Warszawa, dnia 2 grudnia 2002 r.

Opinia prawna
do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
Komitecie Badań Naukowych (druk nr 1006)
1.

Przedłożony do opinii projekt ustawy

ma na celu przekształcenie

obecnego urzędu Komitetu Badań Naukowych ( dalej powoływany jako KBN ) w
ministerstwo nauki i informatyzacji. Jako powód projektodawca podaje zmianę
zakresu działania ministra nauki (objęcie przez niego z dniem 1 lipca br. działu
informatyzacja ) oraz reformę systemu finansowania nauki.
2.

Proponowany sposób przekształcenia jest właściwy. Urząd KBN został

utworzony na podstawie

ustawy z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań

Naukowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 ) i w drodze ustawy winien być
przekształcony. Można ewentualnie rozważyć , czy dla porządku nie powinno się
dodać do art. 2 projektu

zdania o zniesieniu

urzędu KBN. Na przykład na

początku tego artykułu, jako zdanie pierwsze. Również odesłanie do art. 39 ust.
1 - 1c ustawy z 8 sierpnia 1966 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 924) jest zasadne. Pozwala bowiem Prezesowi Rady Ministrów, w drodze
zarządzenia,

określić przeznaczenie składników majątkowych

posiadaniu urzędu

będących w

oraz ustalić sposób przekazania spraw wszczętych i nie

zakończonych przed dniem jego zniesienia itp. Konieczna byłaby jednak zmiana
przepisów, do których odsyła art. 2, gdyż ust. 1 art. 39 ustawy o Radzie
Ministrów, po uwzględnieniu w/w uwagi odnośnie do uzupełnienia art. 2 o zdanie
mówiące o zniesieniu urzędu KBN, byłby nieaktualny
3.

Reforma finansowania nauki nie pozostaje w bezpośrednim związku z

projektowaną ustawą . Większe znaczenie miało już utworzenie urzędu ministra
nauki i powierzenie mu funkcji przewodniczącego KBN. Obecna zmiana jest już
tylko organizacyjnym następstwem tamtej.
finansowania

nauki

miałaby

natomiast

Istotny wpływ na zmianę systemu
zmiana

statusu

KBN

lub

jego

przekształcenie w Radę Naukową ministra właściwego do spraw nauki, co jest
rozważane w założeniach reformy.

4.

W konkluzji stwierdzam, iż przedłożony do opinii projekt może być

przedmiotem dalszych prac legislacyjnych, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych
wyżej w pkt 2.
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