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Na podstawie art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(Dz. U. Nr 96, poz. 616) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju nada-
je się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 października 2010 r.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierp-
nia 2007 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Cen-
trum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 149, poz. 1049), które 
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Roz-
woju (Dz. U. Nr 96, poz. 616).

1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 9 września 2010 r.

w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem  
administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1596).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 9 września 2010 r. (poz. 1153)

STATUT
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwa-
ne dalej „Centrum”, działa na postawie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616), zwanej dalej „usta-
wą”, oraz niniejszego statutu.

2. Statut określa:

1)  szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów 
Centrum, o których mowa w art. 3 ustawy;

2)  organizację Biura Centrum;

3)  wartość majątku, powyżej której rozporządzanie 
nim przez Dyrektora Centrum wymaga zgody Ra-
dy Centrum, zwanej dalej „Radą”. 

Rozdział 2

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy  
organów Centrum

§ 2. 1. Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrekto-
rem”, kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je 
na zewnątrz oraz wykonuje inne zadania określone 
w ustawie.

2. Do zadań Dyrektora należy:

1)  przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia 
ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu 
dalej „Ministrem”, projektu rocznego planu dzia-
łalności Centrum;

2)  przygotowanie i, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady, przedstawienie Ministrowi do zatwierdzenia 
projektu rocznego planu finansowego Centrum 
i planu finansowego w układzie zadaniowym na 
dany rok obrotowy oraz na 2 kolejne lata, 
z uwzględnieniem terminów określanych przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicz-
nych dla przedłożenia materiałów do projektu 
ustawy budżetowej;

3)  przygotowanie i przedstawianie Ministrowi planu 
ewaluacji, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, 
oraz informacji o jej wynikach;

4)  występowanie do Ministra z wnioskami o przyzna-
nie dotacji celowych dla Centrum;

5)  przeprowadzanie konkursów na stanowisko za-
stępcy Dyrektora;

6)  podejmowanie decyzji w sprawach związanych 
z realizacją strategicznych programów badań na-
ukowych i prac rozwojowych oraz realizacją in-
nych zadań Centrum;

7)  sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem projek-
tów finansowanych lub współfinansowanych 
przez Centrum;

8)  zawieranie umów w sprawach należących do za-
kresu działania Centrum, z zastrzeżeniem ust. 3;

9)  dokonywanie czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy wobec pracowników Centrum;

10)  wykonywanie innych zadań wynikających z prze-
pisów ustawy.
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3. Zgody Rady wymaga zawieranie umów doty-
czących rozporządzania majątkiem Centrum o warto-
ści przekraczającej równowartość w złotych kwoty 
250 000 euro, obliczonej na podstawie średniego  
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski we-
dług stanu z dnia poprzedzającego dzień wystąpienia 
o zgodę. 

§ 3. 1. Dyrektor działa przy pomocy:

1)  zastępców Dyrektora;

2)  głównego księgowego Centrum;

3)  kierowników komórek organizacyjnych Biura Cen-
trum.

2. Dyrektor wyznacza zastępcę Dyrektora, który 
kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na ze-
wnątrz w czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej 
niemożności wykonywania przez niego obowiązków. 

3. Dyrektor udziela zastępcom Dyrektora pełno-
mocnictw do reprezentowania Centrum na zewnątrz 
w sprawach określonego rodzaju. Zastępcy Dyrektora 
działają w granicach udzielonych pełnomocnictw.

4. Dyrektor udziela zastępcom Dyrektora upoważ-
nień do wykonywania czynności określonego rodzaju, 
w tym zarządzania sprawami Centrum. Zastępcy Dy-
rektora działają w granicach udzielonych upoważnień.

5. Dyrektor może udzielać pełnomocnictw i upo-
ważnień, o których mowa w ust. 3 i 4, także innym pra-
cownikom Centrum.

6. Zastępcy Dyrektora mogą udzielać dalszych peł-
nomocnictw i upoważnień innym pracownikom Cen-
trum.

7. Zastępcy Dyrektora sprawują nadzór nad wy-
znaczonymi przez Dyrektora obszarami działalności 
Centrum.

§ 4. 1. Rada działa na podstawie ustawy, niniejsze-
go statutu oraz uchwalonego przez nią regulaminu.

2. Rada wykonuje swoje zadania kolegialnie. 

§ 5. 1. Rada wyraża opinie w sprawach określo-
nych w ustawie oraz wyraża zgodę na rozporządzanie 
majątkiem Centrum o wartości, o której mowa w § 2 
ust. 3.

2. Do zadań Rady należy:

1)  przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do 
zatwierdzenia projektów strategicznych progra-
mów badań naukowych i prac rozwojowych, z za-
strzeżeniem art. 17 pkt 1 ustawy;

2)  wyrażanie opinii w sprawach projektów rocznego 
planu finansowego oraz rocznego planu działalno-
ści Centrum;

3)  wyrażanie opinii w sprawach rocznych sprawozdań 
finansowych i rocznych sprawozdań z działalności 
Centrum oraz sprawozdań z realizacji strategicz-
nych programów badań naukowych i prac rozwo-
jowych, z zastrzeżeniem art. 17 pkt 4 ustawy;

4)  wyrażanie opinii w sprawie realizacji innych dzia-
łań Centrum niż określone w pkt 2 i 3;

5)  wykonywanie innych zadań wynikających z prze-
pisów ustawy.

§ 6. 1. Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy 
pierwszemu posiedzeniu nowo wybranej Rady do 
chwili wyboru jej przewodniczącego.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu ustanawia re-
gulamin Rady określający szczegółowy tryb jej działa-
nia, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania 
komisji Rady.

3. Rada wybiera przewodniczącego na pierwszym 
posiedzeniu. 

4. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący. 
W razie niemożności zwołania posiedzenia przez prze-
wodniczącego posiedzenie Rady zwołuje członek Ra-
dy wyznaczony przez przewodniczącego.

5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez 
prawa głosu, Dyrektor, zastępcy Dyrektora, eksperci, 
członkowie zespołów ekspertów oraz osoby zaproszo-
ne przez przewodniczącego.

6. Do realizacji zadań Rady przewodniczący powo-
łuje spośród członków Rady komisje Rady do spraw:

1) finansów;

2)  realizacji strategicznych programów badań nauko-
wych i prac rozwojowych;

3) realizacji innych zadań Centrum. 

7. Rada powołuje komisję odwoławczą Rady, która 
rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora w sprawie 
przyznania lub odmowy przyznania środków finanso-
wych na wykonanie projektów, z zastrzeżeniem art. 17 
pkt 10 ustawy.

§ 7. 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, 
który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

2. Przewodniczący Rady zatwierdza protokół po-
siedzenia Rady i przekazuje go Dyrektorowi, a jego ko-
pię Ministrowi. 

3. Protokoły oraz uchwały Rady przechowuje się 
w Biurze Centrum.

4. Obsługę Rady wykonuje Biuro Centrum.

§ 8. 1. Komitet Sterujący do spraw badań nauko-
wych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa 
i obronności państwa, zwany dalej „Komitetem Steru-
jącym”, koordynuje realizację badań naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa państwa, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).



Dziennik Ustaw Nr 171 — 13260 — Poz. 1153

 

2. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1)  przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do 
zatwierdzenia projektów strategicznych progra-
mów badań naukowych i prac rozwojowych, w ra-
mach których są realizowane badania naukowe 
lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa państwa;

2)  określanie zakresów tematycznych badań nauko-
wych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa;

3)  ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów 
w zakresie badań naukowych lub prac rozwojo-
wych na rzecz obronności i bezpieczeństwa pań-
stwa;

4)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrektora 
w sprawie przyznania lub odmowy przyznania 
środków finansowych na wykonanie projektów, 
o których mowa w pkt 3;

5)  dokonywanie końcowej oceny merytorycznej pro-
jektów, o których mowa w pkt 3;

6)  wykonywanie innych zadań wynikających z prze-
pisów ustawy.

§ 9. 1. Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy 
pierwszemu posiedzeniu nowo wybranego Komitetu 
Sterującego do chwili wyboru jego przewodniczą- 
cego.

2. Komitet Sterujący na pierwszym posiedzeniu 
ustanawia regulamin Komitetu Sterującego określają-
cy szczegółowy tryb jego działania oraz tryb wyboru 
przewodniczącego. 

3. Komitet Sterujący wybiera przewodniczącego 
na pierwszym posiedzeniu.

4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje prze-
wodniczący. W razie niemożności zwołania posiedze-
nia przez przewodniczącego posiedzenie zwołuje czło-
nek Komitetu Sterującego wyznaczony przez przewod-
niczącego.

5. W posiedzeniach Komitetu Sterującego mają 
prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor, za-
stępcy Dyrektora, członkowie zespołów ekspertów 
oraz eksperci, jeżeli spełniają wymogi określone 
w art. 12 ust. 2 ustawy oraz posiadają poświadczenie 
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do infor-
macji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

§ 10. 1. Z posiedzeń Komitetu Sterującego sporzą-
dza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca 
posiedzenie.

2. Przewodniczący Komitetu Sterującego zatwier-
dza protokół posiedzenia Komitetu Sterującego i prze-
kazuje go Dyrektorowi, a jego kopię Ministrowi. 

3. Protokoły oraz uchwały Komitetu Sterującego 
przechowuje się w Biurze Centrum.

4. Obsługę Komitetu Sterującego wykonuje Biuro 
Centrum.

Rozdział 3

Organizacja Biura Centrum

§ 11. 1. W skład Biura Centrum wchodzą: 

1)  komórki organizacyjne właściwe do spraw:

a)  zarządzania strategicznymi programami badań 
naukowych i prac rozwojowych,

b)  instrumentów wsparcia inwestycji gospodar-
czych,

c)  transferu wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych do gospodarki,

d)  zarządzania programami badań stosowanych,

e)  zarządzania programami obejmującymi finan-
sowanie badań naukowych lub prac rozwojo-
wych oraz działań przygotowujących do wdro-
żenia wyniki badań naukowych lub prac rozwo-
jowych,

f)  zarządzania realizacją badań naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa 
i obronności państwa,

g)  międzynarodowej współpracy naukowej,

h)  analiz i ewaluacji,

i)  informacji i promocji,

j)  organizacyjno-administracyjnych,

k)  kontrolnych,

l)  finansowo-księgowych,

m)  prawnych;

2)  stanowisko samodzielne — główny księgowy Cen-
trum.

2. Bezpośredni nadzór nad komórkami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—k i lit. m, sprawują Dyrektor 
lub zastępcy Dyrektora — na zasadach określonych 
w regulaminie organizacyjnym Biura Centrum.

3. Bezpośredni nadzór nad komórką właściwą do 
spraw finansowo-księgowych sprawuje główny księ-
gowy Centrum.

4. Dyrektor może tworzyć samodzielne stanowiska 
pracy lub zespoły problemowe o charakterze stałym 
lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy ze-
społu, zakres zadań i tryb pracy.

5. Szczegółową organizację i sposób działania Biu-
ra Centrum, w tym nazwy oraz zadania komórek orga-
nizacyjnych, określa regulamin organizacyjny Biura 
Centrum nadawany przez Dyrektora.


