Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO1)
z dnia ............................................. 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania
środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych
naukowców
Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 21 września 2007 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305 oraz
z 2009 r. Nr 92, poz. 755) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane stypendyście na podstawie
umowy zawartej z ministrem, w ratach miesięcznych. Kwota stypendium określona przez
ministra nie ulega waloryzacji.”;
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Do okresu, na który przyznano stypendium, nie wlicza się zgłoszonej przez
stypendystę przerwy w działalności naukowej, związanej z jego urlopem macierzyńskim
lub wychowawczym. W tym okresie wypłata stypendium ulega zawieszeniu.”;
3) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku zaprzestania działalności naukowej przez stypendystę w okresie
pobierania stypendium, dotychczas wypłacone raty stypendium podlegają zwrotowi, na
warunkach określonych w umowie. Za zaprzestanie działalności naukowej nie uwaŜa się
przebywania przez stypendystę na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jeŜeli
bezpośrednio po ich zakończeniu podejmie on działalność naukową.”.
§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do stypendiów naukowych dla wybitnych
młodych naukowców przyznanych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia.
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 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 WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zmieniającego
rozporządzenie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych
naukowców ma na celu uregulowanie spraw związanych z przebywaniem stypendystów na
urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.
Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie reguluje kwestii, czy osobie, która w trakcie
pobierania stypendium dla wybitnych młodych naukowców zdecydowała się skorzystać
z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, naleŜy wypłacać stypendium i czy traktować
taką osobę jako tę, która zaprzestała pracy naukowej, czy teŜ ją czasowo zawiesiła.
Projekt rozporządzenia zakłada zawieszenie, na wniosek stypendysty, wypłacania
stypendium na czas przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim
lub

wychowawczym

stypendysty.
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macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest traktowane jako zaprzestanie działalności
naukowej, a zatem nie rodzi skutku w postaci konieczności zwrotu wypłaconych rat
stypendium, o ile stypendysta bezpośrednio po ich zakończeniu podejmie pracę naukową.

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm krajowych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), w związku z czym nie podlega obowiązkowi notyfikacji.
Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja
Projekt rozporządzenia oddziałuje na stypendystów oraz jednostki naukowe zatrudniające
stypendystów.
2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia będzie konsultowany z Radą Nauki. W toku uzgodnień jest planowane
przedstawienie projektu do zaopiniowania:
1. Polskiej Akademii Nauk,
2. Polskiej Akademii Umiejętności,
3. Radzie Głównej Szkolnictwa WyŜszego,
4. Radzie Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
5. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność",
6. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
7. Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół WyŜszych i Nauki,
8. Związkowi Zawodowemu Pracowników Polskiej Akademii Nauk,
9. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
10. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
11. Centrum Praw Kobiet.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa WyŜszego.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budŜet państwa i budŜety
jednostek samorządu terytorialnego
Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wymaga zapewnienia w budŜecie państwa środków na
jego realizację oraz nie będzie miało wpływu na budŜety jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia, z uwagi na niewielką liczbę osób, którym
przyznaje się stypendium, nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia, z uwagi na niewielką liczbę osób, którym
przyznaje się stypendium, nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację
i rozwój regionalny.

