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789
USTAWA
z dnia 15 czerwca 2007 r.
o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Tworzy si´ Narodowe Centrum Badaƒ
i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”.

1) okreÊlanie zadaƒ badawczych i warunków ich wykonania;
2) og∏aszanie konkursów na wykonanie zadaƒ badawczych;
3) ocen´ i wybór ofert badawczych;

2. Centrum jest paƒstwowà osobà prawnà powo∏anà do realizacji zadaƒ z zakresu polityki naukowej
i innowacyjnej paƒstwa.

4) zawieranie umów na wykonanie zadaƒ badawczych;

3. Siedzibà Centrum jest miasto sto∏eczne Warsza-

5) nadzór nad wykonaniem, odbiór, ocen´ i rozliczanie realizacji zadaƒ badawczych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, w drodze
rozporzàdzenia, nadaje Centrum statut, który okreÊla
szczegó∏owy zakres zadaƒ i tryb pracy organów Centrum oraz organizacj´ Biura Centrum, majàc na wzgl´dzie sprawne wykonywanie zadaƒ przez Centrum,
a tak˝e wartoÊç majàtku, powy˝ej której rozporzàdzenie majàtkiem Centrum wymaga opinii Rady Centrum.

2. W∏aÊcicielem praw w∏asnoÊci przemys∏owej powsta∏ych w wyniku realizacji zadaƒ badawczych finansowanych przez Centrum jest Skarb Paƒstwa, chyba
˝e umowa z wykonawcà zadania badawczego stanowi
inaczej.

wa.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) strategicznym programie badaƒ naukowych i prac
rozwojowych — nale˝y przez to rozumieç wymagajàcy znacznych nak∏adów program okreÊlony
w Krajowym Programie Badaƒ Naukowych i Prac
Rozwojowych, obejmujàcy zadania badawcze i definiujàcy w sposób mierzalny oczekiwane efekty;
2) Krajowym Programie Badaƒ Naukowych i Prac
Rozwojowych — nale˝y przez to rozumieç Krajowy
Program Badaƒ Naukowych i Prac Rozwojowych,
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484).
Art. 3. 1. Centrum realizuje strategiczne programy
badaƒ naukowych i prac rozwojowych.
2. Strategiczne programy badaƒ naukowych i prac
rozwojowych ustanawia minister w∏aÊciwy do spraw
nauki, zwany dalej „Ministrem”, w ramach Krajowego
Programu Badaƒ Naukowych i Prac Rozwojowych,
w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki. Programy te
sà finansowane ze Êrodków finansowych na nauk´.
3. Centrum mo˝e, za zgodà Ministra, realizowaç
programy badaƒ naukowych i prac rozwojowych
finansowane przez inne podmioty.
Art. 4. 1. Realizacja strategicznych programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych obejmuje
w szczególnoÊci:

3. Centrum mo˝e udost´pniç zainteresowanym
podmiotom wyniki badaƒ bezp∏atnie, je˝eli przemawia za tym interes publiczny i umowa z wykonawcà
zadania badawczego nie stanowi inaczej.
4. Za poÊrednictwem Centrum mo˝e byç udzielana
pomoc publiczna.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za poÊrednictwem Centrum,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci cele polityki innowacyjnej paƒstwa.
Art. 5. 1. Do zadaƒ Centrum nale˝y tak˝e:
1) wspieranie komercjalizacji i innych form transferu
wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych
do gospodarki;
2) wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególnoÊci udzia∏u m∏odych naukowców w realizacji
programów badawczych;
3) realizacja mi´dzynarodowych programów mobilnoÊci naukowców;
4) realizacja innych zadaƒ zlecanych przez Ministra.
2. Przy realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1,
Centrum mo˝e wspó∏pracowaç z podmiotami zagranicznymi i krajowymi.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci zadaƒ
z politykà naukowà i innowacyjnà paƒstwa oraz kryteria, które powinny spe∏niaç konkursy na realizacj´ poszczególnych zadaƒ og∏aszane przez Centrum.
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4. Centrum prowadzi systematycznà ewaluacj´
efektów realizowanych programów badaƒ naukowych
i prac rozwojowych oraz ocen´ ich wp∏ywu na rozwój
nauki i gospodarki.
Art. 6. 1. Minister sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Centrum oraz nad pracà Dyrektora Centrum, zwanego dalej „Dyrektorem”, z punktu widzenia legalnoÊci, gospodarnoÊci i rzetelnoÊci.
2. W ramach nadzoru Minister:
1) uchyla sprzeczne z prawem decyzje Dyrektora;
2) sprawuje kontrol´ finansowà nad Centrum i powo∏uje w tym celu w∏asne zespo∏y kontrolne i bieg∏ych rewidentów;
3) rozpatruje sprawozdania Dyrektora z dzia∏alnoÊci
Centrum.
3. Minister przedstawia Sejmowi i Senatowi rocznà informacj´ z dzia∏alnoÊci Centrum.
Rozdzia∏ 2
Organy i organizacja Centrum
Art. 7. Organami Centrum sà:
1) Dyrektor;
2) Rada Centrum, zwana dalej „Radà”.
Art. 8. 1. Dyrektor jest powo∏ywany przez Ministra
spoÊród dwóch kandydatów wy∏onionych w drodze
konkursu przeprowadzanego przez Rad´.
2. Kandydatem na Dyrektora mo˝e byç wy∏àcznie
osoba, która:
1) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
2) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;
3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
4) posiada wykszta∏cenie wy˝sze oraz co najmniej
5-letnie doÊwiadczenie w zarzàdzaniu badaniami
naukowymi albo przedsi´wzi´ciami w sektorze gospodarczym lub finansowym.
3. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Ta sama osoba
mo˝e pe∏niç funkcj´ Dyrektora nie d∏u˝ej ni˝ przez
dwie nast´pujàce po sobie kadencje.
4. Dyrektor pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.
5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Minister.
6. Minister na wniosek Dyrektora powo∏uje nie
wi´cej ni˝ trzech jego zast´pców i ustala ich wynagrodzenie.

Poz. 789

7. Do powo∏ania Dyrektora, jego zast´pców oraz
kierowników komórek organizacyjnych i ich zast´pców nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217, z póên. zm.1)).
8. Kandydatów na stanowisko zast´pcy Dyrektora
wy∏ania si´ w drodze konkursu przeprowadzanego
przez Rad´.
9. Przepisy ust. 2 pkt 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do kandydatów na zast´pc´ Dyrektora.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, regulaminy konkursów,
o których mowa w ust. 1 i 8, oraz procedur´ konkursowà, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wymagania dotyczàce doÊwiadczenia i kwalifikacji zawodowych.
Art. 9. Minister odwo∏uje Dyrektora w przypadku:
1) z∏o˝enia przez niego rezygnacji;
2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia powierzonych obowiàzków na skutek d∏ugotrwa∏ej choroby, trwajàcej co najmniej 6 miesi´cy;
3) dzia∏ania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelnoÊci i gospodarnoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Rady;
4) zaprzestania spe∏niania jednego z wymagaƒ okreÊlonych w art. 8 ust. 2 pkt 1—3.
Art. 10. 1. Dyrektor kieruje dzia∏alnoÊcià Centrum
i reprezentuje je na zewnàtrz, a w szczególnoÊci decyduje w sprawach zwiàzanych z organizowaniem badaƒ naukowych i prac rozwojowych oraz realizacjà innych zadaƒ Centrum.
2. W terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi roczne sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Centrum, obejmujàce w szczególnoÊci
informacje o stopniu wykonania poszczególnych zadaƒ Centrum, wraz z opinià Rady.
3. W terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku Dyrektor przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe, wraz z opinià bieg∏ego rewidenta.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, niezb´dne elementy sprawozdania z dzia∏alnoÊci Centrum, majàc na uwadze
zakres i skutecznoÊç sprawowania przez Ministra nadzoru nad realizacjà zadaƒ Centrum.
Art. 11. 1. Dyrektor zasi´ga opinii ekspertów lub
zespo∏ów ekspertów w zakresie realizacji zadaƒ Centrum.
2. Dyrektor wyznacza ekspertów oraz ustanawia,
po zasi´gni´ciu opinii Rady, zespo∏y ekspertów spoÊród wybitnych przedstawicieli Êrodowisk naukowych, gospodarczych i finansowych, krajowych i zagranicznych.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17,
poz. 96, Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660.
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3. Szczegó∏owe zadania oraz warunki zwiàzane
z wykonaniem przez eksperta lub zespó∏ ekspertów zadania, w tym wynagrodzenie eksperta i cz∏onków zespo∏u ekspertów, okreÊla Dyrektor w umowie.
Art. 12. 1. W sk∏ad Rady wchodzi:
1) szeÊciu przedstawicieli powo∏anych spoÊród kandydatów wskazanych przez Êrodowiska naukowe,
reprezentujàcych uczelnie, Polskà Akademi´ Nauk
i jednostki badawczo-rozwojowe;
2) szeÊciu przedstawicieli powo∏anych spoÊród kandydatów wskazanych przez Êrodowiska gospodarcze i finansowe;
3) jeden przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) po jednym przedstawicielu administracji rzàdowej
wyznaczonym przez ministrów w∏aÊciwych do
spraw: nauki, finansów publicznych, gospodarki,
Êrodowiska, rolnictwa, rozwoju regionalnego,
zdrowia, budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, transportu i ∏àcznoÊci oraz przez
Ministra Obrony Narodowej.
2. Cz∏onków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, powo∏uje i odwo∏uje Minister.
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5. Szczegó∏owy tryb dzia∏ania Rady oraz wyboru
Przewodniczàcego okreÊla regulamin ustanowiony
przez Rad´.
6. Zamiejscowi cz∏onkowie Rady otrzymujà zwrot
kosztów podró˝y na zasadach okreÊlonych 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 póên. zm.2)).
7. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç miesi´cznego wynagrodzenia Przewodniczàcego oraz cz∏onków Rady,
majàc na uwadze zakres wykonywanych zadaƒ oraz
ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania Centrum.
Art. 14. 1. Rada wyra˝a opinie w sprawach:
1) okreÊlania proponowanych zadaƒ badawczych
s∏u˝àcych realizacji strategicznych programów badaƒ naukowych i prac rozwojowych;
2) warunków konkursu na wykonanie zadaƒ badawczych;
3) ustanawiania zespo∏ów ekspertów;

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4) rozporzàdzania majàtkiem Centrum powy˝ej wartoÊci okreÊlonej w statucie;

4. Minister odwo∏uje cz∏onka Rady w przypadku:

5) sprawozdania Dyrektora z dzia∏alnoÊci Centrum.

1) z∏o˝enia przez niego rezygnacji;
2) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia powierzonych obowiàzków na skutek d∏ugotrwa∏ej choroby, trwajàcej co najmniej 6 miesi´cy;
3) niewype∏niania lub nienale˝ytego wype∏niania
przez niego obowiàzków;
4) utraty nieposzlakowanej opinii.
5. W przypadku odwo∏ania lub Êmierci cz∏onka Rady przed up∏ywem kadencji Minister powo∏uje innà
osob´ na jego miejsce.
6. Cz∏onkostwa w Radzie nie mo˝na ∏àczyç z cz∏onkostwem w Radzie Nauki, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki.
Art. 13. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczàcy
wybierany przez Rad´ spoÊród jej cz∏onków.
2. Przewodniczàcy zwo∏uje posiedzenia Rady
w miar´ potrzeb, nie rzadziej jednak ni˝ raz w miesiàcu.
3. Przewodniczàcy Rady zwo∏uje posiedzenie
z w∏asnej inicjatywy, na wniosek Dyrektora lub co najmniej pi´ciu cz∏onków Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Rada wydaje opini´ w drodze uchwa∏y podj´tej
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏onków.

2. Rada, w celu wykonania swoich zadaƒ, ma prawo wglàdu do dokumentów Centrum i mo˝e ˝àdaç
niezb´dnych informacji od Dyrektora.
Art. 15. 1. Obs∏ug´ administracyjnà Centrum prowadzi Biuro Centrum, zwane dalej „Biurem”.
2. Szczegó∏owà struktur´ organizacyjnà oraz sposób dzia∏ania Biura okreÊla regulamin ustanawiany
przez Dyrektora.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wynagradzania pracowników Biura, majàc na uwadze zakres zadaƒ tych pracowników i kwalifikacje niezb´dne
do ich wykonywania.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 i Nr 89, poz. 589.
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Rozdzia∏ 3
Organizacja badaƒ naukowych i prac rozwojowych
Art. 16. 1. Zadania badawcze i warunki ich realizacji ustala Dyrektor.
2. Wybór wykonawców zadania badawczego nast´puje w drodze konkursu. Dyrektor og∏asza konkurs
oraz ustala szczegó∏owe warunki jego przeprowadzenia.
3. Oceny ofert w konkursie dokonujà zespo∏y ekspertów.
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Art. 19. Dyrektor po uzyskaniu oceny zespo∏u ekspertów oraz zasi´gni´ciu opinii Rady Centrum dokonuje przyj´cia i oceny wyników realizacji zadania badawczego.
Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób organizacji przez
Centrum badaƒ naukowych i prac rozwojowych majàcych istotne znaczenie dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e kryteria, które powinny spe∏niaç okreÊlane
przez Centrum warunki udzia∏u w konkursach na realizacj´ poszczególnych zadaƒ, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci zadaƒ
z politykà naukowà i innowacyjnà paƒstwa oraz politykà bezpieczeƒstwa paƒstwa.

Art. 17. W konkursie na realizacj´ zadaƒ badawczych mogà braç udzia∏:

Rozdzia∏ 4

1) jednostki naukowe posiadajàce kategori´ nadanà
w wyniku oceny parametrycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki — samodzielnie;

Gospodarka finansowa Centrum

2) jednostki naukowe wchodzàce w sk∏ad sieci
naukowych lub konsorcjów naukowo-przemys∏owych w rozumieniu ustawy z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki;
3) jednostki organizacyjne prowadzàce dzia∏alnoÊç
badawczo-rozwojowà, których roczne przychody
netto ze sprzeda˝y wytworzonych przez siebie wyników badaƒ naukowych lub prac rozwojowych
stanowià co najmniej równowartoÊç w z∏otych
400 000 euro przeliczonà wed∏ug Êredniego kursu
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzieƒ roku obrotowego poprzedzajàcego rok
z∏o˝enia oferty.
Art. 18. 1. Dyrektor zawiera z wykonawcà, wybranym w drodze konkursu, umow´ na wykonanie zadania badawczego.
2. W umowie okreÊla si´ zadanie badawcze i warunki jego realizacji, w szczególnoÊci:

Art. 21. 1. Przychodami Centrum sà Êrodki finansowe otrzymywane w formie:
1) dotacji celowej na realizacj´ poszczególnych programów strategicznych Krajowego Programu Badaƒ Naukowych i Prac Rozwojowych oraz zadaƒ
okreÊlonych w art. 5, przekazywanej na wniosek
Dyrektora;
2) dotacji podmiotowej na pokrycie bie˝àcych kosztów zarzàdzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1;
3) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczàcych obs∏ugi realizacji zadaƒ, o których mowa w pkt 1.
2. Przychodami Centrum mogà byç Êrodki finansowe pochodzàce z innych êróde∏, a w szczególnoÊci z:
1) tytu∏u realizacji zadaƒ zlecanych przez podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3;
2) funduszy Unii Europejskiej;
3) mi´dzynarodowych programów badawczych;

1) wysokoÊç i tryb finansowania przez Centrum;

4) komercjalizacji wyników prowadzonych badaƒ;

2) sposób i tryb sprawowania przez Centrum nadzoru nad realizacjà zadania;
3) termin wykonania zadania;

5) odsetek od Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych Centrum, z wyjàtkiem odsetek od
Êrodków pochodzàcych z dotacji bud˝etowych;

4) sposób finansowego rozliczenia zadania.

6) zapisów i darowizn.

3. Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad realizacjà zadaƒ badawczych w szczególnoÊci obejmujà:
1) kontrol´ zgodnoÊci realizacji zadania badawczego
z warunkami okreÊlonymi w umowie;
2) uprawnienia Dyrektora w przypadku wydatkowania przez wykonawc´ Êrodków finansowych niezgodnie z umowà lub w przypadku nieosiàgni´cia
wyników zaplanowanych na danym etapie realizacji zadania.

Art. 22. 1. Wydatkowanie Êrodków publicznych
przez Centrum jest dokonywane w szczególnoÊci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.3)) oraz z przepisami niniejszej ustawy.
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 82, poz. 560
i Nr 88, poz. 587.
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2. Ârodki pochodzàce ze êróde∏, o których mowa
w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, sà gromadzone, wydatkowane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami
dotyczàcymi tych Êrodków.
Art. 23. 1. Centrum prowadzi samodzielnà gospodark´ finansowà na podstawie rocznego planu finansowego, ustalanego na okres roku obrotowego; rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Projekt planu finansowego na nast´pny rok obrotowy opracowuje Dyrektor, z uwzgl´dnieniem terminów okreÊlanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych dla materia∏ów do projektu
ustawy bud˝etowej.
3. Plan finansowy Centrum zatwierdza Minister na
wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Rad´.
4. Podstaw´ gospodarki finansowej Centrum
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia
planu finansowego Centrum stanowi projekt tego planu zaopiniowany przez Rad´.

2. Fundusz statutowy Centrum odzwierciedla równowartoÊç netto Êrodków trwa∏ych, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz innych sk∏adników majàtku,
stanowiàcych wyposa˝enie Centrum na dzieƒ rozpocz´cia przez nie dzia∏alnoÊci.
3. Fundusz statutowy ulega zwi´kszeniu o wartoÊç
zysku netto Centrum.
4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartoÊç pokrycia straty netto Centrum.
Art. 27. 1. Minister dokonuje wyboru bieg∏ego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Centrum w trybie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póên. zm.4)).
2. Koszty post´powania o zamówienie publiczne
oraz koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Centrum.
Rozdzia∏ 5
Zmiana w przepisach obowiàzujàcych

Art. 24. Roczny plan finansowy Centrum zawiera
w szczególnoÊci:
1) przewidywane wielkoÊci wp∏ywów z poszczególnych tytu∏ów przychodów, okreÊlonych w art. 21,
oraz wydatków zwiàzanych z zadaniami ustawowymi Centrum;
2) zobowiàzania wynikajàce z realizacji umów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy, przewidywane do uregulowania w roku, na który sporzàdzany jest plan, powsta∏e w latach poprzednich;
3) przewidywane wielkoÊci wydatków na realizacj´
poszczególnych tytu∏ów zobowiàzaƒ powstajàcych w roku, na który plan jest sporzàdzany;

Poz. 789

Art. 28. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83,
poz. 561 i Nr 85, poz. 571) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 w pkt 53 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 54 w brzmieniu:
„54) dyrektor Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju.”;
2) w art. 8 w pkt 50 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 51 w brzmieniu:

4) zobowiàzania powstajàce w roku, na który plan
jest sporzàdzany, przewidziane do realizacji w nast´pnych 3 latach;

„51) pkt 54 — minister w∏aÊciwy do spraw nauki.”.
Rozdzia∏ 6

5) stan Êrodków pieni´˝nych na poczàtek i na koniec
roku kalendarzowego;

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

6) stan nale˝noÊci Centrum na poczàtek i na koniec
roku kalendarzowego.

Art. 29. 1. Minister powo∏uje pierwszego Dyrektora i jego zast´pców na rok, bez zachowania trybu okreÊlonego w art. 8 ust. 1 i 8.

Art. 25. 1. Realizacja poszczególnych tytu∏ów wydatków jest dokonywana w granicach kwot ustalonych w planie finansowym.

2. Minister powo∏uje pierwszà Rad´ nie póêniej ni˝
6 miesi´cy od dnia utworzenia Centrum.

2. Zwi´kszenie wydatków i zobowiàzaƒ w poszczególnych tytu∏ach oraz zwi´kszenie zobowiàzaƒ przewidzianych do realizacji w kolejnych 3 latach mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po zatwierdzeniu zmiany planu finansowego.

3. Plan finansowy Centrum na rok 2007 ustala
Minister, w terminie do dnia 15 lipca 2007 r.
Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

Art. 26. 1. Centrum tworzy nast´pujàce fundusze:
———————
1) fundusz statutowy;
2) fundusze okreÊlone w odr´bnych ustawach.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560.

