
Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. 
Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30,
poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24,
poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590
i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r.
Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Nauko-
wych,

2) Komitecie — nale˝y przez to rozumieç Komitet Ba-
daƒ Naukowych,

3) stawce — nale˝y przez to rozumieç maksymalnà
stawk´ wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
akademickich, przewidzianego dla stanowiska pro-
fesora zwyczajnego zatrudnionego w szkole wy˝-
szej,

4) wynagrodzeniu bazowym — nale˝y przez to rozu-
mieç wynagrodzenie w wysokoÊci kwoty przycho-
du z tytu∏u osobistego wykonywania us∏ug w ra-
mach jednorazowej umowy zlecenia, od której po-
biera si´ tylko podatek zrycza∏towany i której nie ∏à-
czy si´ z innymi dochodami zleceniobiorcy, ustala-
nego przez Ministra Finansów zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 8,
poz. 64),

5) recenzji naukowej — nale˝y przez to rozumieç spo-
rzàdzonà indywidualnie opini´ lub ekspertyz´ do-
tyczàcà realizacji zadaƒ Komitetu w zakresie dzia-
∏alnoÊci finansowanej lub dofinansowywanej ze
Êrodków b´dàcych w dyspozycji Przewodniczàce-
go Komitetu, a w szczególnoÊci opini´ lub eksper-
tyz´ o realizacji zadaƒ lub prac, której opracowanie
jest wymagane na podstawie przepisów dotyczà-
cych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania
Êrodków finansowych ustalanych w bud˝ecie paƒ-
stwa na nauk´.

§ 2. 1. Cz∏onkowie zespo∏ów Komitetu, o których
mowa w art. 8 ust. 1 i 2 oraz w art. 8a ust. 1, 3 i 5 usta-
wy, w zwiàzku z wykonywaniem swoich obowiàzków
otrzymujà miesi´czne wynagrodzenie w wysokoÊci:

1) 82% stawki — dla cz∏onków zespo∏ów Komitetu pe∏-
niàcych funkcj´ zast´pcy Przewodniczàcego Komi-
tetu,

2) 61% stawki — dla cz∏onków zespo∏ów Komitetu pe∏-
niàcych funkcj´ przewodniczàcego zespo∏u Komi-
tetu,

3) 49% stawki — dla cz∏onków zespo∏ów Komitetu, nie
wymienionych w pkt 1 i 2.

2. Cz∏onkowie zespo∏ów opiniodawczo-dorad-
czych, o których mowa w art. 8b ustawy, oraz cz∏onko-
wie sekcji specjalistycznych, o których mowa w art. 11
ustawy, w zwiàzku z wykonywaniem swoich obowiàz-
ków otrzymujà miesi´czne wynagrodzenie w wysoko-
Êci:

1) 15% stawki — dla cz∏onków zespo∏ów opiniodaw-
czo-doradczych lub sekcji specjalistycznych, pe∏-
niàcych funkcj´ przewodniczàcego,

2) 12% stawki — dla pozosta∏ych cz∏onków zespo∏ów
opiniodawczo-doradczych lub sekcji specjalistycz-
nych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2,
przys∏uguje uprawnionemu cz∏onkowi pod warun-
kiem, ̋ e w danym miesiàcu odby∏o si´ co najmniej jed-
no posiedzenie w∏aÊciwego zespo∏u Komitetu, zespo∏u
wymienionego w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy, zespo∏u
opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej.

§ 3. 1. W razie zbiegu uprawnieƒ do wynagrodzeƒ,
o których mowa w § 2, przys∏uguje jedno, najwy˝sze
wynagrodzenie, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku gdy cz∏onek zespo∏u Komitetu,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, uczestniczy w pra-
cach innego zespo∏u Komitetu, zespo∏u wymienionego
w art. 8a ust. 1, 3 i 5 ustawy lub zespo∏u opiniodawczo-
-doradczego, przys∏uguje mu jedno wynagrodzenie
w wysokoÊci 61% stawki.

§ 4. Recenzenci i eksperci za opracowanie recenzji
naukowej, sporzàdzonej w formie pisemnej, na zamó-
wienie w∏aÊciwego departamentu urz´du Komitetu,
otrzymujà wynagrodzenie stanowiàce:

1) jednokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za re-
cenzj´ wniosku o finansowanie projektu badaw-
czego, wniosku — oferty o finansowanie projektu
badawczego zamawianego oraz oferty na wykona-
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nie prac rozwojowych obj´tych projektem celo-
wym zamawianym,

2) dwukrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za re-
cenzj´ raportu rocznego, raportu koƒcowego, pu-
blikacji wydawniczej oraz sprawozdania z wykona-
nia zadania obj´tego finansowaniem lub dofinan-
sowaniem przez Komitet.

§ 5. Ekspert dokonujàcy kontroli merytorycznej lub
finansowej realizacji badaƒ naukowych, prac rozwojo-
wych lub innych zadaƒ finansowanych lub dofinanso-
wywanych ze Êrodków ustalanych w bud˝ecie paƒstwa
na nauk´ otrzymuje wynagrodzenie stanowiàce:

1) pi´ciokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za
kontrol´ realizacji:

a) projektu badawczego,

b) zadaƒ z zakresu dzia∏alnoÊci wspomagajàcej ba-
dania,

2) siedmiokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za
kontrol´ realizacji:

a) projektu celowego,

b) projektu b´dàcego cz´Êcià programu mi´dzyna-
rodowego lub dzia∏ania wspomagajàcego reali-
zacj´ takiego programu,

c) udzia∏u jednostki naukowej w mi´dzynarodo-
wym przedsi´wzi´ciu podejmowanym na pod-
stawie umowy mi´dzyrzàdowej, o którym mowa
w art. 14 ust. 5 pkt 3 ustawy,

d) udzia∏u podmiotu krajowego w instytucji mi´-
dzynarodowej, na rzecz której Komitet przyzna∏
Êrodki finansowe na op∏acenie sk∏adek, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2a ustawy,

3) oÊmiokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za
kontrol´ realizacji:

a) badaƒ w∏asnych szko∏y wy˝szej,

b) utrzymania przez jednostk´ naukowà unikato-
wego urzàdzenia lub miejsca pracy badawczej
o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu,

c) dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 16 ust. 1 ustawy,

4) dziesi´ciokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego — za
kontrol´:

a) dzia∏alnoÊci statutowej jednostki naukowej,

b) realizacji przez jednostk´ naukowà inwestycji
s∏u˝àcej potrzebom badaƒ naukowych lub prac
rozwojowych,

5) dwudziestokrotnoÊç wynagrodzenia bazowego —
za kompleksowà kontrol´ dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej przez jednostk´ naukowà.

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie okreÊlenia wy-
sokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji Komitetu Ba-
daƒ Naukowych pochodzàcych z wyboru (Dz. U. Nr 65,
poz. 739) — utrzymane w mocy na podstawie art. 5
ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 91, poz. 1008).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczàcy Komitetu Badaƒ Naukowych:
A. Wiszniewski
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