Elektronicznie
podpisany przez
Szymon Sala
Data: 2016.03.15
08:18:14 +01'00'

Warszawa, dnia 15 marca 2016 r.
Pozycja 15
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem
w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej
infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się na okres od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zespół
interdyscyplinarny do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu
oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, zwany dalej
„Zespołem”.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1)

przewodniczący – Agnieszka Zalewska;

2)

członkowie:
a) Michał Buchowski,
b) Agnieszka Chacińska,
c) Józef Dulak,
d) Jakub Fichna,
e) Robert Hołyst,
f) Waldemar Kamrat,

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
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g) Andrzej Konon,
h) Jarosław Koperski,
i) Jan Madey,
j) Paweł Rokicki,
k) Tomasz Szlendak.
§ 3. Do zadań Zespołu należy:
1)

ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę, przeznaczonych na:
a) wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub
przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej,
b) działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za
granicą;

2)

ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań, o których
mowa w pkt 1;

3)

ocena wniosków o zmianę warunków realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz
wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu,
w celu uzyskania informacji niezbędnych do dokonania oceny wniosków.
3. Przewodniczący Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o wyrażenie zgody na wykonanie dodatkowej ekspertyzy niezbędnej do oceny wniosków.
4. Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi
przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§ 5. 1. Zespół działa na posiedzeniach i podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, przewodniczący Zespołu poddaje
projekt rozstrzygnięcia głosowaniu. Rozstrzygnięcie jest podejmowane kwalifikowaną większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu
spraw i głosowaniu Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
Dopuszcza się prowadzenie przez Zespół prac przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
§ 6. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający listę uczestników posiedzenia,
przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć Zespołu.
2. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego członek Zespołu,
o którym mowa w § 4 ust. 4.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół na pierwszym
posiedzeniu.
§ 7. 1. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku
z realizacją zadań, o których mowa w § 3.

Dziennik Urzędowy
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

–3–

Poz. 15

2. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw dotyczących jednostki
naukowej, w której jest zatrudniony albo gdy istnieją inne okoliczności mogące wpłynąć na jego
bezstronność.
§ 8. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. L. Sirko

