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 przeznaczonych na finansowanie projektów
badawczych
Na podstawie art. 9 ust. 4 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 22 stycznia 2008 r. w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz. U. Nr 21, poz. 126 oraz
z 2009 r. Nr 94, poz. 776) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizacja projektu habilitacyjnego nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 lata, a innych
projektów własnych – dłuŜej niŜ 3 lata od dnia zawarcia umowy o realizację projektu.”,
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W uzasadnionych przypadkach okres realizacji projektu habilitacyjnego moŜe być
przedłuŜony o rok, a innego projektu własnego o 2 lata.
4. W przypadku przebywania kierownika projektu na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym okres realizacji projektu własnego, w tym habilitacyjnego, moŜe być
dodatkowo przedłuŜony o rok w stosunku do okresów, o których mowa w ust. 3.”;
2) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. Zmiany warunków realizacji projektu własnego określonych w umowie
dokonuje się na wniosek kierownika projektu i jednostki naukowej, w której projekt jest
realizowany.
2. Za zmianę warunków realizacji projektu własnego nie uwaŜa się zwiększenia lub
zmniejszenia
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działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

harmonogramie o nie więcej niŜ 15 %, jeŜeli zmianie nie ulega wysokość środków
finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego
realizacji.
3. Nie jest moŜliwa zmiana zakresu merytorycznego projektu habilitacyjnego.
4. Wniosek dotyczący zmiany kierownika projektu własnego, jednostki naukowej, w
której jest realizowany projekt lub zakresu merytorycznego projektu jest opiniowany przez
zespół. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa
państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. Zmiana
kierownika projektu własnego, jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt lub
zakresu merytorycznego projektu wymaga zgody ministra.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki naukowej wraz z kierownikiem
projektu własnego mogą złoŜyć wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków
finansowych na realizację projektu. Wniosek ten jest oceniany przez komisję Rady Nauki na
podstawie oceny zespołu. W przypadku projektów własnych dotyczących obronności lub
bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2
ustawy.”;
3) w § 32 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Realizacja projektu promotorskiego nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 30 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o jego realizację.
3. W uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 2, moŜe zostać
przedłuŜony o 18 miesięcy, a w przypadku przebywania kierownika projektu na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym - o 30 miesięcy.”;
4) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 1. Zmiany warunków realizacji projektu promotorskiego określonych w umowie
dokonuje się na wniosek kierownika projektu i jednostki naukowej, w której projekt jest
realizowany.
2. Za zmianę warunków realizacji projektu promotorskiego nie uwaŜa się zwiększenia
lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub
harmonogramie o nie więcej niŜ 15 %, jeŜeli zmianie nie ulega wysokość środków
finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego
realizacji.
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Nie jest moŜliwa zmiana zakresu merytorycznego projektu promotorskiego ani

kierownika projektu, w przypadku gdy jest nim doktorant.
4. Wniosek dotyczący zmiany kierownika projektu promotorskiego lub jednostki
naukowej, w której projekt jest realizowany, jest opiniowany przez zespół. W przypadku
projektów promotorskich dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa oceny
dokonuje zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. Zmiana kierownika projektu
promotorskiego lub jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt, wymaga zgody
ministra.
5. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki naukowej wraz z kierownikiem
projektu promotorskiego mogą złoŜyć wniosek dotyczący zwiększenia wysokości środków
finansowych na realizację projektu promotorskiego. Wniosek ten jest oceniany przez komisję
Rady Nauki na podstawie oceny zespołu. W przypadku projektów promotorskich dotyczących
obronności lub bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje zespół powołany na podstawie art.
30 ust. 2 ustawy.”.
§ 2. 1. Do projektów badawczych własnych, na które zostały przyznane środki finansowe
przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
kierownika projektu badawczego własnego, w tym habilitacyjnego, realizowanego w dniu
wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, okres realizacji tego projektu moŜe zostać
przedłuŜony zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 lit. b.
§ 3. 1. Do projektów badawczych promotorskich, na które zostały przyznane środki
finansowe przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
2. W przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
kierownika projektu badawczego promotorskiego realizowanego w dniu wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia, okres realizacji tego projektu moŜe zostać przedłuŜony o 30
miesięcy.
§ 4. 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 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów
badawczych ma na celu zapobieganie rezygnacji, z powodu sztywnych reŜimów czasowych,
z realizacji projektów własnych bądź habilitacyjnych przez osoby korzystające z urlopów
macierzyńskich i wychowawczych.
Zgodnie z § 19 ust. 2 obowiązującego obecnie rozporządzenia czas realizacji projektu
habilitacyjnego nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 lata, a innych projektów własnych - 3 lata, z
moŜliwością przedłuŜenia odpowiednio do 3 i 5 lat.
Projekt rozporządzenia zakłada, w przypadku przebywania kierownika projektu na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym, wydłuŜenie tych okresów dodatkowo o 1 rok. W
powyŜszych przypadkach projekt badawczy habilitacyjny będzie mógł być realizowany
maksymalnie przez 4 lata, a projekt badawczy własny - przez 6 lat.
W przypadku przebywania doktoranta na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, okres
realizacji projektu promotorskiego będzie mógł być wydłuŜony do 60 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. Zgodnie z § 32 ust. 2 i 3 obowiązującego obecnie rozporządzenia czas
realizacji projektu promotorskiego wynosi 30 miesięcy z moŜliwością przedłuŜenia do 48
miesięcy, ale liczonych od daty podjęcia decyzji ministra o przyznaniu środków finansowych.
Ze względu na fakt, Ŝe środki finansowe na realizację projektów promotorskich są
przekazywane po zawarciu umowy z jednostką naukową, w rzeczywistości czas realizacji
projektów promotorskich jest więc krótszy.
Proponowane zmiany umoŜliwią przede wszystkim dokończenie projektów
pracownikom naukowym, którzy czasowo przerwali działalność naukową na rzecz
obowiązków związanych z rodzicielstwem, a zwłaszcza przebywania na urlopach
macierzyńskich. Przyjęte w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu ułatwienie
pracy badawczej przede wszystkim tym osobom, które są bardzo aktywne naukowo i starają
się pogodzić karierę naukową z Ŝyciem rodzinnym. W tym aspekcie projekt rozporządzenia
jest zgodny z wytycznymi polityki prorodzinnej.
Ponadto wprowadzono zasadę, Ŝe zmiana warunków realizacji projektów badawczych
własnych, w tym habilitacyjnych, lub promotorskich będzie dokonywana na wniosek
kierownika projektu i jednostki naukowej realizującej projekt w drodze aneksu do umowy. Za
zmianę warunków realizacji projektu nie będzie się uwaŜać zwiększenia lub zmniejszenia
środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub harmonogramie o nie
więcej niŜ 15 %, jeŜeli zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na
cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji. Wniosek dotyczący
zmiany kierownika projektu, jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt, lub
zakresu merytorycznego projektu będzie oceniany przez zespół specjalistyczny. W przypadku
projektów własnych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa oceny dokonuje
zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach
finansowania nauki. PowyŜsze zmiany będą wymagać zgody ministra. Nie będzie moŜna
zmienić: kierownika projektu promotorskiego, w przypadku gdy jest nim doktorant oraz
zakresu merytorycznego projektu badawczego habilitacyjnego i promotorskiego. Zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniem zmiany warunków realizacji projektu, z wyłączeniem
zmiany jednostki naukowej, kierownika projektu i zakresu merytorycznego projektu, moŜe
dokonać kierownik jednostki naukowej. Ministerstwo było jedynie informowane o zmianach
wprowadzonych przez kierownika jednostki naukowej.

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 dotyczy kierowników jednostek naukowych realizujących
projekty badawcze własne, w tym habilitacyjne, lub promotorskie.
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 nie będzie miało wpływu na rynek
pracy. Dotyczy ono osób juŜ zatrudnionych w uczelniach oraz w jednostkach naukowych.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia 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.

