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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o Agencji Badań Poznawczych. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Witolda Czarneckiego. 
 
 
 

 (-)   Marek Ast;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Dariusz Bąk;  (-)   Andrzej Bętkowski; 
 (-)   Jan Bury s. Antoniego;  (-)   Piotr Cybulski;  (-)   Arkadiusz Czartoryski; 
 (-)   Edward Czesak;  (-)   Andrzej Ćwierz;  (-)   Andrzej Mikołaj Dera; 
 (-)   Marian Tomasz Goliński;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Przemysław 
Gosiewski;  (-)   Dawid Jackiewicz;  (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Henryk 
Kowalczyk;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Marek Kwitek;  (-)   Krzysztof Lipiec; 
 (-)   Marzena Machałek;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Kazimierz Matuszny;  (-)   Marek 
Opioła;  (-)   Anna Paluch;  (-)   Jerzy Rębek;  (-)   Adam Rogacki;  (-)   Józef 
Rojek;  (-)   Jarosław Rusiecki;  (-)   Małgorzata Sadurska;  (-)   Dariusz Seliga; 
 (-)   Anna Sikora;  (-)   Krzysztof Sońta;  (-)   Piotr Stanke;  (-)   Marek Suski; 
 (-)   Andrzej Szlachta;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Jadwiga Wiśniewska; 
 (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Waldemar Wrona; 
 (-)   Jarosław Zieliński;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Żukowski. 



Projekt 
 

U S T A W A 
z dnia.....................2008 r. 

o Agencji Badań Poznawczych 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Tworzy się Agencję Badań Poznawczych, zwaną dalej „Agencją”. 
 
2. Agencja jest państwową osobą prawną, powołaną do organizowania i finansowania 

badań mających na celu rozwój nauki. 
 
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 
4. Minister właściwy do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, 

określając: 
 

1) szczegółowy tryb powoływania i zakres kompetencji organów, 
2) strukturę organizacyjną, 
3) zakres działalności 

 
– mając na względzie sprawne wykonywanie zadań przez Agencję. 
 
Art. 2. 1. Do zadań Agencji należy: 
 
1) ogłaszanie konkursów na realizację projektów badawczych; 
2) ocena i wybór projektów badawczych do realizacji; 
3) zawieranie umów na realizację projektów badawczych; 
4) ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych zgłaszanych przez jednostki 
naukowe lub inne podmioty. 

 
2. Do zadań Agencji należy także: 
 
1) udział w finansowaniu międzynarodowych programów badawczych; 
2) przeprowadzanie konkursów na realizację projektów badawczych dla młodych 
badaczy; 
3) wykonywanie zadań szczególnych z zakresu organizowania i finansowania badań 
naukowych zleconych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej 
„ministrem”. 
 
3. Projekty badawcze są określonymi przedsięwzięciami naukowymi w ramach 

dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarnymi, przewidzianymi do realizacji w ustalonym 
terminie, przy wykorzystaniu wskazanych zasobów oraz dostarczającymi wyników przydatnych 
do poszerzenia stanu wiedzy w obszarze nauki. 



 
4. Agencja prowadzi nadzór nad realizacją projektów badawczych i rozlicza ich 

wykonanie. 
 
Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, ogólne 

warunki i tryb realizacji projektów badawczych oraz kryteria, które powinny spełniać zgłaszane 
projekty badawcze, o których mowa w art. 2, mając na względzie znaczenie tematyki badań dla 
rozwoju nauki, jakość warsztatu naukowego wykonawców projektu oraz przewidywane 
prawdopodobieństwo uzyskania zakładanych wyników realizacji projektu. 

 
2. Minister właściwy do spraw nauki może określić, w drodze rozporządzenia, warunki i 

tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Agencji, uwzględniając w szczególności 
cele polityki innowacyjnej państwa. 

 
Art. 4. Właścicielem praw autorskich powstałych w wyniku realizacji projektów 

badawczych finansowanych przez Agencję są jednostki naukowe, w których projekty są 
realizowane. 
 

Rozdział 2 
Organy i struktura organizacyjna Agencji 

 
 

Art. 5. Organami Agencji są: 
 
1) Dyrektor Agencji, zwany dalej „Dyrektorem”; 
2) Rada Agencji, zwana dalej „Radą”. 

 
Art. 6. 1. Dyrektor jest powoływany przez ministra, spośród dwóch kandydatów 

wyłonionych w drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę. Jeżeli pomimo dwukrotnego 
ogłoszenia konkursu nie można wyłonić kandydatów, minister powołuje Dyrektora bez konkursu. 
 

2. Kandydatem na Dyrektora może być wyłącznie osoba, która: 
 
1) korzysta z pełni praw publicznych; 
2) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 
4) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi. 
 

3. Do powołania Dyrektora, jego zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych 
i ich zastępców nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym 
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. 
zm.1)). 
 

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki i tryb przeprowadzania konkursu na Dyrektora, mając na względzie kwalifikacje i 
predyspozycje do kierowania organizacją i finansowaniem badań naukowych. 



 
Art. 7. 1. Kadencja Dyrektora trwa 3 lata. Kadencja zaczyna się 1 stycznia. 

 
2. Ta sama osoba może pełnić funkcję Dyrektora przez dwie następujące po sobie 

kadencje. 
 

3. Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy. 
 
4. Wynagrodzenie Dyrektora ustala minister zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
 

Art. 8. Minister, na wniosek Dyrektora, powołuje nie więcej niż 2 jego zastępców i ustala 
ich wynagrodzenie, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. 

 
Art. 9. 1. Minister odwołuje Dyrektora w przypadku: 

 
1) złożenia rezygnacji; 
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych mu obowiązków na skutek 
długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 
3) zaprzestania spełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 6 ust. 2 pkt 
1 - 3. 

 
2. Minister może odwołać Dyrektora przed upływem kadencji w przypadku rażącego 

naruszenia prawa. 
 
3. W przypadku odwołania Dyrektora w trakcie kadencji, nowego Dyrektora powołuje minister 
na okres do końca kadencji odwołanego Dyrektora. Do powołania stosuje się tryb określony w 
art. 6. 
 

Art. 10. 1. Dyrektor kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz, w 
szczególności decyduje w sprawach związanych z organizowaniem i finansowaniem badań 
naukowych. Szczegółowe zadania Dyrektora określa statut Agencji. 

 
2. Dyrektor przedstawia ministrowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne 

sprawozdanie z działalności Agencji, obejmujące w szczególności informacje o wykonaniu 
poszczególnych zadań Agencji. Do sprawozdania dołącza się opinię Rady. 

 
3. W terminie, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor przedstawia ministrowi do 

zatwierdzenia sprawozdanie finansowe, wraz z opinią biegłego rewidenta. 
 

Art. 11. 1. W skład Rady wchodzi: 
 

1) 28 członków wybieranych przez środowisko naukowe; 
2) 11 członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw nauki, rolnictwa, 
zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania, 



środowiska, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spraw 
wewnętrznych, finansów 
publicznych, kultury fizycznej i sportu oraz przez Ministra Obrony Narodowej; 
3) członek wskazany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 
 

2. Członków Rady powołuje minister. Członków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister 
powołuje spośród kandydatów wybranych przez środowisko naukowe. 
 

3. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która: 
 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 
2) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 
 

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyboru 
kandydatów przez środowisko naukowe oraz sposób uzupełniania składu Rady w trakcie trwania 
kadencji, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności różnych dyscyplin naukowych 
oraz indywidualny dorobek naukowy. 
 

Art. 12. 1. Kadencja Rady trwa 3 lata. Kadencja zaczyna się 1 stycznia. 
 

2. Członkiem Rady można być przez dwie kolejne kadencje. 
 

Art. 13. Mandat członka Rady wygasa w przypadku: 
 

1) śmierci; 
2) złożenia rezygnacji; 
3) zaprzestania spełniania choćby jednego z wymagań określonych w art. 11 ust. 3; 
4) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
5) wskazania przez uprawnionego ministra innego członka. 

 
Art. 14. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej 

członków. Tryb wyboru przewodniczącego określa statut Agencji. 
 
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 
 
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora 

lub co najmniej dwunastu członków Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 
wniosku. 
 

Art. 15. 1. Rada wyraża opinie w sprawach: 
 

1) konkursów na realizację projektów badawczych; 
2) stanu badań naukowych objętych zakresem działania Agencji; 
3) rozporządzania majątkiem Agencji powyżej wartości określonej w statucie; 



4) sprawozdania Dyrektora z działalności Agencji; 
5) wniesionych przez Dyrektora lub ministra. 
 

2. Szczegółowy tryb pracy Rady określa statut Agencji. 
 
Art. 16. 1. Przewodniczący oraz członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w 

posiedzeniach Rady. 
 

2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków Rady, mając na uwadze zakres wykonywanych 
zadań oraz ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania Agencji z tym, że wysokość 
wynagrodzenia nie może przekraczać minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni 
publicznej. 

 
3. Zamiejscowi członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)). 
 

Art. 17.1. Obsługę administracyjną Agencji prowadzi Biuro Agencji, zwane dalej 
„Biurem”. 
 

2. Minister właściwy do spraw nauki, w drodze zarządzenia, tworzy i przekształca Biuro. 
 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób działania 
Biura określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora. 
 

4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
zasady wynagradzania pracowników Biura, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i 
kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania. 
 

Rozdział 3 
Kwalifikowanie projektów badawczych 

 
Art. 18. 1. Wybór projektów badawczych do finansowania przez Agencję następuje w 

drodze konkursu, spośród propozycji nadesłanych przez zainteresowane osoby i zespoły 
badawcze. 
 

2. Konkursy na realizację projektów badawczych ogłasza Dyrektor, po zasięgnięciu opinii 
Rady w sprawie warunków ich przeprowadzania. 
 

3. Warunki przeprowadzania konkursów, w tym kryteria oceny oraz indykatywna pula 
środków na sfinansowanie projektów, są ogłaszane publicznie, co najmniej 3 miesiące przed 
ostateczną datą nadsyłania zgłoszeń. 

 



4. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków na realizację projektu zasięga 
opinii ekspertów, będących wybitnymi przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych 
i finansowych, krajowych oraz zagranicznych, w sprawach należących do zakresu zadań Agencji. 

 
5. Wnioski zgłaszane w ramach konkursu są kwalifikowane do realizacji na podstawie 

ocen sporządzonych przez ekspertów. Przy sporządzaniu oceny uwzględnia się oceny wyników 
badań uprzednio prowadzonych przez wnioskodawcę. Od uzgodnionej oceny ekspertów nie służy 
odwołanie. 
 

6. Szczegółowe obowiązki oraz warunki ich wykonania przez eksperta, w tym jego 
wynagrodzenie, określa Dyrektor w umowie. 

 
Art. 19. Przy ocenie propozycji projektów badawczych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 

uwzględnia się w szczególności: 
 

1) wartość naukową projektu; 
2) wpływ realizacji projektu na rozwój cywilizacyjny i społeczny kraju; 
3) nowatorski charakter problemu naukowego, który jest proponowany do rozwiązania; 
4) kompetencje naukowe zespołu wykonawców, z uwzględnieniem możliwości ich 
uzyskania w przypadku osób rozpoczynających samodzielną pracę badawczą; 
5) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań. 

 
Art. 20. Dyrektor przed podjęciem decyzji o przyznaniu środków na realizację projektu 

może zasięgnąć opinii Rady. 
 
Art. 21. 1. Warunki realizacji i sposób rozliczenia projektu badawczego, w tym wysokości 

środków finansowych przyznanych na ten cel przez Agencję oraz termin przedstawienia 
sprawozdania finansowego, określa umowa na realizację projektu badawczego, zwana dalej 
„umową”. 

 
2. Umowa jest zwierana między Agencją, jednostką naukową, w której projekt ma być 

realizowany i kierownikiem projektu badawczego. 
 
Art. 22. Rozliczenia projektu badawczego finansowanego przez Agencję dokonuje Dyrektor po 
przyjęciu sprawozdania finansowego przedłożonego przez jednostkę naukową oraz po uzyskaniu 
pozytywnej oceny ekspertów. 

 
Rozdział 4 

Finansowanie działalności Agencji 
 

 
 
 
Art. 23. Przychodami Agencji mogą być: 
 
1) dotacja celowa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 2, przekazywana na 
wniosek Dyrektora; 



2) dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów zarządzania wykonywanymi przez 
Agencję zadaniami, o których mowa w pkt 1, przekazywana na wniosek Dyrektora; 
3) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 
obsługi realizacji tych zadań; 
4) środki przekazane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy 
badawcze; 
5) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, z wyjątkiem 
odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych; 
6) zapisy i darowizny. 

 
Art. 24. W ramach dotacji, o których mowa w art. 23 pkt 1, wyodrębnia się środki na 

pokrycie kosztów: 
 

1) realizacji projektów badawczych; 
2) udziału w międzynarodowych projektach badawczych; 
3) osobowych i majątkowych; 
4) realizacji zadań zleconych przez ministra. 

 
Art. 25. Wydatkowanie środków finansowych przez Agencję jest dokonywane w 

szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) oraz z przepisami niniejszej ustawy. 

 
Art. 26. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego, ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 
 
2. Projekt planu finansowego na następny rok obrotowy opracowuje Dyrektor, z 

uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

 
3. Plan finansowy Agencji zatwierdza minister na wniosek Dyrektora. 

 
4. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia ustalenia 

planu finansowego Agencji stanowi projekt tego planu. 
 

Art. 27. Roczny plan finansowy Agencji zawiera w szczególności: 
 
1) zobowiązania wynikające z realizacji umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 
ustawy; 
2) przewidywane wielkości wydatków na realizację poszczególnych tytułów zobowiązań 
powstających w roku, na który plan jest sporządzany; 
3) zobowiązania powstałe w roku, na który plan jest sporządzany, przewidziane do 
realizacji w następnych 3 latach; 
4) stan należności Agencji na początek i koniec roku kalendarzowego; 
5) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku kalendarzowego. 

 
Art. 28. 1. Realizacja poszczególnych tytułów wydatków jest dokonywana w granicach 

kwot ustalonych w planie finansowym. 



 
2. Zwiększenie wydatków i zobowiązań w poszczególnych tytułach oraz zwiększenie 

zobowiązań przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach może nastąpić wyłącznie po 
zatwierdzeniu zmiany planu finansowego. 
 
Art. 29. 1. Agencja tworzy następujące fundusze: 
 

1) fundusz statutowy; 
2) fundusze określone w odrębnych ustawach. 
 
2. Fundusz statutowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, 

wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących 
wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności. 

 
3. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość: 

 
1) aktywów trwałych, będącą skutkiem aktualizacji wyceny środków trwałych; 
2) zysku netto Agencji. 

 
4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość: 
 
1) aktywów trwałych, będącą skutkiem aktualizacji wyceny środków trwałych; 
2) straty netto Agencji. 
 
Art. 30. 1. Minister powołuje biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Agencji w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. 
 

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne oraz koszty badania sprawozdania 
finansowego ponosi Agencja. 
 

Rozdział 5 
Nadzór 

 
Art. 31. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Agencji oraz pracą Dyrektora pod 

względem legalności, gospodarności i rzetelności. 
 
2. W ramach nadzoru minister: 
 

1) uchyla sprzeczne z prawem decyzje Dyrektora; 
2) sprawuje kontrolę finansową Agencji i w tym celu powołuje własnych kontrolerów 
oraz biegłych rewidentów; 
3) rozpatruje sprawozdania Dyrektora z działalności Agencji oraz dokonuje oceny tej 
działalności. 

 
 

Rozdział 6 
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 



 
 
 

Art. 32. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 2 uchyla się pkt 13; 
 

2) w art. 2 dodaje się pkt 20 w brzmieniu: 
 
„20) Agencja – Agencja Badań Poznawczych.”; 
 
3) w art. 7 w ust. 1: 
 
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

 
„1a) projekty badawcze finansowane przez Agencję;”, 
 
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
 „2) projekty rozwojowe i projekty celowe finansowane przez ministra;"; 
 
4) art. 9 otrzymuje brzmienie: 
 
„Art. 9. Minister przekazuje Agencji środki finansowe w formie: 

1) dotacji celowej na finansowanie zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 
...................... o Agencji Badań Poznawczych (Dz. U. Nr ......, poz. ......); 
2) dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania wykonywanymi 
przez Agencję zadaniami określonymi w art. 2 ustawy 
z dnia .................... o Agencji Badań Poznawczych; 
3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
dotyczących obsługi realizacji zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 
.................... o Agencji Badań Poznawczych.”; 
 

 
5) w art. 18 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2) tytuły projektów rozwojowych i celowych lub nazwy innych zadań, programów i 
przedsięwzięć oraz imię i nazwisko kierownika projektu;”; 
 
6) w art. 29 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3) sporządzanie ocen wniosków o finansowanie projektów celowych w formie list 
rankingowych tych wniosków;”. 
 



Art. 33. 1. Minister powołuje pierwszego Dyrektora na rok nie później niż 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy. Do powołania pierwszego Dyrektora nie stosuje się trybu określonego w 
art. 6. 
 

2. Minister powołuje pierwszą Radę nie później niż 12 miesięcy od dnia utworzenia 
Agencji. Do powołania pierwszej Rady stosuje się przepisy art. 11. 
 

Art. 34. 1. Stroną umów zawartych przez ministra dotyczących projektów badawczych z 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się Agencja. Do rozliczania tych umów stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
 

2. Postępowania dotyczące finansowania projektów badawczych 
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi nadal Agencja na zasadach 
dotychczasowych. 
 

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
__________________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz  z 2007 r. Nr 17, poz. 
96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz.1242. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, 
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 
99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 
167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz 
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz.1239 i Nr 181, poz. 1288.  
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.  
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i 
Nr 179. poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795. 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Projekt ustawy o utworzeniu  Agencji Badan Poznawczych jest elementem rozpoczętej w 
2006 roku reformy polskiego sektora nauki. 
 

Finansowanie badań poznawczych w rozwiniętych społeczeństwach jest domeną 
mecenatu państwowego. Z jednej strony związane jest z ich wysokimi kosztami, z drugiej zaś z 
powszechnym korzystaniem z pożytków, jakie one dają. 
 

Jednocześnie, w krajach o ugruntowanych systemach demokratycznych, finansowanie 
badań poznawczych uwarunkowane jest dążeniem do osiągnięcia możliwie najwyższego ich 
poziomu, co wymaga poszanowania autonomii środowiska naukowego i jego ochroną przed 
naciskami politycznymi i korporacyjnymi. 
 
 

Zadanie Agencji Badań Poznawczych będzie  selekcja i finansowanie projektów z zakresu 
badań poznawczych, prowadzonych dla pożytku ogólnego, a więc nie mających bezpośredniego 
odbiorcy. Utworzenie Agencji pozwoli na udzielenie wsparcia działalności badawczej 
prowadzonej na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym. Pozwoli także na 
przyznawanie finansowania w przejrzysty sposób, według reguł zrozumiałych przez polskie 
środowisko naukowe. Dzięki przeniesieniu procesu decyzyjnego z obszaru administracji 
państwowej możliwe będzie umocnienie jego niezależności od czynników politycznych oraz 
bardziej elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w sferze nauki. 
 
Wybór projektów do finansowania przez Agencji  będzie miał charakter konkursowy i będzie 
bazował na ocenach niezależnych ekspertów (peer review system). Procedura konkursowa 
zapewni finansowanie najlepszych projektów badawczych a opinie niezależnych ekspertów pełną 
transparentność  kwalifikowania. Eksperci oprócz poziomu naukowego projektu będą także 
oceniali możliwości zespołu wykonawców oraz warunki dla realizacji projektu. Wybór 
ekspertów będzie następował ze zwróceniem szczególnej uwagi na brak konfliktu interesów 
wobec ocenianych wniosków. 
 
Działalnością Agencji będzie kierował jednoosobowo Dyrektor co pozwoli uniknąć 
niejednoznaczności w zakresie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dyrektor będzie 
wspierany przez opinie Rady, większość członków której będzie wyłaniana w wyborach. 
 
Dyrektor, wybierany w postępowaniu konkursowym, będzie mógł pełnić  swoją funkcję nie 
dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
Działalność Agencji będzie finansowana z budżetu ministra właściwego do spraw nauki w 
wysokości zgodnej z polityką naukową państwa. Utworzenie Agencji nie zwiększy obciążeń 
budżetu państwa, a spowoduje natomiast zasadniczo lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów. 
Agencja będzie prowadziła gospodarkę finansową według zasad obowiązujących państwowe 
osoby prawne, przy przestrzeganiu zasad racjonalnego oszczędzania środków budżetowych. 
 
Stosowanie rocznego planu finansowego umożliwi średniookresowe przyporządkowanie 
środków do poszczególnych zamierzeń oraz na stałą ocenę efektywności działania Agencji. 



Nadzór nad Agencją będzie sprawował Minister właściwy do spraw nauki. Nadzór dotyczył 
będzie legalności, gospodarności i rzetelności działań podejmowanych przez Agencję. Minister, 
w ramach nadzoru, posiadał będzie możliwość  uchylenia sprzecznych z prawem decyzji 
Dyrektora. 
Gospodarka finansowa Agencji będzie kontrolowana przez powołanych przez Ministra 
kontrolerów i biegłych rewidentów. Ważne narzędzie kontroli stanowić będzie całościowa ocena 
działalności Agencji przez Ministra, na podstawie sprawozdań Dyrektora. 
Zmiany wynikające z projektowanej ustawy, powodującej decentralizację systemu finansowania 
projektów badawczych w Polsce wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez 
środowisko naukowe. Przy liczbie wniosków o finansowanie badań z 
budżetu państwa wynoszącej około 8000 rocznie, decyzja Ministra ma i tak przede wszystkim 
charakter formalny. Jednocześnie obecny system daje możliwość  niepożądanej ingerencji ze 
strony administracji państwowej, co umieszcza Polskę w mało zaszczytnym gronie państw nie 
szanujących zasad autonomii poznawczych badań naukowych. Państwa, w których decyzje o 
finansowaniu badań poznawczych, a więc służących ogółowi, podlegają niepotrzebnemu 
wpływowi czynników biurokratycznych i politycznych. 
 
II. Uzasadnienie szczegółowe 
 
Agencja Badań Poznawczych będzie państwową osobą prawną. Strukturę organizacyjną Agencji 
określi w jej statucie minister właściwy do spraw nauki. Do podstawowych zadań Agencji 
należeć będzie prowadzenie konkursów na realizację projektów badawczych, w tym organizacja 
naboru i prowadzenie oceny oraz wybór projektów do realizacji. Warunki i tryb realizacji 
projektów oraz kryteria, które powinny spełnić zgłaszane projekty, określi Minister w 
rozporządzeniu. 
 
Ważnym obszarem działania Agencji będzie finansowanie udziału polskich zespołów 
badawczych w programach międzynarodowych oraz przeprowadzanie konkursów na realizację 
projektów dla młodych badaczy. 
 
Organy Agencji będą stanowić Dyrektor Agencji oraz Rada Agencji, co pozwoli na 
uniezależnienie decyzji o przyznawaniu środków na badania poznawcze od czynników 
politycznych. Dyrektor będzie powoływany przez ministra spośród kandydatów wyłonionych w 
drodze konkursu przeprowadzanego przez Radę. 
 
Rada Agencji będzie gwarantowała właściwy poziom kompetencji merytorycznych oraz 
wiarygodność dla środowisk naukowych. W skład Rady Agencji wchodzić będzie 28 członków 
wybieranych przez  środowisko naukowe, 11 członków wskazanych przez ministrów właściwych 
do spraw: nauki, rolnictwa, zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i 
wychowania, środowiska, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, spraw 
wewnętrznych, finansów publicznych, kultury fizycznej i sportu, Ministra Obrony Narodowej 
oraz jeden wskazany przez Prezesa PAN. Rada wyrażać będzie opinie w sprawach dotyczących 
konkursów na realizację projektów badawczych. Będzie także wypowiadać się w sprawie stanu 
badań naukowych objętych zakresem działaniami Agencji. 
 
Obsługę  administracyjną Agencji prowadzić będzie Biuro Agencji, którego struktura 
organizacyjna zostanie określona w regulaminie. 



 
Dla zapewnienia wysokiego poziomu projektów badawczych finansowanych przez Agencję, ich 
wybór będzie następował w drodze konkursów rozstrzyganych na podstawie opinii ekspertów. 
Warunki konkursu, w tym kryteria oceny oraz indykatywna pula środków na sfinansowanie 
projektów, będą  ogłaszane publicznie. W przypadkach wyjątkowych dyrektor będzie mógł przed 
podęciem decyzji o przyznaniu środków na realizację projektu zasięgnąć opinii Rady. 
 
Działalność Agencji będzie finansowana z dotacji Ministra, subwencji przekazanych przez 
krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze. W ramach dotacji Ministra 
wyodrębnione zostaną środki na sfinansowanie udziału w międzynarodowych projektach 
badawczych. 
 
Utworzenie Agencji doprowadzi do zmniejszenia wydatków w administracji państwa. 
Aktualnie obsługą projektów badawczych zajmuje  się 42 pracowników w Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, zaś koszty recenzowania projektów  wynoszą ok. 10 mln zł i będą  
przeniesione z budżetu cz. 28 Nauka do budżetu 
Agencji. 
Nakłady na działalność ci Agencji wyniosą w 2008 roku około 1 mln zł na siedzibę Agencji i jej 
pierwsze wyposażenie oraz około 2,5 mln zł na sfinansowanie płac dla około 40 pracowników. 
Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej  
 



Projekt  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO1 

z dnia ......................2008 r. 

w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego oraz członków 
Rady Agencji Badań Poznawczych 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia...........................r. o Agencji Badań Poznawczych 
(Dz. U. Nr ..... , poz ..... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Przewodniczącemu oraz członkom Rady Agencji Badań Poznawczych zwanej dalej „Radą”, 
w związku z wykonywanymi zadaniami, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w 
wysokości: 

1) 1300 zł - dla Przewodniczącego Rady; 

2) 880 zł - dla pozostałych członków Rady. 

§ 2. 

W przypadku gdy członek Rady został wyznaczony przez Przewodniczącego do zwołania 
posiedzenia lub kierowania posiedzeniem w jego zastępstwie, przysługuje mu w danym 
miesiącu wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 pkt 1 zamiast wynagrodzenia w 
wysoko ci określonej w§ 1 pkt 2. 

§ 3. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912). 

 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO1 

z dnia ......................2008 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników Biura Agencji Badań 
Poznawczych 

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia...........................r. o Agencji Badań Poznawczych 
(Dz. U. Nr ..... , poz ..... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
1. Wynagrodzenie pracownika Biura Agencji Badań Poznawczych, zwanego dalej 

„Biurem", składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. 
2. Pracownikowi Biura Agencji Badań Poznawczych może być przyznana nagroda z 

funduszu nagród, dodatek specjalny oraz dodatek z tytułu realizacji zadań finansowanych z 
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

§ 2. 
Ustala się następujące minimalne i maksymalne stawki miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego dla poszczególnych kategorii stanowisk: 

1) stanowisko wyższego szczebla zarządzania: 4500 - 7000, 
2) stanowisko średniego szczebla zarządzania: 3500 - 5500, 
3) stanowisko do spraw nadzoru nad projektami: 3000 - 5000, 
4) stanowisko do spraw programowania i analiz: 3000 -5000, 
5) stanowisko do spraw ewaluacji i monitoringu:3000 - 5000, 
6) stanowisko do spraw obsługi finansowej projektów: 3000 - 5000, 
7) stanowisko do spraw obsługi prawnej: 3500 - 5500, 
8) stanowisko do spraw obsługi informatycznej: 3500 - 5500, 
9) stanowisko do spraw promocji: 3000 - 5000, 

 

10) stanowisko do spraw obsługi administracyjnej: 2000 - 3000, 
11) stanowisko do spraw obsługi technicznej: 1500 - 2500. 

§ 3. 
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o 
pracę. 

§ 4. 
1. Pracownikowi Agencji Badań Poznawczych przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, w 
wysokości   wynoszącej   po   pięciu   latach   pracy   5   %   miesięcznego   wynagrodzenia 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912). 
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zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze. 

§ 5. 

1. Dyrektor Agencji Badań Poznawczych, w ramach kwot przewidzianych w rocznym planie 
finansowym Agencj, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na czas określony z 
tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 
zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności. 
2. Dodatek specjalny może być również przyznany ze względu na charakter pracy i zakres 
wykonywanych zadań, na czas określony. 
3. Dodatek specjalny nie może przekraczać 40% łącznie przysługującego pracownikowi 
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. 

§ 6. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia 
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia 
zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 151 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94, z późn. zm.). 

§ 7 

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub 
emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia - jeżeli 

byt zatrudniony krócej niż 15 lat; 
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia -po 

przepracowaniu co najmniej 15 lat; 
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia -po 

przepracowaniu co najmniej 20 lat. 
 

2. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się okresy poprzedniego 
zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 
wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
3. W przypadku gdy praca w Agencji stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu 
dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 
4. Odprawę oblicza się według przepisów obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

§ 8. 
1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w 
pracy zawodowej w wysokości 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe, 
pozostający w dyspozycji dyrektora Biura. 
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach 
posiadanych środków na wynagrodzenia. 
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§ 9. 
1. Dyrektor Agencji Badań Poznawczych może przyznać pracownikowi dodatek związany z 
realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA). 
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać 40% łącznie przysługującego 
pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę. 

§ 10. 

Pracownikom Agencji Badań Poznawczych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 
roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 11. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2008 r. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Projekt  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO1 

z dnia ......................2008 r. 

w sprawie trybu wyboru przez środowisko naukowe kandydatów na członków Rady 
Agencji Badań Poznawczych 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia...........................r. o Agencji Badań Poznawczych 
(Dz. U. Nr ..... , poz ..... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia  2007 r. o Agencji Badań 
Poznawczych: 

2) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw nauki; 
3) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Badań Poznawczych; 
4) kandydacie - należy przez to rozumieć kandydata na członka Rady Agencji. 

§ 2. 
Harmonogram wyboru kandydatów przez środowiska naukowe Minister ogłasza w 
Dzienniku urzędowym Ministra i na stronie internetowej w terminie co najmniej 6 miesięcy 
przed upływem terminów, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 28 ust. 2 ustawy. 

§ 3. 

 Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatom posiadającym tytuł naukowy profesora. 

§ 4. 
1. Kandydaci są zgłaszani przez jednostki naukowe lub organizacje związkowe działające 
w sferze nauki. 
2. Jednostka naukowa może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata. 
3. Organizacja związkowa może zgłosić nie więcej niż trzech kandydatów. 

§ 5. 
Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 zawiera: 
1) zgodę kandydata na udział w wyborze; 
2) imię i nazwisko kandydata; 
3) datę otrzymania przez kandydata tytułu profesora; 
4) jedną dyscyplinę naukową wskazaną przez kandydata, zgodną z wykazem dyscyplin 
naukowych, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595); 
5) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912). 
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§ 6. 

1. Wyboru kandydatów dokonują osoby zatrudnione w jednostkach naukowych, 
posiadające co najmniej stopień doktora. 

2. W terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2 jednostki naukowe 
przekazują Ministrowi wykazy osób uprawnionych do dokonywania wyboru. 

3. Wykaz zawiera następujące dane: 
 

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej; 

2) stopień i tytuł osoby uprawnionej; 

3) numer PESEL osoby uprawnionej; 

4) zgodę osoby uprawnionej na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 7. 
Osobie uprawnionej do dokonywania wyboru przysługuje jeden głos, niezależnie od liczby 
miejsc zatrudnienia. 

§ 8. 
Minister ogłasza w internecie wykaz kandydatów z podziałem na dyscypliny naukowe. 

§ 9. 
Osoby uprawnione, w terminie wskazanym w harmonogramie, dokonują wyboru używając 
wskazanej przez Ministra strony internetowej. 

§ 10. 
Minister ogłasza w internecie i w Dzienniku urzędowym Ministra liczbę głosów uzyskanych 
przez poszczególnych kandydatów, w podziale na poszczególne dyscypliny naukowe. 
 

§ 11. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2008 r. 
 
 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Projekt. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO1 

z dnia ......................2008 r. 

w sprawie szczegółowych warunków konkursu na Dyrektora Agencji Badań 
Poznawczych 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia............................ r. o Agencji Badań Poznawczych 
(Dz. U. Nr ..... , poz ..... ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Konkurs   na  Dyrektora  Agencji   Badań   Poznawczych   zwanego   dalej   „Dyrektorem” 
przeprowadza Rada Agencji Badań Poznawczych zwana dalej „Radą”. 

§ 2.  

Szczegółowe warunki konkursu na Dyrektora są przyjmowane przez Radę na posiedzeniu 
większością 2/3 głosów. Rada informuje ministra właściwego do spraw nauki o przyjętych 
warunkach konkursu. 

§ 3. 
W  przypadku   nie   ustalenia  przez  Radę   warunków  konkursu   na  dwóch  kolejnych 
posiedzeniach, warunki konkursu na Dyrektora ustala minister właściwy do spraw nauki. 

§ 4. 
Szczegółowe warunki konkursu na Dyrektora są publikowane w prasie ogólnopolskiej. 

§ 5. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2008 r. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912)



 



Projekt  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO1 

z dnia ..................... 2008 r. 
 

w sprawie nadania statutu Agencji Badań Poznawczych 
 
 
 
Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia ...................... r. o Agencji Badań Poznawczych (Dz. U. 
Nr......, poz. ....) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
Agencji Badań Poznawczych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia .............. 

(Dz. U. Nr...... poz. ....) 
 
 

STATUT AGENCJI BADAŃ POZNAWCZYCH 
 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 
 

§1. 
 

Agencja Badań Poznawczych, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 
........................ r. o Agencji Badań Poznawczych (Dz. U. Nr......, poz. ....), zwanej dalej „ustawą", 
oraz niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
Cele i zadania określone w ustawie Agencja realizuje w szczególności poprzez: 

1) przygotowanie i ogłaszanie konkursów na realizację projektów badawczych; 
2) ocenę i wybór projektów badawczych do realizacji; 
3) zawieranie umów na realizację projektów badawczych; 
4) ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych zgłaszanych przez jednostki 
badawcze lub inne podmioty; 
5) wykonywanie zadań szczególnych z zakresu organizowania i finansowania badań 
naukowych zleconych przez Ministra; 
6) udział w finansowaniu międzynarodowych programów badawczych; 
7) przeprowadzanie konkursów na realizację specjalnych projektów badawczych dla 
młodych badaczy; 
8) analizę informacji zawartych w raportach z realizacji projektów badawczych; 
9) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami finansującymi 
prowadzenie działalności naukowej. 
 
 

Rozdział 2 Tryb pracy i szczegółowy zakres zadań organów Agencji 
 

§3. 
1. Dyrektor kieruje działalnością  Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi 
odpowiedzialność za realizację zadań Agencji, a także wykonuje inne zadania określone w 
ustawie. 
 
2. Dyrektor w szczególności: 

1) ustala i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw nauki, roczny plan 
finansowy Agencji oraz kierunki rozdysponowania środków finansowych; 
2) występuje do ministra właściwego do spraw nauki z wnioskami o przyznanie 
dotacji budżetowych dla Agencji; 



3) występuje z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania zastępców dyrektora 
Agencji; 
4) zawiera umowy w sprawach należących do zakresu działania Agencji, w tym w 
celu zapewnienia funkcjonowania i ciągłości pracy Agencji; opinii Rady Agencji 
zwanej dalej "Radą" wymagają umowy dotyczące rozporządzania majątkiem Agencji 
o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, 
obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
według stanu z dnia poprzedzającego dzień wystąpienia o opinię; 
5) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura 
Agencji; 
6) nadaje regulamin organizacyjny Biuru Agencji. 

 
§ 4. 

1. Dyrektor Agencji działa przy pomocy: 
 

1) zastępców Dyrektora; 
2) zespołów ekspertów; 
3) ekspertów; 
4) głównego księgowego Agencji; 
5) kierowników komórek organizacyjnych Biura Agencji. 
 

2. W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego 
obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje go na zewnątrz zastępca 
wyznaczony przez Dyrektora. 
 

§ 5. 
 

1. Zastępcy Dyrektora działają w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez Dyrektora. 
 
2. Zastępcy Dyrektora sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora obszarami 
działalności. 
 

§ 6. 
1. Dyrektor ustanawia, po zasięgnięciu opinii Rady, zespoły ekspertów do wykonywania zadań 
określonych w ustawie, w szczególności dotyczących sporządzania opinii i ocen ofert składanych 
przez uprawnione podmioty. 
 
2. Liczba i skład zespołów ekspertów powinny wynikać z zadań przewidzianych do wykonania 
przez te zespoły w okresie, na który zostały powołane. 
 
3. Zespoły ekspertów sporządzają opinie i oceny na posiedzeniach w drodze uzgodnienia 
stanowisk lub w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy swojego składu. 
 
4. Przewodniczący zespołu ekspertów, z inicjatywy własnej, albo na wniosek Dyrektora, 



może zarządzić sporządzenie opinii lub oceny w drodze korespondencyjnego uzgodnienia 
stanowisk przez członków zespołu (w trybie obiegowym), w tym z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
5. Stanowisko przyjęte w trybie obiegowym Przewodniczący zespołu przedstawia na najbliższym 
posiedzeniu zespołu. 
 
6. Z posiedzeń zespołów ekspertów sporządza się protokoły, w których zamieszcza się opinie i 
oceny wraz z ich uzasadnieniem. Do protokołu z posiedzenia zespołów stosuje się odpowiednio 
przepisy § 13 ust. 2, 
 

§ 7. 
 

1. Rada działa na podstawie ustawy, statutu oraz regulaminu. 
 
2. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie. 
 
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i nie mogą ustanawiać 
pełnomocników. 
 

§ 8. 
 

Minister właściwy do spraw nauki zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu 
nowo wybranej Rady do chwili wyboru jej Przewodniczącego. 
 

§ 9. 
 

1. Posiedzenia Rady odbywają  się  w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W razie niemożliwości zwołania 
posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie Rady zwołuje zastępca Przewodniczącego. 
 
3. Posiedzenie Rady zwołuje się  także na pisemny wniosek Dyrektora lub przynajmniej pięciu 
członków Rady złożony Przewodniczącemu Rady lub zastępcy Przewodniczącego. We wniosku 
wskazuje się  proponowany porządek obrad. 
 
4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć  się  najpóźniej w ciągu dwóch tygodni 
od dnia zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady lub zastępcy Przewodniczącego. 
 
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca 
Przewodniczącego. W sytuacji gdy wymienione osoby nie mogą prowadzić posiedzenia 
Rady, osobę  prowadzącą posiedzenie Rady wyznacza Dyrektor. 
 
 
6. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady może być odwołane, po uprzednim zawiadomieniu 
członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia. 
 



§ 10. 
 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być przesłane członkom Rady listem poleconym, 
pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu albo dostarczone osobiście, co najmniej na 14 dni 
przed terminem posiedzenia Rady. 
 
2. Z ważnych powodów termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu, nie może być 
jednak krótszy niż 7 dni. 
 
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa termin, miejsce posiedzenia oraz porządek 
obrad. 
 

§11. 
 

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
przekazania sprawy. 
 
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący może zdecydować o podjęciu uchwały w 
trybie obiegowym. § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Rady. 
 
4. Głosowanie jest jawne. 
 

§ 12. 
 

W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, bez możliwości brania udziału w 
głosowaniu: Dyrektor, zastępcy Dyrektora, członkowie Zespołów Ekspertów, a także 
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 
 
 

§13. 
 

1. Z posiedzeńRady sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca 
posiedzenie Rady. 
2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) datę i miejsce posiedzenia; 
2) listę obecnych członków Rady; 
3) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu; 
4) potwierdzenie przez osobę  prowadzącą posiedzenie prawidłowości zwołania 
posiedzenia Rady; 
5) przyjęty porządek obrad; 
6) przebieg obrad, treść uchwał i liczbę oddanych głosów; 
7) zdania odrębne zgłoszone do protokołu. 

 
3. Protokoły przechowuje się w Biurze Agencji. 



 
4. Obsługę Rady prowadzi Biuro Agencji. 
 

Rozdział 3 Organizacja Biura Agencji 
 

§ 14. 
 

Do zadań Biura Agencji należy merytoryczna i techniczna obsługa Dyrektora i Zastępców 
Dyrektora w zakresie realizacji zadań  wynikających z ustawy. 
 

§ 15. 
 

1. W skład Biura Agencji wchodzą komórki organizacyjne właściwe do spraw: analiz i 
przygotowania konkursów; obsługi konkursów; międzynarodowej współpracy naukowej; obsługi 
umów oraz ewaluacji i rozliczania projektów; informacji i promocji; Biuro administracyjno-
kontrolne oraz obsługi informatycznej; Biuro finansowo-księgowe; Biuro organizacyjno-prawne. 
 
2. Bezpośredni nadzór nad komórkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8 sprawuje 
Dyrektor lub zastępcy Dyrektora - w granicach udzielonych im pełnomocnictw. 
 
3. Bezpośredni nadzór nad Biurem finansowo-księgowym sprawuje główny księgowy 
Agencji. 
 

§ 16. 
 

Dyrektor Agencji, po uzyskaniu opinii zastępców Dyrektora, nadaje Biuru regulamin 
organizacyjny. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Działalność Agencji Badań Poznawczych (zwanej dalej „Agencją") reguluje ustawa z 
dnia .............. 2008 r. o Agencji Badań Poznawczych (zwana dalej „ustawą") oraz wydany na 
podstawie art. 1 ust. 4 ustawy statut. Zadaniem statutu jest wskazanie form realizacji celów i 
zadań Agencji (rozdział 1 statutu), określenie trybu pracy i szczegółowego zakresu zadań 
organów Agencji oraz podmiotów opiniodawczych (rozdział 2), a także organizacji 
funkcjonowania Biura Agencji (rozdział 3). 

Zadania określone w art. 2 i 3 ustawy Agencja wykonuje w szczególności poprzez 
ogłaszanie konkursów na realizację projektów badawczych oraz finansowanie umów 
dotyczących projektów badawczych. 

Statut dookreślając zadania Dyrektora Agencji (§ 3 statutu) wskazuje na trzy zakresy 
działalności o charakterze: finansowym ust. 1 i 2), organizacyjnym (ust. 3, 5-7) oraz zawieranie 
umów w sprawach należących do zakresu działania Agencji (ust. 4). 

W celu sprawnego wykonywania zadań Dyrektor Agencji działa przy pomocy zastępców 
(sprawujących nadzór nad obszarami działania Agencji wyznaczonymi przez Dyrektora i w 



granicach udzielonych im przez Dyrektora pełnomocnictw), ekspertów (i ich zespołów), 
głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Biura Agencji. 

Dla merytorycznej oceny ofert składanych na wykonanie zadań zlecanych przez Agencji 
oraz dla uzyskania opinii eksperckiej w danej sprawie Dyrektor ustanawia zespoły ekspertów, 
których liczba i skład wynika z zadań przewidzianych dla nich do realizacji. 

Tryb pracy zespołów eksperckich szczegółowo określa § 6 statutu. 
Działania Rady Agencji uregulowane zostały w § 7 -13 statutu. Rada działa kolegialnie pod 
kierunkiem Przewodniczącego. Członkowie Rady wykonują  swoje prawa i obowiązki osobiście 
(bez możliwości ustanawiania pełnomocników). 

Szczegółowe regulacje dotyczące zwoływania posiedzeń Rady, głosowania oraz 
archiwizowania przebiegu posiedzeń zawierają §9-13 statutu. 

Dla obsługi administracyjnej Agencji art. 13 ustawy ustanawia Biuro Agencji. Statut w § 
15 wymienia komórki organizacyjne wchodzące w skład Biura oraz ich przyporządkowanie, w 
zakresie bezpośredniego nadzoru, Dyrektorowi Agencji, jego zastępcom lub głównemu 
księgowemu. Dyrektor Agencji nadaje Biuru regulamin organizacyjny. 

Utworzenie Agencji Badań  Poznawczych spowoduje przesuniecie środków budżetowych 
przeznaczonych na obsługą projektów badawczych do budżetu Agencji.  
Koszty obsługi Rady Agencji zostaną przesunięte z kosztów działania Rady Nauki. 
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Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o Agencji Badań 
Poznawczych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Czarnecki) z 

prawem Unii Europejskiej 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zmierza do utworzenia nowego podmiotu administracji 

rządowej – Agencji Badań Poznawczych. W treści projektu określone zostały 
zadania, organy i struktura oraz zasady finansowania Agencji. Ponadto projekt 
zawiera postanowienia dotyczące nadzoru nad działalnością Agencji oraz zasady 
kwalifikowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez 
Agencję. Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian do innych ustaw.  

W myśl art. 35 projektu, ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia.  
 

2. Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane prawem 

Unii Europejskiej. 
 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
wspólnotowego. 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień, o których mowa w 
projekcie. 
 

4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych nie jest objęty 

prawem Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, administracja, nauka 
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Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o Agencji Badań 
Poznawczych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Czarnecki) jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 
 

 Projekt ustawy zmierza do utworzenia nowego podmiotu administracji 
rządowej – Agencji Badań Poznawczych. W treści projektu określone zostały 
zadania, organy i struktura oraz zasady finansowania Agencji. Ponadto projekt 
zawiera postanowienia dotyczące nadzoru nad działalnością Agencji oraz zasady 
kwalifikowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez 
Agencję. Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian do innych ustaw. Projekt 
nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 

Michał Królikowski 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, administracja, nauka 
 








