
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r.  

ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 3 w lit. c wyrazy „interfejsu symulującego” zastępuje 

się wyrazem „symulującym” oraz wyrazy „technologii rodzajowych” zastępuje się 

wyrazami „danych rodzajów technologii”; 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c w tiret drugim, w lit. f wyrazy „przepisów prawa Unii 

Europejskiej o pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową” zastępuje się 

wyrazami „art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1)”; 

3)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 3 po wyrazie „naukową” dodaje się wyrazy „, lub 

uczelnia”; 

4)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 2 wyraz „przepisów” zastępuje się wyrazami „art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.” oraz po wyrazach „zadania publiczne” dodaje 

się wyrazy „(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)”; 

5)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 3 w pkt 3 wyraz „otrzymanych” zastępuje się 

wyrazem „uzyskanych”; 

6)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 8 wyrazy „na podstawie danych wprowadzonych” 
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zastępuje się wyrazami „w wysokości ustalonej w oparciu o dane wprowadzone”; 

7)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 8 w zdaniu drugim po wyrazach „w przepisach” 

dodaje się wyrazy „ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.” oraz po wyrazach „finansach 

publicznych” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)”; 

8)  w art. 1: 

a) w pkt 4, w art. 4c w ust. 12 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

 „Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1–9, 

przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki, zwanemu dalej „Centrum 

Nauki”.”, 

b) w pkt 5 w lit. a: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:”, 

– przed pkt 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Centrum 

Nauki;”; 

9)  w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 14 wyrazy „oraz ochronę” zastępuje się wyrazami 

„, a także ochronę”; 

10)  w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w pkt 5 skreśla się wyrazy „i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wyrazy „art. 5 pkt 7 i 8” zastępuje się wyrazami 

„art. 5 pkt 6–8 i 10”; 

11)  w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 4 po wyrazie „komercjalizacji” dodaje się wyrazy 

„wyników badań naukowych i prac rozwojowych”; 

12)  w art. 1 w pkt 10, w ust. 2 wyraz „ciągu” zastępuje się wyrazem „terminie”; 

13)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się 
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wyrazy „w szczególności”; 

14)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1:  

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „(NIP)”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców;”; 

15)  w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „harmonogram” dodaje się 

wyrazy „zadania lub”; 

16)  w art. 1 w pkt 14, w art. 14a w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „upadłościowe” dodaje się 

wyrazy „z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 

z późn. zm.)”; 

17)  w art. 1 w pkt 17 w lit. a w tiret pierwszym w drugim podwójnym tiret wyrazy 

„działalności badawczo-rozwojowej” zastępuje się wyrazami „badań naukowych 

i prac rozwojowych”; 

18)  w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”, 

b) skreśla się pkt 7; 

19)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„w szczególności”; 

20)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy 
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„ustawy z dnia 14 marca 2003 r.” oraz po wyrazach „w zakresie sztuki” dodaje się 

wyrazy „(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)”; 

21)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 w pkt 3 skreśla się wyrazy „określonego zgodnie 

z art. 2 pkt 9”; 

22)  w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

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

na podstawie algorytmu określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 19 ust. 7, przyznanej jednostce naukowej w poprzednim 

roku;”; 

23)  w art. 1 w pkt 17 w lit. d, w ust. 4a w pkt 6 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy 

„ustawy z dnia 14 marca 2003 r.”; 

24)  w art. 1 w pkt 17 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. f 

w brzmieniu: 

„f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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; 

3) znaczenie realizowanych przez jednostkę naukową zadań dla rozwoju 

nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i 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.”;”; 
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25)  w art. 1 w pkt 18: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „finansowanie działalności statutowej określonej” 

zastępuje się wyrazami „działalność statutową określoną” oraz po wyrazach 

„a środki finansowe” dodaje się wyrazy „na naukę przeznaczone”, 

b) w lit. d, w ust. 4a po wyrazie „finansowych” dodaje się wyrazy „na naukę 

przeznaczonych”; 

26)  w art. 1 w pkt 21, w art. 22a w ust. 4 skreśla się wyrazy „pkt 1 i 2”; 

27)  w art. 1 w pkt 24 w lit. b: 

a) w ust. 3d po wyrazie „programu” dodaje się wyrazy „„Diamentowy Grant””, 

b) w ust. 3e w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „, o którym 

mowa w ust. 3a”; 

28)  w art. 1 w pkt 25, w ust. 1 wyrazy „który jest wybierany” zastępuje się wyrazem 

„wybranym”; 

29)  w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „jego przeprowadzenia” zastępuje się 

wyrazami „przeprowadzenia audytu”; 

30)  w art. 1 w pkt 35 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

31)  w art. 2 w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „imiona, nazwiska” zastępuje się wyrazami „imiona 

i nazwiska kandydatów”; 
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32)  w art. 3 w pkt 2, w ust. 2a po wyrazie „komercjalizacji” dodaje się wyrazy „wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych”; 

33)  w art. 3 w pkt 3: 

a) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po użytym dwukrotnie wyrazie 

„eksperta” dodaje się wyrazy „lub członka zespołu ekspertów”, 

b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis stosuje się również do ocen i opinii sporządzonych przez zespół 

ekspertów, w skład którego wchodziła osoba wyłączona z postępowania 

w sprawie danego wniosku zgodnie z ust. 4.”; 

34)  w art. 3 w pkt 3, w ust. 4 w lit. d wyrazy „lub dokonanie innej” zastępuje się wyrazem 

„, dokonanie”; 

35)  w art. 4 w pkt 4, w art. 22: 

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wysokość wynagrodzenia ustala Dyrektor.”, 

b) skreśla się ust. 6. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 35 poprawek. 

Poprawka nr 1 ma charakter językowy. Usuwa z definicji pojęcia „badania 

przemysłowe” wyraz „interfejs” użyty w złym kontekście językowym. Eliminuje ona również 

wątpliwości interpretacyjne związane z pojęciem „technologie rodzajowe”. W odniesieniu do 

tego ostatniego w poprawce przyjęto, iż w definicji „badań przemysłowych” powinno się 

mówić o „danych rodzajach technologii”. 

Poprawki nr 2, 4, 7, 20, 23 formułują odesłania zewnętrzne zgodnie z § 156 Zasad 

techniki prawodawczej, wskazując precyzyjnie akt, do którego następuje odesłanie. 

W ocenie Senatu, wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej 

infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej powinna móc 

złożyć również uczelnia. Nie budzi wątpliwości, iż uczelnie są częścią polskiego systemu 

nauki i wykorzystują aparaturę naukowo-badawczą służącą do prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych (o wartości przekraczającej 150 tys. zł – w grupie nauk 

humanistycznych i społecznych oraz  grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej oraz 500 

tys. zł – w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życie). Co więcej, 

zwiększają one swój potencjał w tym zakresie. Mając to na względzie uchwalono poprawkę 

nr 3. 

Dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie systemu prawnego oraz 

kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, Senat uchwalił poprawkę nr 5. Poprawka ta 

uwzględnia w dodawanym art. 4c ust. 3 pkt 3 (art. 1 pkt 4 noweli) terminologię ustawy – 

Prawo własności przemysłowej, tj. ustawy podstawowej z punktu widzenia dziedziny – 

własność przemysłowa. 

Przepis art. 4c ust. 8 (art. 1 pkt 4 noweli) sugeruje, iż podstawą prawną przekazania 

środków finansowych na naukę są dane zawarte w Systemie Informacji o Nauce. Zdaniem 

Senatu nie to było intencją prawodawcy. Poprawka nr 6 eliminuje powstałe wątpliwości. 

Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby dostęp do danych zgromadzonych w wykazie 

pracowników naukowych, w ograniczonym zakresie, miało również Narodowe Centrum 

Nauki. Poprawka wynika z potrzeb Narodowego Centrum Nauki związanych z właściwym 
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przydzielaniem ekspertów do oceny wniosków o finansowanie badań i raportów końcowych 

oraz oceny możliwości realizacji finansowanych projektów. Jest ona niezbędna ze względu na 

konieczność właściwej identyfikacji naukowców w systemie OSF i znacząco ograniczy ilość 

danych wprowadzanych przez ekspertów do tego systemu. W następstwie ułatwi to 

współpracę Narodowego Centrum Nauki z ekspertami. 

Poprawki nr 9, 12 i 34 mają charakter redakcyjny. 

Poprawka nr 10 umożliwi ministrowi właściwemu do spraw nauki przyznawanie 

środków finansowych na naukę „polskim” jednostkom organizacyjnym niemającym siedziby 

na terytorium Polski. Senat uznał również za konieczne rozszerzenie katalogu zadań 

realizowanych przez jednostki organizacyjne niebędące jednostkami naukowymi, które mogą 

być finansowane ze środków na naukę. Katalog ten rozszerzono o inwestycje w zakresie 

dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące nauce, 

a także o programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki. 

Zdaniem Senatu, przepis określający podmioty, które mogą otrzymać środki finansowe na 

naukę i zakres finansowania poszczególnych podmiotów musi gwarantować wykorzystanie 

całego polskiego potencjału naukowego. 

Mając na uwadze, iż na gruncie prawa polskiego podstawowe znaczenie pojęcia 

„komercjalizacja” to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, mając 

świadomość, iż ustawodawcy chodziło o komercjalizację wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych (w rozumieniu np. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym lub ustawy 

o instytutach badawczych) oraz dążąc do zapewnienia jednoznaczności przepisów, Senat 

uchwalił poprawki nr 11, 17 i 32. 

Ustawodawca określając elementy konieczne wniosku o przyznanie środków 

finansowych (art. 13 ust. 1, art. 1 pkt 12 noweli) sformułował katalog otwarty tych 

elementów. Sformułowanie „w szczególności” sugeruje, że możliwe będą również inne 

elementy wniosku niż wskazane przez ustawodawcę. W związku tym nasunęło się pytanie, 

czy to oznacza, że wolą ustawodawcy jest, aby to minister dookreślił ustawę. Skoro 

ustawodawca zdecydował się określić elementy wniosku, powinien to zrobić w sposób 

precyzyjny, tak aby ubiegający się o środki wiedzieli z jakimi obciążeniami 

formalnoprawnymi (a niejednokrotnie kosztami) wiąże się aplikowanie o środki. Przepis ten 

pełni bowiem swego rodzaju funkcję gwarancyjną. Zabezpiecza ubiegających się o środki 

przed nadmiernym i nieuzasadnionym utrudnianiem dostępu do środków finansowych, 
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polegającym na piętrzeniu biurokratycznych barier (w szczególności ukształtowaniem treści 

wniosku w sposób uniemożliwiający jego prawidłowe złożenie). Wobec faktu, iż w kolejnych 

ustępach art. 13c ustawodawca uzupełnia katalog elementów wniosku, sformułowanie 

„w szczególności” należy uznać to za zbędne. Oczywiste jest bowiem, że dopuszczalne jest 

określanie wyjątków od przyjętej zasady albo uszczegóławianie lub uzupełnianie jej. Ważne 

jest jedynie, by czyniono to z uwzględnieniem § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej 

(przepis przewidujący wyjątek albo uściślenie powinien być zamieszczony bezpośrednio po 

przepisie, od którego wprowadza się wyjątek albo który wymaga uściślenia). Mając 

powyższe na względzie uchwalono poprawkę nr 13. 

Poprawka nr 14 skreśla zbędny skrót oraz zmierza do tego, aby wniosek o przyznanie 

środków finansowych zawierał informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców, a nie 

o numerze REGON. Analizując tę poprawkę warto zwrócić uwagę na art. 13 ust. 3 pkt 1 

(art. 1 pkt 12 noweli), który przewiduje, iż do wniosku załącza się odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, a więc dokument mający de facto potwierdzić informacje zawarte we 

wniosku, a dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

Poprawka nr 15 koreluje treść art. 13c ust. 1 pkt 6 z treścią 13c ust. 1 pkt 5 (art. 1 pkt 

12 noweli). 

W myśl art. 14a ust. 1 pkt 4 (art. 1 pkt 14 noweli) minister będzie umarzał należności 

finansowe wynikające z rozliczenia przyznanych środków finansowych m.in. jeżeli sąd 

oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe. Zgodnie 

z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd umarza postępowanie upadłościowe, jeżeli: 

1) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika 

obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub 

hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 

2) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem 

sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty 

postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty, 

3) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia 

postępowania. 

Natomiast sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego 

dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może oddalić wniosek 

o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech 
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miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej 

przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd może również oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie 

stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 

zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie 

wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Mając powyższe na względzie nasuwało się pytanie, czy rzeczywiście zgodne z wolą 

ustawodawcy jest, aby minister umarzał należności finansowe bez względu na przyczynę 

umorzenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku. Zdaniem Senatu, z punktu 

widzenia ochrony finansów publicznych, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umarzanie 

należności wyłącznie w przypadku, gdy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika 

lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 

oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Jest to o tyle istotne, że umorzenie należności ma charakter obligatoryjny. W związku z tym 

uchwalono poprawkę nr 16. 

Z art. 18 ust. 2 (art. 1 pkt 17 lit. b noweli) wynika, iż przez restrukturyzację jednostki 

naukowej ustawodawca rozumie podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych lub 

prac rozwojowych. W powszechnym znaczeniu restrukturyzacja to przede wszystkim 

przebudowa systemowa lub rekonstrukcja struktury (organizacyjnej, technicznej, 

ekonomicznej). Analiza art. 18 ust. 2 prowadzi do wniosku, iż mimo tego co wynika z quasi 

definicji pojęcia „restrukturyzacja” sformułowanej w tym przepisie, ustawodawca przez 

restrukturyzację jednostki naukowej rozumie zmianę struktury organizacyjnej lub 

zatrudnienia oraz zmianę przedmiotu lub zakresu działania jednostki naukowej. To co wydaje 

się być definicją jest de facto wskazaniem celu restrukturyzacji. Określenie celu może mieć 

normatywne znaczenie, o ile zostanie uznane za ustawowe kryterium przyznania środków 

finansowych na finansowanie kosztów restrukturyzacji. Mając powyższe na względzie 

uchwalono poprawkę nr 18, która zapewni jednoznaczność analizowanej regulacji. Druga 

części poprawki (skreślenie pkt 7) jest następstwem przyjęcia we wprowadzeniu do 

wyliczenia w ust. 2, że wyliczenie to ma charakter otwarty. 

W art. 18 ust. 4 (art. 1 pkt 17 lit. c noweli) ustawodawca określił przykładowy katalog 

okoliczności, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego jednostki naukowej. Mając na względzie fakt, iż dotacja ta będzie 

mogła być udzielana również w oparciu o algorytm (w tym przypadku minister nie będzie 
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wydawał decyzji) istotnym wydało się pytanie, dlaczego ustawodawca nie zdecydował się na 

określenie wszystkich okoliczności istotnych z punktu widzenia wysokości dotacji. 

Elastyczność uchwalonego rozwiązania jest korzystna wyłącznie z punktu widzenia 

udzielającego dotacji. Trzeba przy tym zauważyć, iż ustawodawca określając od czego będzie 

zależała wysokość dotacji na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3, katalog 

okoliczności zamknął (dodawany art. 18 ust. 4a). Senat uznał, że katalog okoliczność 

sformułowany w art. 18 ust. 4 powinien być zamknięty i uchwalił poprawkę nr 19. 

Z poprawką tą wiąże się poprawka nr 24. Zamykając katalog w art. 18 ust. 4 uznano, iż 

ustawodawca powinien umożliwić jednocześnie zwiększenie wysokości dotacji w przypadku 

szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych badań lub prac 

rozwojowych (określono kryteria, które w tym przypadku należy wziąć pod uwagę) oraz, 

w szczególnych sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, branie pod uwagę przy 

ustalaniu wysokości dotacji innych okoliczności (kryteriów) niż ustawowe. 

Poprawka nr 21 eliminuje odesłanie zbędne normatywnie i interpretacyjnie. 

W związku z tym, iż na gruncie obowiązującej ustawy nie posługiwano się dotychczas 

określeniem „dotacja bazowa” nasuwało się pytanie, co ustawodawca rozumie pod tym 

pojęciem. Ustalono, iż pojęcie to zaczerpnięto z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 

rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, przy 

czym „dotacja bazowa” jest w tym rozporządzeniu skrótem sformułowania „dotacja 

przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem potencjału badawczego, 

o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a–f”. Mając na uwadze, iż zgodnie z § 149 Zasad 

techniki prawodawczej niedopuszczalne jest aby akt wykonawczy definiował określenie 

ustawowe oraz kierując się zasadą, iż skrót odnosi się wyłącznie do tego aktu, w którym 

został wprowadzony, Senat proponuje jednoznaczne wskazanie w ustawie co ustawodawca 

rozumie pod pojęciem „dotacji bazowej” – poprawka nr 22. 

Poprawki nr 25 i 27 ujednolicają terminologię ustawy (§  10 Zasad techniki 

prawodawczej). 

W związku z tym, że wyliczenie w art. 20 (art. 1 pkt 19 noweli) obejmuje tylko dwa 

punkty, należy zmodyfikować odesłanie zawarte w art. 22a ust. 4 (art. 1 pkt 21 noweli) – 

poprawka nr 26. Odesłanie w kształcie uchwalonym przez Sejm sugeruje, iż w art. 20 są 
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więcej niż dwa punkty, a tym samym wprowadza ono interpretatora w błąd (zob. odesłanie 

w dodawanym art. 22b). 

W związku z art. 27 ust. 1 (art. 1 pkt 25 noweli) nasuwało się pytanie, czy wolą 

ustawodawcy jest, aby wyłącznie podmiot działający na rzecz nauki musiał brać udział 

w konkursie, aby uzyskać środki finansowe na organizowanie i finansowanie programu lub 

przedsięwzięcia. Wskazuje na to redakcja przepisu i posłużenie się wyrazem „który” 

odnoszącym się w oczywisty sposób do podmiotu, a nie podmiotu i jednostki naukowej. 

Zdaniem Senatu, konkurs powinien odnosić się również do jednostki naukowej, dlatego też 

uchwalono poprawkę nr 28. 

Użyty w art. 34 ust. 3 (art. 1 pkt 30 lit. b noweli) wyraz „jego” odnosi się do projektu, 

a nie do audytu, stąd też poprawka nr 29. 

Sposób sformułowania art. 47 ust. 1 (art. 1 pkt 35 lit. a noweli) może rodzić 

wątpliwości, czy określenie „w drodze komunikatu” odnosi się do decyzji, czy też 

komunikatu (komunikat jako sposób doręczenia decyzji). Poprawka nr 30 eliminuje 

wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie, uwzględniając Zasady techniki prawodawczej 

dotyczące kodowania pomysłów legislacyjnych ustawodawcy (jedno zdanie – jedna 

regulowana kwestia). 

Przepis art. 27 ust. 3 (art. 2 pkt 1 noweli) sugeruje, iż jednostka organizacyjna może 

mieć imię i nazwisko („obejmującą imiona, nazwiska oraz nazwy jednostek 

organizacyjnych”). Trudno to uznać za zgodne z intencja prawodawcy. W związku z tym 

uchwalono poprawkę nr 31. 

W związku z treścią art. 38 ust. 3 (art. 3 pkt 3 noweli), który mówi o ekspertach 

i członkach zespołów ekspertów, nasuwało się pytanie, czy ust. 4 i 5 tego artykułu odnoszą 

się również do członków zespołu ekspertów. Mając na względzie zapewnienie 

jednoznaczności przepisów oraz przyjmując, iż ust. 4 i 5 dotyczą również członków zespołu 

ekspertów, Senat przyjął poprawkę nr 33. 

Celem poprawki nr 35 jest skorelowanie przepisów ustawy o Narodowym Centrum 

Nauki i ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie przepisów dotyczących 

wynagrodzeń ekspertów. W pierwszej z ustaw wysokość wynagrodzenia miałaby być 

określana przez ministra rozporządzeniem, w drugiej zaś stosowną kompetencję w tym 

zakresie przyznano Dyrektorowi Centrum. Uznano, iż lepszym jest drugie rozwiązanie. Jest 
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ono odpowiednio elastyczne i umożliwi dostosowanie realnych zasobów finansowych 

Narodowego Centrum Nauki do liczby składanych wniosków, przy uwzględnieniu 

przewidzianych w planie finansowym Centrum na dany rok budżetowy środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia ekspertów). 

 

 


