
Projekt 16.02.2010 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY śSZEGO1) 

z dnia .................................. 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania ora z rozliczania 

środków finansowych na nauk ę przeznaczonych na finansowanie współpracy 

naukowej z zagranic ą 

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 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 25 września 2007 r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę 

przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188, poz. 

1346 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 754) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Minister wydaje decyzję o finansowaniu albo odmowie finansowania współpracy 

naukowej z zagranicą w terminie 3 miesięcy od dnia złoŜenia kompletnego wniosku do 

oceny. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, termin ten wynosi 5 miesięcy i biegnie od 

dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków.”; 

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 

30 czerwca oraz od dnia 1 października do dnia 20 grudnia.”; 

3) w § 13 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Za istotną zmianę warunków realizacji projektu międzynarodowego nie uznaje się 

zwiększenia lub zmniejszenia o nie więcej niŜ 15 % środków finansowych w poszczególnych 

pozycjach kosztorysu, bez zwiększenia wysokości środków finansowych przyznanych na 

realizację projektu międzynarodowego i bez zmiany wysokości środków finansowych w 

poszczególnych latach.”. 

                                                      
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). 



§ 2. Do wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektów 

międzynarodowych niewspółfinansowanych złoŜonych i nierozpatrzonych przed dniem 

wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 



UZASADNIENIE 

Finansowanie współpracy z zagranicą odbywa się na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa WyŜszego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie 

współpracy naukowej z zagranicą. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wnioski o finansowanie projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych mogą być składane przez cały rok. Projekty te są oceniane w trybie 

comiesięcznym przez powołane w tym celu organy opiniodawczo-doradcze Ministra, które 

rekomendują, bądź odmawiają rekomendowania projektów do finansowania. Oznacza to, Ŝe 

wnioski kierowane co miesiąc do oceny są porównywane względem siebie w bardzo 

niewielkich grupach, co z punktu widzenia ograniczonych środków przeznaczanych 

corocznie na tego typu projekty w budŜecie na naukę moŜe oznaczać, Ŝe wnioski o wysokiej 

wartości naukowej złoŜone w późniejszych miesiącach roku mogą nie otrzymać 

finansowania ze względu na niedostatek środków finansowych. Obowiązujący system nie 

daje zatem gwarancji finansowania najlepszych z nich. 

Niniejszy projekt nowelizacji ma na celu zwiększenie efektywności gospodarowania środkami 

finansowymi przeznaczonymi na finansowanie projektów obejmujących współpracę 

międzynarodową i zwiększenie szans na finansowanie najlepszych projektów. Oczekuje się, 

Ŝe wprowadzenie dwóch terminów składania wniosków, a przez to dokonywanie ich oceny 

dwa razy w roku, umoŜliwi porównanie względem siebie większej liczby wniosków i stworzy 

szansę na wybór wniosków najlepszych. Przewiduje się, Ŝe wprowadzenie 

zaproponowanego rozwiązania pozwoli na realne zaplanowanie harmonogramu 

wydatkowania środków finansowych na finansowanie projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych. Jednocześnie, wprowadzenie zasady ogłaszania co roku dwóch 

trzymiesięcznych naborów wniosków o finansowanie projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych wymaga przedłuŜenia terminu, w jakim minister jest zobowiązany do 

wydania decyzji o finansowaniu lub odmowie finansowania, do 5 miesięcy od dnia złoŜenia 

kompletnego wniosku. Dotychczasowy termin trzymiesięczny będzie nadal obowiązywał w 

przypadku wniosków o finansowanie pozostałych form współpracy naukowej z zagranicą. 

Dodatkowo, mając na względzie sprawniejszą realizację projektów, wprowadzono zapis 

zwalniający wnioskodawców z obowiązku uzyskiwania zgody ministra na wprowadzenie 

zmiany w warunkach realizacji projektu polegającej na dokonaniu przesunięć pomiędzy 

pozycjami kosztorysu projektu do wysokości nieprzekraczającej 15% zaplanowanych kwot. 

 

 



Wstępna opinia o zgodno ści projektu rozporz ądzenia z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporz ądzenie 

Rozporządzenie wpłynie na podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w 

ramach współpracy międzynarodowej, występujące o przyznanie środków finansowych na 

naukę na realizację projektów międzynarodowych.  

2. Konsultacje społeczne  

Projekt będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Projekt zostanie skierowany do: 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, 

Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

„Lewiatan”, Konfederacji Pracodawców Polskich, Business Centre Club, Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych.  

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 

1414, z późn. zm.).  

3. Wpływ rozporz ądzenia na sektor finansów publicznych, w tym na bud Ŝet państwa i 

bud Ŝety jednostek samorz ądu terytorialnego 

Wejście w Ŝycie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budŜetu 

państwa. Przewiduje się natomiast, Ŝe wprowadzenie zaproponowanej regulacji zwiększy 

efektywność planowania i gospodarowania środkami budŜetowymi na naukę 

przeznaczonymi na finansowanie współpracy międzynarodowej.    

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczo ść, w tym na 

funkcjonowanie przedsi ębiorstw 

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

6. Wpływ regulacji na sytuacj ę i rozwój regionalny 

Rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 


