
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych 

innych ustaw  

(druk nr 789) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest udoskonalenie systemu finansowania nauki i ułatwienie 

środowisku naukowemu podejmowania badań naukowych i prac rozwojowych m. in. przez 

wprowadzenie przepisów skutkujących usprawnieniem procedur i zasad przyznawania 

środków finansowych na naukę, a także ich większym dostosowaniem do specyfiki 

i charakteru finansowanych zadań. 

Do najistotniejszych zmian w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki należy zaliczyć: 

1) modyfikację definicji pojęcia „badania naukowe” oraz pojęcia „prace rozwojowe” 

polegającą na rozszerzeniu katalogu działań, które mogą zostać uznane za badania 

naukowe lub prace rozwojowe (art. 2 pkt 3 i 4; art. 1 pkt 2 lit. a noweli); 

2) wprowadzenie definicji pojęcia „strategiczna infrastruktura badawcza” (art. 2 pkt 17a; 

art. 1 pkt 2 lit. e noweli); przez strategiczną infrastrukturę badawczą rozumie się dużą 

infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę budowlaną, ujęte w wykazie przedsięwzięć 

w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej tzw. Polskiej Mapie Drogowej 

Infrastruktury Badawczej (PMDIB); PMDIB będzie ustalana przez ministra właściwego 

do spraw nauki; podstawą umieszczenia przedsięwzięcia na PMDIB będzie m. in. 

unikatowość planowanej infrastruktury badawczej w skali krajowej i międzynarodowej, 

wartość naukowa programu badawczego realizowanego za pomocą danej infrastruktury, 

zgodność tego programu z założeniami polityki naukowej, w szczególności z Krajowym 

Programem Badań, a także zdolność wnioskodawcy do samodzielnego pokrycia 
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kosztów utrzymania strategicznej infrastruktury badawczej, w tym kosztów bieżących 

i możliwość włączenia planowanej strategicznej infrastruktury badawczej 

w przedsięwzięcia międzynarodowe (art. 4a; art. 1 pkt 4 noweli); 

3) dodanie przepisów dotyczących prowadzenia przez ministra właściwego do spraw nauki 

Systemu Informacji o Nauce, w którym przetwarzane będą informacje na temat 

jednostek naukowych oraz ich osiągnięć naukowych, innowacyjnych, wdrożeniowych 

i innych; system ten będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 

i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”; minister będzie mógł zlecić nadzorowanemu 

instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych Systemu, przy zapewnieniu 

środków finansowych na ten cel (art. 4c; art. 1 pkt 4 noweli); 

4) wprowadzenie przepisu, który przewiduje wykluczenie wnioskodawcy ubiegającego się 

o środki finansowe na naukę, pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź 

znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego, z postępowania 

w sprawie przyznania środków na naukę (art. 9a; art. 1 pkt 8 noweli); 

5) wyłączenie obowiązku uzyskania promesy finansowania badań naukowych lub prac 

rozwojowych i obowiązku zatrudnienia przez jednostkę naukową w przypadku osób 

fizycznych, których projekty zakwalifikowano do finansowania w ramach programów 

lub przedsięwzięć związanych ze wsparciem komercjalizacji lub ochrony patentowej 

(art. 11 ust. 4; art. 1 pkt 9 lit. b noweli); 

6) doprecyzowanie zasad przyznawania środków finansowych na naukę poprzez: 

a) wskazanie kryteriów uwzględnianych przy przyznawaniu tych środków tj. poziomu 

naukowego prac lub zadań i ich znaczenia dla rozwoju nauki; praktycznej 

użyteczności oczekiwanych wyników prac lub zadań oraz ich znaczenia dla 

rozwoju innowacyjności, gospodarki, rozwoju międzynarodowej współpracy 

w zakresie nauki i techniki; możliwości współfinansowania przewidzianych do 

realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki finansowe na naukę (art. 13b; 

art. 1 pkt 12 noweli), 

b) określenie elementów wniosku o przyznanie środków finansowych (art. 13c; 

art. 1 pkt 12 noweli), 

c) zdefiniowanie obowiązków podmiotu otrzymującego środki finansowe (art. 13d; 

art. 1 pkt 12 noweli), 
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d) określenie przesłanek wnioskowania do ministra właściwego do spraw nauki 

o ponowne rozpatrzenie sprawy (przesłanką taką będzie naruszenie procedury 

konkursowej lub innego rodzaju uchybienie formalne przy przyznawaniu środków) 

(art. 14 ust. 1–2a; art. 1 pkt 13 noweli); 

e) określenie przesłanek umorzenia należności finansowych wynikających 

z rozliczenia przyznanych środków finansowych (art. 14a; art. 1 pkt 14 noweli), 

f) wskazanie elementów, od których zależy wysokość dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego jednostki naukowej oraz dotacji na działalność 

podstawowych jednostek naukowych 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 (art. 18 ust. 4 i 4a; art. 1 pkt 17 noweli); 

7) określenie warunków udziału w konkursie na przyznanie środków finansowych 

w ramach programu „Diamentowy Grant” (w konkursie mogą brać udział wybitnie 

uzdolnieni studenci oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia) (art. 26 ust. 3a-3e; 

art. 1 pkt 24 lit. b noweli); 

8) podwyższenie progu finansowego, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek 

przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów (z 2 mln zł do 3 mln zł), a także 

wprowadzenie regulacji, w myśl której nieprzeprowadzenie audytu w terminie będzie 

mogło skutkować wstrzymaniem dalszego finansowania projektu do czasu 

przeprowadzenia audytu (art. 34 ust. 1 i 3; art. 1 pkt 30 noweli); 

9) modyfikacja przepisów dotyczących Komitetu Polityki Naukowej (organ opiniodawczo-

doradczy ministra właściwego do spraw nauki), w tym dodanie przepisów regulujących 

skład tego Komitetu, wymagania jakie muszą spełniać jego członkowie, tryb ich 

powoływania i odwoływania oraz czas trwania kadencji Komitetu (art. 50–50e; art. 1 

pkt 37 noweli). 

Ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ustawę z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

oraz ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.  
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Najistotniejsze zmiany w wymienionych ustawach polegają m. in. na: 

1) wskazaniu podmiotów uprawnionych do legalizacji dyplomów doktorskich 

i habilitacyjnych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (art. 29c ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

art. 2 pkt 2 noweli); 

2) rozszerzeniu katalogu zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o finansowanie 

badań stosowanych realizowanych w formie niepodlegających współfinansowaniu 

z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych w ramach programów lub 

inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej oraz 

projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (art. 30 ust. 1 pkt 4a 

ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; art. 3 pkt 1 noweli); 

3) modyfikacji definicji pojęcia „osoba rozpoczynająca karierę naukową” (art. 2 pkt 3 

ustawy o Narodowym Centrum Nauki; art. 4 pkt 1 noweli); 

4) doprecyzowaniu procedury odwoławczej od decyzji dyrektora Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju oraz dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznania 

środków finansowych na badania (art. 40 ust. 2-4 ustawy o Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju i art. 33 ust. 2-4 ustawy o Narodowym Centrum Nauki; art. 3 pkt 4 i art. 4 pkt 

6 noweli); 

5) wprowadzeniu obowiązku ogłaszania informacji o konkursie na stanowiska naukowe nie 

tylko na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie 

Informacji Publicznej, ale także na stronie internetowej Komisji Europejskiej 

w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert 

pracy naukowców, a także wskazaniu przypadków, w których zatrudnienie pracownika 

na stanowisko naukowe nie wymaga przeprowadzenia procedury konkursowej (art. 43 

ust. 7 i 8 ustawy o instytutach badawczych i art. 91 ust. 5 i 6 ustawy o Polskiej 

Akademii Nauk; art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 1 noweli); 

6) wprowadzeniu podstawy do utworzenia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz 

Narodowym Centrum Nauki funduszu rezerwowego (art. 49 ustawy o Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju i art. 41 ustawy o Narodowym Centrum Nauki; art. 3 pkt 7 

i art. 4 pkt 8 noweli). 
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2014 r. Przedmiotem prac 

sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży był projekt rządowy (druk sejmowy nr 2086) 

oraz projekt przygotowany przez tę Komisję (druk sejmowy nr 2829). Na etapie prac 

sejmowych połączono rozwiązania zawarte w projekcie rządowym i komisyjnym, a ponadto 

dokonano szeregu zmian o charakterze doprecyzowującym. Dodano również przepis, który 

nakłada na ministra właściwego do spraw nauki obowiązek wydania z urzędu, w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, decyzji o wpisaniu na Polską Mapę Drogową 

Infrastruktury Badawczej przedsięwzięć z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej, 

uznanych przez niego za szczególnie istotne dla rozwoju nauki przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji (art. 11). 

W trakcie II czytania zgłoszono 20 poprawek jednak żadna z nich nie uzyskała poparcia 

Izby. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy 

nr 2943). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, art. 2 pkt 9 lit. f – mając na względzie § 4 ust. 3 i § 156 

Zasad techniki prawodawczej we wskazanej definicji należałoby wprost odesłać do 

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. 

Propozycja poprawki: 

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. U. UE L 187 z dnia 26.6.2014 r., str. 1)”; 
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2) art. 1 pkt 2 lit. f, art. 2 pkt 18 – zakładając, iż wolą ustawodawcy jest, aby  

sformułowanie „którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania 

potencjału badawczego jednostki naukowej, …” w definicji pojęcia „specjalne 

urządzenie badawcze” odnosiło się zarówno do stanowiska badawczego, jak i aparatury 

naukowo-badawczej oraz dążąc do zapewnienia adekwatności przepisu do intencji 

prawodawcy, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki uściślającej. 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 2 w lit. f, w pkt 18 użyty dwukrotnie wyraz „którego” zastępuje się wyrazem 

„których”; 

 

3) art. 1 pkt 4, art. 4a ust. 3 – w przepisie tym określono, jakie podmioty mogą wystąpić 

z wnioskiem o wpisanie przedsięwzięcia na PMDIB oraz wskazano, kto w imieniu 

podmiotu będzie składał wniosek. Zestawiając analizowany przepis z ust. 5 w art. 4a, 

nasuwa się pytanie o wzajemną relację określenia „reprezentowane przez jednostkę 

naukową” oraz pojęcia „koordynator podmiotu”. Co więcej nie jest jasne dlaczego 

ustawodawca uznał za celowe wskazanie , iż w przypadku jednostki naukowej wniosek 

o wpisanie przedsięwzięcia składa jednostka naukowa. Wydaję się oczywiste, iż 

wniosek będzie mógł być złożony wyłącznie przez podmiot, który reprezentuje 

ubiegającego się o wpis. Zakładając, iż w przypadku każdego z wymienionych w ust. 3a 

podmiotów, ich akty ustrojowe przesadzają zasady reprezentacji, wskazywanie kto 

reprezentuje podmiot jest zbędne i może budzić wątpliwości interpretacyjne. Należy 

zauważyć, iż w przypadku konsorcjum naukowego, centrum naukowo–przemysłowego, 

centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk ustawodawca przewidział instytucję 

koordynatora tego podmiotu. Jak się można domyślać jedną z funkcji koordynatora 

będzie reprezentowanie podmiotu. Mając powyższe na względzie proponuje się 

przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 4a w ust. 3 skreśla się wyrazy „, reprezentowane przez jednostkę 

naukową”; 
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4) art. 1 pkt 4, art. 4a ust. 8 – mając na względzie, iż w art. 4a ust. 6 ustawodawca 

sformułował zamknięty katalog kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie 

wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na PMDIB, nasuwa się pytanie co należy 

rozumieć przez „szczegółowe kryteria oceny wniosku”, które mają być określone przez 

ministra właściwego do spraw nauki w rozporządzeniu. Czy wolą ustawodawcy jest 

rozszerzenie rozporządzeniem katalogu kryteriów ustawowych, czy też 

uszczegółowienie tego co w ustawie, a więc wskazanie co należy wziąć pod uwagę przy 

ocenie spełniania kryteriów ustawowych, a być może ustawodawca chciał, aby 

w rozporządzeniu określono nie kryteria, ale sposób oceny spełniania kryteriów 

ustawowych. Brak precyzji upoważnienia ustawowego uniemożliwia jednoznaczne 

określenie granicy upoważnienia ustawowego (przyznanej kompetencji prawotwórczej). 

Co więcej, gdyby wolą ustawodawcy było upoważnienie ministra do modyfikacji 

(rozszerzenia) katalogu kryteriów ustawowych aktem podustawowym mogłoby to 

rodzić wątpliwości co tego, czy rozwiązanie to uwzględnia wynikającą z Konstytucji 

zasadę hierarchicznej budowy systemu aktów prawnych. 

   Wątpliwości budzą również wytyczne przepisu upoważniającego. Obowiązek 

sformułowania wytycznych dotyczących treści rozporządzenia wynika z art. 92 ust. 1 

Konstytucji. Zaproponowane wytyczne ze względu na swoją generalność oraz 

odwoływanie się de facto do celów ustawy trudno uznać za wskazówki wyznaczające 

treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści. Istotą aktu wykonawczego, 

bez względu na to czy ustawodawca o tym w delegacji przypomni, jest realizacja celu 

ustawy. Zaproponowane wytyczne mogą być uznane za pozorne, a w następstwie tego 

upoważnienie do wydania rozporządzenia za niekonstytucyjne.  

   Uwaga dotycząca niewystarczających wytycznych w przepisie 

upoważniającym odnosi się do większości dodawanych albo modyfikowanych nowelą 

delegacji ustawowych. Niestety większość z nich każe ministrowi wziąć pod uwagę 

przy wydawaniu rozporządzenia wytyczne, którymi musiałby się on kierować bez 

względu na to czy zostanie to w upoważnieniu wskazane wyraźnie, albo zawiera 

wytyczne wyłącznie do części zakresu spraw przekazanych do uregulowania w akcie 

wykonawczym. Szczególne wątpliwości dotyczą wytycznych przepisu upoważniającego 

zawartych w art. 22b ust. 2 (art. 1 pkt 21 noweli), art. 23 ust. 3 (art. 1 pkt 22 noweli), 

art. 25 ust. 8 (art. 1 pkt 23 noweli), art. 26 ust. 3 i 3e (art. 1 pkt 24 lit. noweli), art. 28 
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ust. 5 (art. 1 pkt 26 noweli), art. 28a ust. 8 (art. 1 pkt 27 noweli) oraz art. 31 (art. 2 pkt 3 

noweli). 

    Dla oceny poprawności przepisu upoważniającego nie powinien mieć 

znaczenia fakt, iż w części  upoważnień zawartych w dzisiaj obowiązującej ustawie 

popełniono podobne błędy. 

   Warunkiem sformułowania poprawek jest ustalenie woli ustawodawcy 

odnośnie do analizowanej kwestii. 

 

5) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 2 – kierując się § 156 Zasad techniki prawodawczej proponuje 

się przyjęcie poprawki, która sformułuje odesłanie zewnętrzne zgodnie z powszechnie 

przyjętymi regułami posługiwania się tym środkiem techniki prawodawczej. 

Analogiczne zmiany powinny dotyczyć dodawanego art. 4c ust. 8 (art. 1 pkt 4 noweli), 

dodawanego art. 14a ust. 4 (art. 1 pkt 14 noweli), nowelizowanego art. 18 ust. 4 pkt 2 

(art. 1 pkt 17 lit. c noweli) oraz dodawanego art. 18 ust. 4a pkt 6 (art. 1 pkt 17 lit. d 

noweli). Sformułowanie odesłania w sposób przedmiotowy dopuszczalne jest wyłącznie 

w przypadku określonym w § 156 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej (jeżeli nie jest 

możliwe wyczerpujące wymienienie przepisów, do których się odsyła). Wśród 

proponowanych poprawek nie znalazła się poprawka dotycząca dodawanego art. 14a 

ust. 4. Sformułowanie jej będzie możliwe dopiero w przypadku ustalenia, jakie przepisy 

(polskie lub unijne) ustawodawca miał na myśli odsyłając do bliżej nieokreślonych 

przepisów o pomocy publicznej lub pomocy de minimis dotyczących umarzania 

należności finansowej.  

Propozycja poprawek: 

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)”; 

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.)”; 
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w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie „przepisów” dodaje się wyrazy „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.)”; 

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.”; 

 

6) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 2 – w związku z tym, iż zgodnie z § 11 Zasad techniki 

prawodawczej w akcie normatywnym nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą 

wyrażaniu norm prawnych, w szczególności uzasadnień, wskazywanie w art. 4c ust. 2, 

w jakim celu wprowadza się instytucję Systemu Informacji o Nauce (zwanego dalej 

„Systemem”) jest nieprawidłowe z punktu widzenia sztuki redagowania przepisów. 

Warto również pamiętać o analogicznym do analizowanego przepisu art. 34a ust. 1a 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w którym odniesienia do celu funkcjonowania 

Systemu nie poczyniono. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 2 skreśla się wyrazy „w celu upowszechniania informacji 

o efektach finansowania nauki”; 

 

7) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 3 pkt 1 – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, co 

należy rozumieć przez „podstawowe dane jednostki naukowej”?  Mając na względzie 

zapewnienie dostatecznej określoności przepisów oraz biorąc pod uwagę, że 

nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych do Systemu będzie 

mogło skutkować wstrzymaniem finansowania, należałoby jednoznacznie wskazać jakie 

dane będą podlegały wprowadzeniu do systemu. Co więcej, nie powinno być również 

tak, iż o zakresie danych zamieszczanych w Systemie zadecyduje ostatecznie minister 

prowadzący system. Warunkiem sformułowania poprawki jest ustalenie woli 

ustawodawcy odnośnie do analizowanej kwestii. 

 

8) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 3 pkt 3 – dążąc do zapewnienia spójności terminologicznej 

w obrębie systemu prawnego oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, 

proponuje się dokonanie we wskazanym przepisie zmiany uwzględniającej terminologię 
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ustawy – Prawo własności przemysłowej, tj. ustawy podstawowej z punktu widzenia 

dziedziny – własność przemysłowa. 

Propozycja poprawki: 

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

„uzyskanych”; 

 

9) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 8 – przepis ten sugeruje, iż podstawą prawną przekazania 

środków finansowych na naukę są dane zawarte w Systemie. Jak się wydaje nie to było 

intencją prawodawcy. Niżej zaproponowana poprawka redakcyjna eliminuje 

wątpliwości. 

Propozycja poprawki:  

w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 8 wyrazy „na podstawie” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem”; 

 

10) art. 1 pkt 4, art. 4c ust. 12 – w przypadku uznania, iż rektor kierujący jednostką naukową 

jest kierownikiem jednostki naukowej, część przepisu odnosząca się do uczelni i rektora 

jest zbędna, ponieważ zawiera się ona we wcześniejszej części regulacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 4c w ust. 12 skreśla się wyrazy „, a w przypadku uczelni – także 

rektorom w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek naukowych”; 

 

11) art. 1 pkt 9 lit. b, art. 11 ust. 4 – mając na uwadze, iż na gruncie prawa polskiego 

podstawowe znaczenie pojęcia „komercjalizacja” to przekształcenie przedsiębiorstwa 

państwowego w spółkę, mając świadomość, iż ustawodawcy chodziło zapewne 

o komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych (w rozumieniu 

np. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym lub ustawy o instytutach badawczych) oraz 

dążąc do zapewnienia jednoznaczności przepisów, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. Ponadto należałoby skorelować terminologię tego przepisu 

z terminologią dodawanego art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. h. Analogiczna uwaga dotyczy 
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dodawanego do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju art. 37 ust. 2a (art. 3 

pkt 2 noweli). 

Propozycja poprawki: 

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

badań naukowych i prac rozwojowych”; 

 

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”; 

 

w art. 3 w pkt 2, w ust. 2a po wyrazie „komercjalizacji” dodaje się wyrazy „wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych”; 

 

12) art. 1 pkt 10, art. 12 ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

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

 

13) art. 1 pkt 12, art. 13b ust. 1 i 2 – w przepisach tych ustawodawca sformułował otwarty 

katalog kryteriów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu środków 

finansowych na naukę. W związku z tym nasuwa się pytanie, jakie inne kryteria będzie 

mógł brać pod uwagę minister przyznający środki i czy określenie jedynie 

przykładowych kryteriów nie będzie oznaczało zbyt dużej swobody interpretacyjnej 

(a w następstwie decyzyjnej) ministra. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w przypadku 

wniosku o wpisanie przedsięwzięcia na PMDIB ustawodawca zdecydował się zamknąć 

katalog kryteriów oceny wniosku. Pojawia się również pytanie o relację pomiędzy tymi 

przepisami, a rozporządzeniami, które zostaną wydane na podstawie np. art. 19 ust. 7a, 

czy też art. 22b ust. 1, czy rozporządzenia te będą uzupełniały, modyfikowały, 

uszczegóławiały kryteria wynikające z art. 13b ust. 1 i 2; 
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14)  art. 1 pkt 12, art. 13c ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia – ustawodawca określając 

elementy konieczne wniosku o przyznanie środków finansowych sformułował katalog  

otwarty tych dokumentów. Sformułowanie „w szczególności” sugeruje, że możliwe 

będą również inne elementy wniosku niż wskazane przez ustawodawcę. 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 również 

swego rodzaju funkcję gwarancyjną. Zabezpiecza ubiegających się o środki przed 

nadmiernym i nieuzasadnionym utrudnianiem dostępu do środków finansowych, 

polegającym na piętrzeniu biurokratycznych barier (w szczególności ukształtowaniem 

treści wniosku w sposób uniemożliwiający jego prawidłowe złożenie). Jeżeli posłużenie 

się sformułowaniem „w szczególności” wynika z faktu, iż w kolejnych ustępach art. 13c 

ustawodawca uzupełnia katalog elementów wniosku, należy uznać to sformułowanie za 

zbędne. Oczywiste jest bowiem, że ustawodawca może określić wyjątki od przyjętej 

zasady albo tę zasadę uszczegóławiać lub uzupełniać. Ważne jest jedynie, by czynił 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). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12, w art. 13c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„w szczególności”; 

 

15) art. 1 pkt 12, art. 13c ust. 1 pkt 6 – należałoby rozważyć skorelowanie treści tego 

przepisu z treścią 13c ust. 1 pkt 5. 

Propozycja poprawki: 

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

„zadania lub”; 
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16) art. 1 pkt 14, art. 14a ust. 1 pkt 4 – w myśl wskazanego przepisu 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: 

a) 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, 

b) 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, 

c) 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 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 nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście zgodne 

z wolą ustawodawcy jest, aby minister umarzał należności finansowe bez względu na 

przyczynę umorzenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku. Wydaje 

się, iż z punktu widzenia ochrony finansów publicznych, bezpieczniejszym 

rozwiązaniem byłoby umarzanie należności w przypadku, gdy sąd oddalił wniosek 

o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe wyłącznie 

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. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w art. 14a w ust. 1 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) art. 1 pkt 17 lit. b, art. 18 ust. 2 – z przepisu tego 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. W tym przypadku określenie celu może mieć normatywne znaczenie, 

o ile zostanie uznane za ustawowe kryterium przyznania środków finansowych na 

finansowanie kosztów restrukturyzacji. Mając powyższe na względzie proponuje się 

przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki, która zapewni jednoznaczność analizowanej 

regulacji. Druga części poprawki (skreślenie pkt 7) jest następstwem przyjęcia we 

wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 2, że wyliczenie ma charakter otwarty. 

Propozycja poprawki:   

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; 
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18) art. 1 pkt 17 lit. c, art. 18 ust. 4 – w przepisie tym 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 wydawał decyzji administracyjnej) istotnym wydaje 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). W przypadku uznania, że katalog okoliczność sformułowany 

w art. 18 ust. 4 powinien być zamknięty, należałoby we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreślić wyrazy „w szczególności” i, o ile to konieczne, rozszerzyć wyliczenie o kolejne 

punkty; 

 

19) art. 1 pkt 17 lit. c, art. 18 ust. 4 pkt 3 – odesłanie w tym przepisie do definicji jednostki 

naukowej sformułowanej w art. 2 pkt 9 jest normatywnie i interpretacyjnie zbędne. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

20) art. 1 pkt 17 lit. c, art. 18 ust. 4 pkt 5 – w związku z tym, iż na gruncie obowiązującej 

ustawy nie posługiwano się dotychczas pojęciem „dotacja bazowa” nasuwa się pytanie, 

co ustawodawca rozumie pod tym pojęciem. Jak się wydaje 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 
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został wprowadzony, proponuje się jednoznaczne wskazanie w ustawie co ustawodawca 

rozumie pod pojęciem dotacji bazowej. W poprawce przyjęto, iż dotacją bazową jest 

dotacja na działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, otrzymana w poprzednim 

roku. 

Propozycja poprawki: 

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, przyznanej 

jednostce naukowej w poprzednim roku;”; 

 

21) art. 1 pkt 18 lit. a, art. 19 ust. 1 – w przepisie tym mowa jest o środkach finansowych na 

naukę przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej oraz o środkach 

finansowych na działalność statutową, W związku z tym nasuwa się pytanie o różnicę 

znaczeń tych określeń. Zakładając, iż oba określenia oznaczają to samo, jest to 

naruszenie, wynikającego z § 10 Zasad techniki prawodawczej, nakazu konsekwencji 

terminologicznej (tego samego nie należy nazywać inaczej). Analiza art. 18 ust. 1 

prowadzi do wniosku, że prawidłowo użyte zostało pierwsze ze sformułowań. 

Analogiczny problem terminologiczny dotyczy dodawanego art. 19 ust. 4a (art. 1 pkt 18 

lit. d noweli)  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 18 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „działalność statutową określoną” zastępuje się 

wyrazami „naukę przeznaczone na finansowanie działalności statutowej określonej”; 

w art. 1 w pkt 18 w lit. d, w ust. 4a wyrazy „działalność statutową, o której mowa w art. 18” 

zastępuje się wyrazami „naukę przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej 

określonej w art. 18 ust. 1”; 

 

22) art. 1 pkt 21, art. 22a ust. 4 – w związku z tym, że wyliczenie w art. 20 obejmuje tylko 

dwa punkty należałoby zmodyfikować odesłanie zawarte w art. 22a ust. 4. Odesłanie 

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

art. 22b). 

Propozycja poprawki: 

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

  

23) art. 1 pkt 24 lit. a, art. 26 ust. 2 – wobec posłużenia się na końcu wskazanego przepisu 

sformułowaniem „z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a” nasuwa się pytanie, czy oznacza to, że 

wolą ustawodawcy jest, aby minister nie ogłaszał komunikatu w sprawie ustanowienia 

programu „Diamentowy Grant”, czy też przeciwnie. Problem bierze się stąd, iż 

sformułowanie „z zastrzeżeniem” rodzi wątpliwości interpretacyjne. Może być ono 

rozumiane, jako „z wyjątkiem” albo „z uwzględnieniem”. W zależności od przyjętej 

interpretacji „zastrzeżenie” będzie wskazywało, iż w innym przepisie jest wyjątek, albo, 

że inny przepis należy uwzględnić przy interpretacji normy prawnej zakodowanej 

w przepisie zawierającym odesłanie. Formułując odesłanie ustawodawca chciał zapewne 

zdefiniować relację pomiędzy ust. 2, ust. 3 i 3a. Określanie relacji jest zbędne 

w sytuacji, gdy ustawodawca zamieszczając przepisy w strukturze aktu zastosował § 23 

ust. 3 Zasad techniki prawodawczej. Powszechnie uważa się, iż posługiwanie techniką 

„zastrzeżeń” w obrębie jednego artykułu jest legislacyjnym błędem, który może 

skutkować istotnymi problemami interpretacyjnymi. Mając powyższe na względzie 

proponuje się skreślić analizowane „zastrzeżenie”. Jeżeli ustawodawca chciałby, aby 

faktu ustanowienia programu „Diament Grant” minister nie komunikował w Monitorze 

Polskim, należałoby to wskazać wprost. Oczywiste jest natomiast, że o programach lub 

przedsięwzięciach ustanowionych rozporządzeniem minister nie musi informować 

w Monitorze Polskim, stosowna „informacja” jest bowiem publikowana w Dzienniku 

Ustaw. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 24 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a”; 

 

24) art. 1 pkt 24 lit. b, art. 26 ust. 3d i 3e pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia – propozycja 

zmian ujednolicających sposób posługiwania się nazwą programu „Diamentowy Grant”. 

 



– 18 – 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

25) art. 1 pkt 25, art. 27 ust. 1 – czy wolą ustawodawcy jest, aby wyłącznie podmiot 

działający na rzecz nauki musiał wziąć 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. Jeżeli wolą ustawodawcy 

jest, aby konkurs dotyczył również jednostki naukowej, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

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

„wybranym”; 

 

26) art. 1 pkt 30 lit. b, art. 34 ust. 3 – propozycja poprawki redakcyjnej. Użyty w art. 30 

ust. 3 wyraz „jego” odnosi się do projektu, a nie do audytu (co zapewne byłoby zgodne 

z wolą ustawodawcy). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 34 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „jego przeprowadzenia” zastępuje się wyrazami 

„przeprowadzenia audytu”; 

 

27) art. 1 pkt 35 lit. a, art. 47 ust. 1 – sposób sformułowania art. 47 ust. 1 może rodzić 

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

komunikatu (komunikat jako sposób doręczenia decyzji). Wydaje się, iż ustawodawca 

w analizowanym przepisie reguluje dwie kwestie. Po pierwsze określa, iż kategoria 

naukowa przyznawana jest w drodze decyzji, po drugie, że określenie terminu 
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kompleksowej oceny następuje w drodze komunikatu. Zakładając, iż przyjęte 

rozumowanie jest trafne, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki, która 

wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne oraz uwzględni Zasady techniki prawodawczej 

dotyczące kodowania pomysłów legislacyjnych ustawodawcy (jedno zdanie – jedna 

regulowana kwestia). 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

28) art. 2 pkt 1, art. 27 ust. 3 – przepis sugeruje, iż jednostka organizacyjna może mieć imię 

i nazwisko („obejmującą imiona, nazwiska oraz nazwy jednostek organizacyjnych”). 

Zapewne wolą ustawodawcy było, aby przepis odnosił się do imion i nazwisk 

kandydatów na recenzentów. Mając na względzie zapewnienie należytej precyzji języka 

prawnego, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

i nazwiska kandydatów”; 

 

29) art. 3 pkt 3, art. 38 ust. 2 – mając na względzie wcześniejsze uwagi dotyczące 

posługiwania się przez ustawodawcę techniką „z zastrzeżeniem”, proponuje się 

przyjęcie poniższej poprawki, która czyniła będzie zadość standardom prawidłowej 

legislacji oraz zapewni należytą komunikatywność przepisu.  

Propozycja poprawki: 

 

w art. 3 w pkt 3, w ust. 2 wyrazy „zastrzeżeniem art. 17 pkt 9” zastępuje się wyrazami 

„wyjątkiem wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w art. 17 pkt 6”; 
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30) art. 3 pkt 3, art. 38 ust. 3 i 4 – w związku z treścią art. 38 ust. 3 (mówi on o ekspertach 

i członkach zespołów ekspertów), nasuwa się pytanie, czy ust. 4 tego artykułu odnosi się 

również do członków zespołu ekspertów. Mając na względzie zapewnienie 

jednoznaczności przepisów i zakładając, iż ust. 4 dotyczy również członków zespołu 

ekspertów, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. W poprawce 

przyjęto, iż oczywiste jest, iż członek zespołu ekspertów jest ekspertem.  

 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 3, w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz członkowie zespołów ekspertów”; 

 

31) art. 3 pkt 3, art. 38 ust. 4 lit. d – propozycja poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

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

„, dokonanie”; 

 

32) art. 3 pkt 3, art. 38 ust. 5 – zakładając, iż wolą ustawodawcy jest, aby art. 38 ust. 4 

dotyczył również członka zespołu ekspertów, należałoby dokonać niżej zaproponowanej 

zmiany. W poprawce wskazuje się jednoznacznie, że art. 38 ust. 5 odnosi się także do  

opinii, w której sporządzaniu uczestniczył wyłączony członek zespołu ekspertów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 3, w ust 5 po wyrazach „przez eksperta” dodaje się wyrazy „albo 

w sporządzaniu której uczestniczył ekspert”; 

 

33) art. 3 pkt 4, art. 40 ust. 3 – propozycja poprawki terminologicznej, która uwzględnia 

siatkę terminologiczną Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z Kodeksem 

odwołania się wnosi, a nie składa. Analogiczna uwaga dotyczy art. 33 ust. 3 (art. 4 pkt 6 

noweli); 
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Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 4, w ust. 3 wyraz „złożenia” zastępuje się wyrazem „wniesienia”; 

w art. 4 w pkt 6, w ust. 3 wyraz „złożenia” zastępuje się wyrazem „wniesienia”; 

 

34) art. 4 pkt 3, art. 18 pkt 7 – sposób sformułowania przepisu sugeruje, iż członkami 

Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną związaną z rozliczeniem 

przyznanych środków nie muszą być wybitni naukowcy polscy i zagraniczni. Wydaje 

się, że nie to było intencją ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w pkt 3, w pkt 7 skreśla się użyty po raz drugi wyraz „wybór”; 

 

35) art. 4 pkt 4, art. 22 ust. 6 – w związku z tym, iż zgodnie z art. 22 ust. 4 ekspertom będzie 

przysługiwało wynagrodzenie również w przypadku dokonywania ocen, o których 

mowa w art. 22 ust. 3, zakres odesłania w ust. 6 jest zbyt wąski. W przepisie 

upoważniającym należałoby odesłać także do art. 22 ust. 3. W przeciwnym razie 

minister nie będzie mógł określić w rozporządzeniu wysokości wynagrodzenia 

ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen, o których mowa w art. 22 ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w pkt 4, w art. 22 w ust. 6 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–3”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


