedze$ oraz przygotowywania dokumentów 
i opinii, maj&c na uwadze rodzaj i zakres zada$ Komi-
tetu oraz konieczno"' zapewnienia ich realizacji.

Art. 50. 1. Komitet Polityki Naukowej oraz jego 
cz!onków powo!uje Minister.

2. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze rozporz&dzenia, sposób i tryb wy!aniania kandy-
datów na cz!onków Komitetu Polityki Naukowej oraz 
sposób powo!ywania tych cz!onków, kieruj&c si% zasa-
dami zapewnienia zrównowa#onej reprezentacji ró#-
nych dziedzin naukowych, ró#nych rodzajów jedno-
stek naukowych, a tak#e ró#nych dziedzin #ycia spo-
!eczno-gospodarczego.

Art. 51. Do zada$ Komitetu Polityki Naukowej na-
le#y:

1)  udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywa-
niu dokumentów dotycz&cych strategii rozwoju 
nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej;

2)  udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywa-
niu projektu bud#etu pa$stwa i planu finansowe-
go, o których mowa w art. 6 ust. 1;

3)  opiniowanie planów dzia!alno"ci Centrum Nauki 
i Centrum Rozwoju;

4)  merytoryczna ocena sprawozda$ z dzia!alno"ci 
Centrum Nauki i Centrum Rozwoju;

5)  opiniowanie projektów aktów normatywnych do-
tycz&cych rozwoju nauki i innowacyjno"ci;

6)  sporz&dzanie opinii i ocen w sprawach okre"lo-
nych przez Ministra lub z w!asnej inicjatywy;

7)  udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywa-
niu priorytetów inwestycyjnych krajowych i zagra-
nicznych, z punktu widzenia rozwoju nauki w ra-
mach "rednioterminowego planu i dost%pnych 
"rodków;

8)  analiza kosztów utrzymania i efektywno"ci wyko-
rzystania du#ej infrastruktury badawczej;

9)  opracowanie propozycji powi&zania polskiej infra-
struktury badawczej z badawcz& infrastruktur& eu-
ropejsk&.

Art. 52. 1. Minister, stosownie do potrzeb, powo!u-
je na czas okre"lony:

1)  zespo!y specjalistyczne lub interdyscyplinarne, 
w których sk!ad wchodz& w!a"ciwi eksperci, w ce-
lu oceny wniosków o przyznanie "rodków finanso-
wych na nauk%;

2) zespo!y doradcze;
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3)  zespo!y zadaniowe uczestnicz&ce w procesie oceny 
wniosków wspó!finansowanych z funduszy struk-
turalnych i niepodlegaj&cych zwrotowi "rodków 
z pomocy udzielonej przez pa$stwa cz!onkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA).

2. Minister powo!uje zespó! odwo!awczy do spraw 
opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw 
dotycz&cych przyznania lub odmowy przyznania "rod-
ków finansowych na nauk%.

3. Minister mo#e powo!a' zespó! do spraw bada$ 
dotycz&cych obronno"ci i bezpiecze$stwa pa$stwa, 
w którego sk!ad wchodz& równie# osoby wskazane 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Agencji 
Bezpiecze$stwa Wewn%trznego, uprawnione do do-
st%pu do informacji niejawnych.

4. Minister w!a"ciwy do spraw nauki okre"li, w dro-
dze zarz&dzenia, zadania, sk!ad i tryb pracy zespo!ów, 
o których mowa w ust. 1—3, maj&c na uwadze rodzaj 
i zakres spraw obj%tych zadaniami tych zespo!ów. 

Art. 53. Informacje o dzia!alno"ci Komitetu 
Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Poli-
tyki Naukowej s& zamieszczane w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.

Art. 54. Obs!ug% Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej oraz zespo-
!ów, o których mowa w art. 52 ust. 1—3, zapewnia 
urz&d obs!uguj&cy Ministra. 

Rozdzia! 5

Przepis ko$cowy

Art. 55. 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


