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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-216-02

Pan

                   Marek Borowski

                    Marszałek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy  o Komitecie Badań Naukowych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie

w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki, Przewodniczący Komitetu

Badań Naukowych.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller
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             Projekt

U S T A W A
z dnia.........................2002 r.

o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych.

Art. 1.  W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 389) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Komitet wykonuje swoje zadania przy pomocy  ministerstwa obsługującego
ministra właściwego do spraw nauki.”.

Art. 2. Do zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych i przekształcenia tego urzędu w
ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw nauki stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 ust. 1 - 1c
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800).

Art. 3. 1. Należności i zobowiązania znoszonego urzędu Komitetu Badań Naukowych stają się,
z zastrzeżeniem ust. 2, należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw nauki.

2. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez znoszony urząd
Komitetu Badań Naukowych lub na jego rzecz, przejmuje minister właściwy do spraw nauki.

Art. 4. 1. Z dniem utworzenia ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw nauki
pracownicy znoszonego urzędu Komitetu Badań Naukowych stają się pracownikami tego ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny znoszonego urzędu Komitetu Badań Naukowych, w terminie 7
dni od dnia ogłoszenia ustawy, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają
nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie trzech
miesięcy od dnia przejścia do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw nauki, jeżeli przed
upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie
nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za
wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, lub
wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracowników,
z którymi stosunki pracy rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do urzędników służby
cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr
49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz.
1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237 i Nr 153, poz. 1271).

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych - Komitet wykonuje swoje
zadania przy pomocy urzędu Komitetu Badań Naukowych, którym kieruje Przewodniczący Komitetu, a
organizację urzędu Komitetu określa statut nadany przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 928 z późn.zm.) minister właściwy do spraw nauki jest Przewodniczącym Komitetu Badań
Naukowych.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 852) w § 1 ust. 2 ustala, że Minister Nauki, kieruje działami administracji
rządowej:
1) informatyzacja,
2) nauka.
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Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki został zmieniony od dnia 1 lipca 2002 r. w związku z utworzeniem
nowego działu administracji rządowej „informatyzacja”.
Do prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą ministra właściwego do spraw nauki, pełniącego
równocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu oraz obsługą ministra właściwego do spraw informatyzacji -
w zakresie spraw określonych w art. 12a ustawy o działach administracji rządowej - niezbędne jest utworzenie
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Nowe ministerstwo powinno być utworzone na zasadach przyjętych w odniesieniu do innych ministerstw,
tworzonych w drodze przekształcenia dotychczasowego urzędu administracji rządowej, tj. na podstawie art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z późn.zm.).
Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi przeniesienie pracowników znoszonego urzędu Komitetu Badań
Naukowych do nowoutworzonego ministerstwa.
W tym celu niezbędne jest dokonanie zmiany art. 13 ustawy o Komitecie Badań Naukowych, gdyż urząd
Komitetu działa na podstawie tej ustawy, a nie na podstawie ustawy o Radzie Ministrów.
Przekształcenie urzędu Komitetu w ministerstwo nie tylko zapewni właściwe zorganizowanie obsługi w zakresie
spraw objętych działem „informatyzacja”, lecz stanowi element planowanej reformy systemu finansowania nauki.
Propozycja przekształcenia urzędu Komitetu Badań Naukowych w ministerstwo, w ramach założeń
projektowanej reformy, została przedstawiona środowisku naukowemu w celu zajęcia stanowiska, była także
przedmiotem dyskusji na dwóch posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych z udziałem członków zespołów
Komitetu pochodzących z wyboru oraz innych przedstawicieli tego środowiska.
Proponowana zmiana uzyskała pozytywną opinię środowiska naukowego.

Ocena skutków regulacji.
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, rynek pracy, konkurencyjność
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki ani na sytuację i rozwój regionów. Zgodnie z opinią Prezesa Rządowego
Centrum Studiów Strategicznych projektowana regulacja nie powoduje istotnych długookresowych następstw w
rozwoju społecznym i gospodarczym. Ze względu na zakres projektowanej regulacji nie jest konieczne przepro-
wadzenie konsultacji społecznych.

Skutki prawne regulacji.
Projektowana ustawa umożliwi zniesienie urzędu Komitetu Badań Naukowych i utworzenie nowego ministerstwa
(w drodze przekształcenia tego urzędu) bez skutków finansowych dla budżetu państwa, a także nadanie temu
ministerstwu statutu w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o Radzie
Ministrów




