
Warszawa, dnia 28 września 2009 r. 
KRASP/ 358 /2009 

Szanowna Pani 
prof. dr hab. Barbara Kudrycka 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 sierpnia br. nr MNiSW-DWI-PWI-

175-3106-1/MS/09 dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na nauką przeznaczonych na 

finansowanie projektów celowych, w załączeniu przekazuję Opinię Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich o w/w projekcie. 

Z wyrazami szacunku, 

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow 
Przewodnicząca KRASP 



Warszawa, 25.09.2009 

OPINIA 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 

dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 

przeznaczonych na finansowanie projektów celowych 

Rozporządzenie ma zastąpić dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.11.2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów 
celowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1640). 

KRASP ocenia pozytywnie proponowane zmiany, mające na celu przede wszystkim 
uproszczenie procedury oraz ułatwienie realizacji projektów celowych. 

W szczególności projekt przewiduje: 
• ograniczenie liczby dokumentów, które wnioskodawcy muszą dostarczyć przed 

zawarciem umowy i zastąpienie części z dotychczas wymaganych zaświadczeń przez 
oświadczenia wnioskodawcy (§ 7 projektu rozporządzenia); 

• wprowadzenie możliwości kwalifikowania kosztów projektu ponoszonych przed 
zawarciem umowy, od dnia złożenia wniosku (§ 16 projektu rozporządzenia) - dotąd 
realizacja projektu celowego mogła być rozpoczęta w dniu zawarcia umowy; 

• zastąpienie dotychczasowej zasady obowiązkowego systemu wypłaty środków 
poprzez refundację poniesionych kosztów przez zasadę wyboru trybu wypłaty przez 
wnioskodawców - mogą oni wybrać przekazywanie środków w ratach (§ 20 projektu 
rozporządzenia); 

• skrócenie procedury związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie 
przyznania środków finansowych na realizację projektu celowego oraz zawarciem 
umowy o finansowanie tego projektu. 

Wątpliwości Konferencji budzą następujące zagadnienia: 

• zawężenie możliwości zmian w obrębie kategorii kosztowych poprzez zapis w §19, 
pkt 1: „w danym roku w obrębie zadania" - dotychczasowe doświadczenia pokazują, 
iż nierodząca konieczności aneksowania umowy możliwość zmian w zakresie 
kategorii kosztowych ułatwia realizację projektu; 

• brak wskazania wielkości udziału środków własnych (poza projektami z zakresu 
obronności i bezpieczeństwa). KRASP postuluje określenie wysokości tych środków 
lub jasne wskazanie, że wysokość ta jest dowolna. 

KRASP pozytywnie ocenia przedstawiony do opinii projekt rozporządzenia. Rozporządzenie 
to wprowadza pożądane zmiany. 


