
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/17 

z 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie uwag RMN do projektu Ustawy o zmianie ustawy o zasa-

dach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Roz-

woju oraz o Narodowym Centrum Nauki z dnia 22 lipca 2016 roku 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 

sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN zgłasza następujące 

uwagi i propozycje zmian do projektu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, 

ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki z 

dnia 22 lipca 2016 roku (dalej “Ustawa”). 

RMN w pełni popiera porządkujące zmiany proponowane przez MNiSW w projekcie Ustawy. 

 

W odniesieniu do Art 1. Ustawy, zmieniającej Ustawę o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) RMN postuluje, aby w par. 25 ust. 4a dotyczą-

cym dotacji na finansowanie wydawnictw zachowany został wymóg publikowania w otwartym 

dostępnie, co przedstawionej treści artykułu nie jest obecnie zawarte: 

§ 25 ust. 4a: „Środki finansowe przyznaje się na realizację zadań ‒ związanych z wyda-

waniem czasopism i monografii naukowych o najwyższym poziomie merytorycznym i 

istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki ‒ mających na celu upowszechnianie wyników 

najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wy-

ników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu 

przez sieć Internet.” 

 

W odniesieniu do Art 1. Ustawy, zmieniającego Ustawę o zasadach finansowania  nauki (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);  Art 2. Ustawy, zmieniającego Ustawę o 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249 i 

2281); oraz Art. 3 Ustawy, zmieniającego Ustawę o Narodowym Centrum Nauki; RMN zwraca 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

uwagę na brak uzasadnienia podejmowania zmiany polegającej na wyłączeniu przepisów ca-

łego Kodeksu postępowania administracyjnego: 

 Z postępowań w sprawie przyznania kategorii naukowej Jednostce naukowej (Art. 47 pkt 8 

Ustawy o zasadach finansowania nauki ); 

 Z postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na wykonanie projektów (Art. 40 

pkt. 6 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju); 

 Z postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do 

finansowania w drodze konkursów (Art. 36 pkt 6 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki). 

 

RMN zwraca uwagę na fakt, że w ocenie skutków regulacji wskazano, iż jedynie część przepisów 

kodeksu nie może być stosowana w odniesieniu do procedur przyznawania kategorii naukowej 

jednostkom naukowym, czy przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki. Wymienione zostały następujące przepisy k.p.a. do-

tyczące postępowania dowodowego (art. 75-96), zawieszenia postępowania (art. 97-103), 

ugody (art. 114-122), postanowień (art. 123-126), odwołań (art. 127-140) czy zażaleń (art. 141-

142). W związku z tym RMN proponuje zmienić brzmienie: 

Art. 1. Ustawy, zmieniającej Ustawę o zasadach finansowania nauki: 

Art. 47 pkt 8 “Do postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowej nie stosuje 

się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących postępowania 

dowodowego (art. 75-96), zawieszenia postępowania (art. 97-103), ugody (art. 114-

122), postanowień (art. 123-126), odwołań (art. 127-140) czy zażaleń (art. 141-142). 

W pozostałym zakresie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio.” 

Art 2. Ustawy, zmieniającej Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: 

Art 40 pkt 6. Ustawy o NCBiR “Do postępowań w sprawie przyznania środków finanso-

wych na wykonanie projektów nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego dotyczących postępowania dowodowego (art. 75-96), zawieszenia po-

stępowania (art. 97-103), ugody (art. 114-122), postanowień (art. 123-126), odwołań 

(art. 127-140) czy zażaleń (art. 141-142).W pozostałym zakresie przepisy Kodeksu po-

stępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.” 

Art. 3 Ustawy, zmieniającej ustawę o Narodowym Centrum Nauki: 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Art. 36 pkt 6 “Do postępowań w sprawie przyznania środków finansowych na wykona-

nie projektów nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do-

tyczących postępowania dowodowego (art. 75-96), zawieszenia postępowania (art. 

97-103), ugody (art. 114-122), postanowień (art. 123-126), odwołań (art. 127-140) czy 

zażaleń (art. 141-142). W pozostałym zakresie przepisy Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego stosuje się odpowiednio.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 

dr Emanuel Kulczycki 


