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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 558) 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) 

 

[Art. 4b. 

Minister właściwy do spraw nauki ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra komunikaty o 

przedsięwzięciach w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską 

Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, o kategoriach przyznanych jednostkom naukowym 

oraz o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę.] 

 

Art. 9. 

Minister przyznaje środki finansowe na naukę: 

1)  jednostkom naukowym - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 4-8, 10-10b i 11a, 

oraz na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 4a, oraz 

jednostkom naukowym reprezentującym podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14-

16a, na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 6 i 7 oraz na działalność, o której mowa 

w art. 18 ust. 1 pkt 2a i 4; 

[2)    uczelniom - na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i 

utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i art. 

20 pkt 1 lit. b, a także na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 i ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na realizację zadań określonych 

w art. 5 pkt 10b, oraz na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20;] 

<2) uczelniom – na realizację zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10, na działalność, 

o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, oraz na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury 

informatycznej nauki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2a i art. 20 pkt 1 lit. b, 

a także na działalność upowszechniającą naukę, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 
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ust. 4a, oraz w przypadku gdy zgodnie ze statutem w strukturze uczelni nie 

wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, na realizację zadań 

określonych w art. 5 pkt 10b, na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 i 2 oraz 

art. 20;> 

3)   Polskiej Akademii Umiejętności - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 9; 

4)   podmiotom działającym na rzecz nauki - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 7, 9 

i 10; 

5)    innym jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną, niebędącym 

jednostkami naukowymi - na realizację zadań określonych w art. 5 pkt 6-8 i 10; 

6)   bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa 

w art. 2 pkt 9 lit. a-c, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności 

upowszechniającej naukę. 

 

Art. 13. 

1.  W sprawie finansowania zadań określonych w art. 5 pkt 4, 6-10b i 11a Minister rozstrzyga 

, w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po 

zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3, z 

wyłączeniem: 

1)   działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli wysokość 

przyznanych środków finansowych jest ustalana wyłącznie na podstawie wielkości 

liczbowych ujętych w algorytmie określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 19 ust. 7; 

2)   opłacania składek, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, i wnoszenia wkładu 

krajowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, jeżeli środki przeznaczone na te 

zadania są przekazywane bezpośrednio przez Ministra; 

3)   działalności upowszechniającej naukę, o której mowa w art. 25 ust. 6. 

1a. Minister przekazuje uprawnionemu podmiotowi pisemną informację w sprawie: 

1)   finansowania działalności statutowej określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3; 

<1a) finansowania działalności upowszechniającej naukę w zakresie, o którym mowa 

w art. 25 ust. 5;> 

2)   nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, o których mowa w 

art. 28 ust. 1. 
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2. Zasięgnięcie opinii właściwego zespołu nie jest wymagane w przypadku decyzji o 

finansowaniu projektów, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, ocenionych pozytywnie 

przez gremium międzynarodowe. 

3. (uchylony). 

 

Art. 13a. 

Środki finansowe na zadania, o których mowa w: 

[1)   art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 24-26 - są przekazywane uprawnionym podmiotom na 

podstawie umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania 

przyznanych środków finansowych;] 

<1) art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 24, art. 25 ust. 1, 3 i 4a oraz art. 26 – są przekazywane 

uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji 

i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;> 

2)   art. 28a - są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej 

warunki jej realizacji i finansowania. 

 

Art. 18. 

1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 

1)   utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym: 

a)  działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych 

oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w 

planie finansowym jednostek naukowych, 

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

c)  koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-

technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3, 

d)  zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o 

których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, 

e)  współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których 

mowa w lit. a, 

f)  działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań 

określonych w art. 25 ust. 1, 

g)   (uchylona), 
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h)   działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości 

ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów 

komercjalizacji, 

i)   zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców 

i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac 

rozwojowych; 

1a)   koszty restrukturyzacji jednostek naukowych; 

2)   utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej; 

2a)   utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury 

informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni; 

3)   działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów 

naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie 

konkursowym; 

4)   działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do 

informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o 

wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej 

Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz 

danych oraz publikacji naukowych. 

1a.  Na działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, jednostka naukowa przeznacza nie 

mniej niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego. 

1b.  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której utworzono centrum transferu 

technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym, z przyznanych środków finansowych przeznaczonych na 

działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, finansuje działania tego centrum w tym 

zakresie. 

2. Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, 

struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub 

zakresu działania tej jednostki, w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań 

naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w następstwie: 
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1)   przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk; 

2)   przekształcenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytut badawczy; 

3)   włączenia instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do 

uczelni publicznej; 

4)   włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 

5)   włączenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do instytutu badawczego; 

6)   połączenia lub podziału jednostek naukowych. 

3. W przypadku uczelni w kosztach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzględnia 

się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną 

oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych 

zajmujących się działalnością dydaktyczną. 

4. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zależy od: 

1)   kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3; 

2)   kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w 

poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311); 

3)   rodzaju jednostki naukowej, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań działalności 

badawczo-rozwojowej poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, ich znaczenia 

dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz 

znaczenia realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu 

cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa; 

4)   liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce 

naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie 

stosunku pracy; 

5)   wysokości dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustalonej na podstawie 

algorytmu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 7, 

przyznanej jednostce naukowej w poprzednim roku; 

6)   środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa. 

4a. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zależy od: 

1)   kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3; 

2)   liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych 

naukowców, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 
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3)   liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych 

naukowców w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy uzyskali stopień 

naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnieni, w roku poprzedzającym 

rok złożenia wniosku lub mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami 

studiów doktoranckich; 

4)   liczby stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce 

naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku; 

5)   liczby uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w 

roku akademickim, w którym składany jest wniosek; 

6)   kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w 

poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki. 

4b. Minister przyznaje środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego 

lub specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki na 

okres nie dłuższy niż 3 lata, określając wysokość tych środków w kolejnych latach. 

5. Wniosek o finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostki naukowej wymaga 

zaopiniowania przez: 

1)   rektora uczelni - w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych tej 

uczelni, a w przypadku uczelni wojskowych - ponadto przez Ministra Obrony 

Narodowej; 

2)   Prezesa Polskiej Akademii Nauk - w odniesieniu do jednostek naukowych Polskiej 

Akademii Nauk; 

3)   ministra nadzorującego instytut badawczy - w odniesieniu do instytutu badawczego; 

4)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb 

publicznych. 

[6. W przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych 

przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych, Minister może 

zwiększyć dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę: 

1)   kategorię jednostki naukowej określoną w art. 42 ust. 3; 

2)   specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

prowadzonej przez jednostkę naukową; 
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3)   znaczenie realizowanych przez jednostkę naukową zadań dla rozwoju nauki, postępu 

cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa.] 

<6. W przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających 

z prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych, lub działań 

związanych z komercjalizacją ich wyników, Minister może zwiększyć dotację, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę: 

1) kategorię naukową posiadaną przez tę jednostkę; 

2) specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

prowadzonej przez tę jednostkę; 

3) znaczenie zadań realizowanych przez tę jednostkę dla rozwoju nauki, postępu 

cywilizacyjnego, wzrostu innowacyjności gospodarki i rozwoju kulturalnego 

państwa.> 

7. W szczególnych sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, Minister może ustalić 

wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem innych okoliczności, 

niż określone w ust. 4 i 6. 

 

Art. 25. 

1. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje: 

1)   promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych 

lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą; 

2)   organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i 

popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za 

granicą; 

3)   upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach 

krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych; 

4)   podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki. 

2. (uchylony). 

3. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę 

przyznaje się bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: 

1)   utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu 

dla nauki lub jej dziedzictwa; 

2)   opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych; 
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3)   udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej. 

4. Wniosek o przyznanie środków finansowych bibliotekom naukowym składa podmiot 

organizujący i prowadzący bibliotekę, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829). 

[4a. Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu 

naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz 

upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą 

uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy 

zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. 

Dofinansowanie obejmuje w szczególności: 

1)   udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; 

2)   udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma; 

3)   stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji; 

4)   digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego 

dostępu do nich przez sieć Internet; 

5)   wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.] 

<4a. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej 

naukę przyznaje się na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i 

monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla 

rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu 

upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w 

celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do 

nich otwartego dostępu przez sieć Internet.> 

5. Minister przyznaje środki finansowe ministrom kierującym działami administracji 

rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby 

własne dotyczące zadań określonych w ust. 1 oraz zadań związanych ze 

sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych. 

6. Potrzeby własne Ministra dotyczące zadań określonych w ust. 1 oraz zadań związanych 

ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych są finansowane ze środków 

finansowych wyodrębnionych w planie finansowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1. 

[7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków 

finansowych na cele określone w ust. 1 i 4a, w tym tryb: 
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a)  oceny wniosków obejmujących zadania z zakresu działalności upowszechniającej 

naukę, planowane do realizacji w ciągu całego roku kalendarzowego, 

b)  oceny realizacji finansowanych zadań, 

c)  rozliczania przyznanych środków finansowych, 

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o finansowanie zadań z 

zakresu działalności upowszechniającej naukę, 

3)   szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z 

wykorzystania środków finansowych, zawierających informacje o realizacji 

działalności upowszechniającej naukę wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych 

kosztów 

- mając na uwadze znaczenie zadań przewidzianych do finansowania i ich wpływ na 

realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, 

potrzebę i znaczenie upowszechniania informacji o roli nauki w rozwoju 

gospodarczym i społecznym kraju, promowanie polskiej nauki w świecie, 

prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę 

oraz potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do prawidłowego przyznawania 

oraz rozliczania przyznanych środków finansowych.] 

<7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na cele 

określone w ust. 1, 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań związanych ze 

sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych, oraz rozliczania tych 

środków, w tym tryb oceny: 

a) wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, 

b) realizacji finansowanych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, 

2) szczegółowy zakres informacji zawartych: 

a) we wnioskach o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej 

naukę, 

b) w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych 

przyznanych na cele określone w ust. 1, 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań 

związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych 

– mając na uwadze znaczenie zadań przewidzianych do finansowania i ich wpływ na 

realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 

państwa, potrzebę i znaczenie upowszechniania informacji o roli nauki w 
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rozwoju gospodarczym i społecznym kraju, promowanie polskiej nauki za 

granicą, prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków 

finansowych na naukę oraz potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do 

prawidłowego przyznawania środków finansowych oraz ich rozliczania.> 

8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis na cele określone w ust. 1 i 4a, w tym: 

a)  przeznaczenie pomocy, 

b)  rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, 

2)   sposób kumulowania pomocy, 

3)   maksymalne wielkości pomocy, 

4)   maksymalną intensywność pomocy, 

5)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w 

raporcie rocznym i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą 

- z uwzględnieniem celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej 

państwa oraz mając na względzie potrzebę uzyskiwania informacji niezbędnych do 

prawidłowego przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis. 

 

Art. 27. 

[1. Minister może przyznać środki finansowe na organizowanie i finansowanie 

ustanowionego programu lub przedsięwzięcia jednostce naukowej lub podmiotowi 

działającemu na rzecz nauki, wybranym w drodze konkursu.] 

<1. Minister może przyznać środki finansowe na organizowanie i finansowanie 

ustanowionego programu lub przedsięwzięcia jednostce naukowej, podmiotowi 

działającemu na rzecz nauki lub uczelni, wybranym w drodze konkursu.> 

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym tygodniku i trzech 

dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w siedzibie Ministra. 

3. W ogłoszeniu o konkursie Minister określa: 

1)   termin składania wniosków, który nie może być krótszy niż miesiąc od dnia 

opublikowania ogłoszenia o konkursie, 

2)   tryb przeprowadzenia konkursu, 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[3)   wymagania, jakie muszą spełniać podmioty działające na rzecz nauki przystępujące 

do konkursu,] 

<3) wymagania, jakie muszą spełniać jednostki naukowe, podmioty działające na 

rzecz nauki lub uczelnie, przystępujące do konkursu,”, 

4)   sposób oceny wniosków o przyznanie środków finansowych 

[- mając na uwadze sprawną realizację i zakres zadań ustanowionego programu.] 

<– mając na uwadze sprawną organizację i cele ustanowionego programu lub 

przedsięwzięcia.> 

 [4. Środki finansowe przeznaczone na organizowanie i finansowanie ustanowionego przez 

Ministra programu lub przedsięwzięcia są przekazywane podmiotowi działającemu na 

rzecz nauki na podstawie umowy.] 

<4. Środki finansowe przeznaczone na organizowanie i finansowanie ustanowionego 

przez Ministra programu lub przedsięwzięcia są przekazywane jednostce naukowej, 

podmiotowi działającemu na rzecz nauki lub uczelni na podstawie umowy.> 

 

Art. 30. 

1. (uchylony). 

2. (uchylony). 

[3. Minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikaty dotyczące środków 

finansowych na naukę przyznanych w formie dotacji lub na podstawie umowy, 

zawierające: 

1)   nazwy jednostek naukowych lub innych jednostek organizacyjnych otrzymujących 

środki finansowe na naukę; 

2)   tytuły zadań, projektów, programów i przedsięwzięć oraz imię i nazwisko ich 

kierownika; 

3)   wysokość środków finansowych przyznanych przez Ministra.] 

<3. Minister ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministra komunikaty o środkach 

finansowych na naukę przyznanych w formie dotacji zawierające nazwy jednostek 

naukowych lub innych jednostek organizacyjnych oraz wysokość środków 

finansowych przyznanych przez Ministra.> 

<4. Minister udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej komunikaty o: 
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1) przedsięwzięciach w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych 

na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej; 

2) środkach finansowych na naukę przyznanych na podstawie umowy zawierające 

nazwy jednostek naukowych lub innych jednostek organizacyjnych oraz 

wysokość środków finansowych przyznanych przez Ministra; 

3) kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, 

w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek 

organizacyjnych.> 

 

[Art. 47. 

1. Minister przyznaje kategorię naukową jednostkom naukowym, w drodze decyzji, na okres 

do dnia przyznania kategorii naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej oceny. 

Minister określa termin przeprowadzenia kolejnej kompleksowej oceny i podaje go do 

wiadomości w drodze komunikatu opublikowanego na stronie podmiotowej Ministra w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

1a. Nieubieganie się jednostki naukowej o przyznanie kategorii naukowej w ramach kolejnej 

kompleksowej oceny w terminie określonym zgodnie z ust. 1 skutkuje wygaśnięciem 

decyzji o przyznanej kategorii naukowej. 

2. Strona niezadowolona z decyzji w sprawie przyznanej kategorii naukowej może zwrócić się 

z wnioskiem do Ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest opiniowany na posiedzeniu plenarnym Komitetu 

Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia 

otrzymania wniosku.] 

<Art. 47. 

1. Minister przyznaje kategorię naukową jednostce naukowej lub uczelni, o której mowa 

w art. 42 ust. 7, w drodze decyzji, na okres do dnia przyznania kategorii naukowej 

na podstawie kolejnej kompleksowej oceny jakości ich działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej. Minister określa termin przeprowadzenia kolejnej 

kompleksowej oceny jakości ich działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

i podaje go do wiadomości w drodze komunikatu udostępnionego w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 
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2. Nieubieganie się jednostki naukowej lub uczelni, o której mowa w art. 42 ust. 7, o 

przyznanie kategorii naukowej w ramach kolejnej kompleksowej oceny jakości ich 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, w terminie określonym zgodnie z 

ust. 1, skutkuje wygaśnięciem decyzji o przyznaniu kategorii naukowej. 

3. Jednostka naukowa lub uczelnia, o której mowa w art. 42 ust. 7, niezadowolona z 

decyzji w sprawie przyznanej kategorii naukowej może zwrócić się do Ministra 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest opiniowany na posiedzeniu plenarnym 

Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania wniosku. 

5. Do postępowań w sprawach przyznania kategorii naukowej jednostce naukowej lub 

uczelni, o której mowa w art. 42 ust. 7, nie stosuje się art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257).> 

 

Art. 52. 

1. Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony: 

[1)   zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w których skład wchodzą właściwi 

eksperci, w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę;] 

<1) zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, złożone z właściwych ekspertów – 

w celu oceny: 

a) wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę, 

b) wniosków o zmianę warunków umów, o których mowa w art. 13a, 

c) raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków 

finansowych na naukę;> 

2)   zespoły doradcze; 

3)   zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z 

funduszy strukturalnych i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA). 
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2. Minister powołuje zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne 

rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków 

finansowych na naukę. 

2a. Minister powołuje zespół doradczy - Radę Młodych Naukowców, którego zadaniem jest 

wspieranie Ministra w działaniach służących rozwojowi kariery młodych naukowców i 

osób rozpoczynających karierę naukową. 

3. Minister może powołać zespół do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa 

państwa, w skład którego wchodzą również osoby wskazane przez Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uprawnione do dostępu do informacji niejawnych. 

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze zarządzenia, zadania, skład i tryb 

pracy zespołów, o których mowa w ust. 1-3, mając na uwadze rodzaj i zakres spraw 

objętych zadaniami tych zespołów. 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2016 r. poz. 900, 1250, 1933 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

 

Art. 12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1)   dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie 

prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

2)   dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 

3)    dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

gospodarki morskiej, informatyzacji, nauki, rolnictwa, środowiska, transportu, 

wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób 

będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą 

sprawy nauki. 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 
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3)   posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. 

[3.  W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa, rozwoju regionalnego, finansów 

publicznych, pracy, rodziny oraz zabezpieczenia społecznego, spośród osób będących 

pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.] 

<3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez 

ministrów właściwych do spraw: 

1) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, 

2) energii, 

3) finansów publicznych, 

4) gospodarki złożami kopalin, 

5) pracy, 

6) rodziny, 

7) rozwoju regionalnego, 

8) rybołówstwa, 

9) zabezpieczenia społecznego, 

10) żeglugi śródlądowej 

– spośród osób będących pracownikami administracji rządowej, do których 

kompetencji należą sprawy nauki.> 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

Art. 20. 

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Biurze jest otwarty i konkurencyjny. 

[2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), oraz w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.] 
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<2. Ogłoszenie o naborze udostępnia się na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. 

poz. 933).> 

 

[Art. 40. 

1. Przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w 

drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie 

zaopiniowanych wniosków. 

2. Od decyzji Dyrektora w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektu, 

o której mowa w ust. 1, lub promesy finansowania, o której mowa w art. 37 ust. 2, w 

przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej Rady, a w przypadku 

konkursów, o których mowa w art. 17 pkt 6 - do Komitetu Sterującego, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia tej decyzji lub promesy. 

3. Komisja odwoławcza Rady lub Komitet Sterujący rozstrzyga w sprawie odwołania nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Na rozstrzygnięcie Komisji odwoławczej Rady lub Komitetu Sterującego przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.] 

<Art. 40. 

1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie 

projektów, w tym promesy finansowania, o której mowa w art. 37 ust. 2, są 

podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji, na podstawie listy rankingowej 

pozytywnie zaopiniowanych wniosków. 

2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej Rady, a w przypadku 

konkursów, o których mowa w art. 17 pkt 6 – do Komitetu Sterującego, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji Dyrektora. 

3. Komisja odwoławcza Rady lub Komitet Sterujący rozstrzyga w sprawie odwołania nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawach przyznania środków finansowych na wykonanie projektów stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania 
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administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z wyłączeniem art. 10, art. 13, art. 14, 

art. 28, art. 31, art. 56, art. 61 § 4, art. 63, art. 64, art. 75‒103, art. 107, art. 114‒122 

oraz art. 123. 

5. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej Rady albo Komitetu Sterującego przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego.> 

 

Art. 41. 

1. Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o 

wykonanie i finansowanie projektu. 

2. [W umowie określa się:] 

<W umowie określa się w szczególności:> 

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

2)   wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum; 

3)   sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad wykonaniem projektu; 

4)   sposób finansowego rozliczenia projektu; 

5)   sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu; 

6)   sposób i warunki udostępniania i rozpowszechniania efektów wykonanych projektów, 

z uwzględnieniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [.] <;> 

<7) warunki rozwiązania umowy.> 

3. Umowa może również określać: 

1)   zakres praw stron wynikających z przyznania praw autorskich i pokrewnych oraz 

praw własności przemysłowej; 

2)   sposób i koszty sprawowania ochrony praw; 

3)   sposoby i warunki rozporządzania prawami oraz ich wykorzystania dla celów 

komercyjnych i do dalszych badań; 

4)   wielkości udziałów i korzyści wynikających z komercjalizacji efektów projektów 

finansowanych przez Centrum. 

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu, może wyrazić zgodę na zmianę podmiotu 

realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika jednostki 

organizacyjnej wykonującej projekt i jednostki przejmującej wykonanie projektu. 
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<Art. 44a. 

1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych przyznanych na 

wykonanie projektów Dyrektor może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, 

jeżeli: 

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie 

przeszła na osoby trzecie; 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie 

egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa 

w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) albo umorzył postępowanie 

upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy. 

2. Dyrektor, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może odroczyć termin 

spłaty lub rozłożyć na raty płatność należności finansowej wynikającej z rozliczenia 

środków finansowych przyznanych na wykonanie projektów, albo umorzyć w całości 

albo w części należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych 

przyznanych na wykonanie projektów niestanowiącą pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis, jeżeli: 

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie 

mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której 

zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego 

sytuacji ekonomicznej; 

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika; 

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru 

wykonywanego projektu; 

4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz 

uzasadnionym interesem Skarbu Państwa. 

3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych 

przyznanych na wykonanie projektów wymaga zgody Ministra w przypadku, o 

którym mowa: 

1) w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1‒3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 

150 000 zł; 
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2) w ust. 2 pkt 4. 

4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na 

podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. 

5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia środków 

finansowych przyznanych na wykonanie projektów w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de 

minimis. 

6. Dyrektor zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 

Publicznej, kwartalną informację o umorzeniach należności finansowych 

wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie 

projektów, zawierającą wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału.> 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1071 oraz z 2017 r. poz. 1089) 

[Art. 33. 

1. Środki finansowe na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o 

których mowa w art. 20 ust. 2, przyznaje Dyrektor, w drodze decyzji. 

2. Od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust. 1, lub promesy finansowania, o której mowa w 

art. 27 ust. 3, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń 

formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji lub promesy. 

3. Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Na rozstrzygnięcie Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego.] 

<Art. 33. 

1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania 

zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 

ust. 2, w tym promesy finansowania, o której mowa w art. 27 ust. 3, są podejmowane 

przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu 

składania wniosków. 
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2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych 

wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji Dyrektora. 

3. Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

4. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w 

sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do 

finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), z wyłączeniem art. 10, art. 13, art. 14, 

art. 28, art. 31, art. 56, art. 61 § 4, art. 63, art. 64, art. 75‒103, art. 107, art. 114‒122 

oraz art. 123. 

5. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego.> 

 

Art. 34. 

1. Dyrektor zawiera 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 projekt badawczy ma być 

realizowany, i z kierownikiem projektu badawczego umowę o realizację i finansowanie 

tego projektu. 

2. [W umowie określa się:] 

<W umowie określa się w szczególności:> 

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

2)   wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i 

tryb ich przekazania przez Centrum; 

3)   sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, 

zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej; 

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

wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu 

międzynarodowym; 

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

badawczego; 

6)   sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego; 
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7)   sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego [.] <;> 

<8) warunki rozwiązania umowy.> 

3. Nadzór nad realizacją projektów badawczych obejmuje: 

1)   ocenę raportów okresowych z realizacji projektów badawczych; 

2)   kontrolę 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 wyznaczony przez Dyrektora 

zespół kontrolujący; 

3)   uprawnienia Dyrektora do wstrzymania finansowania projektu badawczego, w 

przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z 

umową lub nieosiągnięcia wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji 

projektu badawczego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości; 

4)   uprawnienia Dyrektora do przerwania finansowania projektu badawczego w 

przypadku wydatkowania przez wykonawcę środków finansowych niezgodnie z 

umową lub nieterminowego albo nienależytego wykonywania umowy, w tym w 

szczególności stwierdzenia, na podstawie opinii Rady, zmniejszenia zakresu 

rzeczowego realizowanego projektu badawczego. 

4. Dyrektor dokonuje rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego 

finansowanego przez Centrum po przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego 

przez 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 uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej 

projektu dokonanej przez Zespół Ekspertów oraz Radę. 

5. Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez 

Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca 

przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania. 

 

<Art. 35a. 

1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia środków finansowych przyznanych na 

podstawie art. 33 ust. 1 Dyrektor może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, 

jeżeli: 

1) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za długi nie 

przeszła na osoby trzecie; 
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2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie 

egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa 

w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) albo umorzył postępowanie 

upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy. 

2. Dyrektor, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może umorzyć należność 

finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznanych na podstawie 

art. 33 ust. 1, niestanowiącą pomocy publicznej lub pomocy de minimis w całości 

albo w części, odroczyć termin jej spłaty lub rozłożyć ją na raty, jeżeli: 

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie 

mogły przewidzieć w dniu otrzymania środków finansowych, z powodu której 

zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego 

sytuacji ekonomicznej; 

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika; 

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru 

wykonywanego projektu; 

4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz 

uzasadnionym interesem Skarbu Państwa. 

3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia środków finansowych 

przyznanych na wykonanie projektów wymaga zgody Ministra w przypadku, o 

którym mowa: 

1) w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1‒3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 

150 000 zł; 

2) w ust. 2 pkt 4. 

4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na 

podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. 

5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia środków 

finansowych przyznanych na podstawie art. 33 ust. 1, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis. 
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6. Dyrektor zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji 

Publicznej, kwartalną informację o umorzeniach należności finansowych 

wynikających z rozliczenia środków finansowych przyznanych na wykonanie 

projektów, zawierającą wykaz podmiotów wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału.> 

 


