Projekt 04.11.2008
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia ………… 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r.
w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„ d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne:
− I stopnia - do dziesięciokrotności stawki,
− II stopnia - do pięciokrotności stawki,
− III stopnia – do dwukrotności stawki;”;
2)
w § 5 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
,,1a) w odniesieniu do nagród za całokształt dorobku:
a) autoreferat kandydata,
b) opinie o dorobku kandydata opracowane w związku ze złożonym wnioskiem
o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się tytułem naukowym, przy
czym co najmniej jedna opinia powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest
zatrudniony kandydat do nagrody,
c) wykaz prac naukowych,
d) wykaz wypromowanych doktorów,
e) wykaz wykonanych ważniejszych recenzji i opinii;”;
3)

w § 7 uchyla się ust. 3.

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz.1596).

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238
i 1240 oraz Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W porozumieniu:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTER ZDROWIA

MINISTER INFRASTRUKTURY

UZASADNIENIE

Celem projektowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr
139, poz. 978) jest wprowadzenie trójstopniowej skali nagród za osiągnięcia organizacyjne
przyznawane nauczycielom akademickim przez właściwych ministrów nadzorujących
poszczególne uczelnie oraz zmiana dotychczasowej maksymalnej wysokości tych nagród.
Powyższa zmiana spowodowana jest potrzebą większego zróżnicowania wysokości
omawianych nagród, tak aby odzwierciedlały one rzeczywisty wkład poszczególnych
nauczycieli akademickich (w tym zwłaszcza pełniących funkcje kierownicze w uczelniach)
w rozwój uczelni i zwiększanie ich konkurencyjności w kraju i za granicą. Trójstopniowa
skala nagród za osiągnięcia organizacyjne pozwoli lepiej oceniać osiągnięcia uzyskane
w ostatnim roku akademickim przez osoby kierujące uczelnią lub jednostkami
organizacyjnymi uczelni. Osiągnięcia te mogą w szczególności polegać na efektywnym
promowaniu tego podmiotu na arenie krajowej i międzynarodowej, organizowaniu
międzynarodowych konferencji bądź też na skutecznym pozyskiwaniu środków na badania
naukowe i dydaktykę.
Wprowadzenie trójstopniowej skali nagród ministra za osiągnięcia organizacyjne oraz
zmiana ich maksymalnej wysokości spowoduje jedynie zmianę liczby nagród tego rodzaju
dla nauczycieli akademickich, ogólna pula środków na nagrody ministra nie ulegnie zmianie,
ponieważ wynika ona z art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Omawiana zmiana polega na nadaniu
nowego brzmienia lit. d w § 4 pkt 1, tj. wprowadzeniu nagród trzeciego stopnia w wysokości
dwukrotności stawki. Zmiana ta pozwoli na większe zróżnicowanie wysokości
przyznawanych nagród za osiągnięcia organizacyjne, od pięciokrotności stawki w przypadku
nagrody pierwszego stopnia do dwukrotności stawki w przypadku wprowadzonej nagrody
trzeciego stopnia.
Zmiana § 5 rozporządzenia związana jest z potrzebą jednoznacznego określenia
dokumentacji, która powinna być dołączona do wniosku o nagrodę za całokształt dorobku, co
niejednokrotnie budziło wątpliwości wnioskodawców.
Zmiana w § 7 dotycząca uchylenia ust. 3 ma charakter jedynie porządkujący i redakcyjny.

OPINIA WSTĘPNA O ZGODNOŚCI PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
Projektowana regulacja
stanowi wyłączną
i nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

domenę

prawa

krajowego

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1.
Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na sytuację prawną i ekonomiczną nauczycieli
akademickich pełniących w uczelniach przede wszystkim funkcje kierownicze, którym
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może przyznać nagrodę za osiągnięcia
organizacyjne.
2.
I.

Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania następującym
partnerom społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
2) NSZZ „Solidarność”,
3) Forum Związków Zawodowych,
4) Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki,
5) Krajowej Radzie Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
6) Konfederacji Pracodawców Polskich,
7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych,
8) Związkowi Rzemiosła Polskiego,
9) Business Center Club,
10) KSN NSZZ „Solidarność”.
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji z:
Radą Główną Szkolnictwa Wyższego,
Państwową Komisją Akredytacyjną,
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
Parlamentem Studentów RP,
Krajową Reprezentacja Doktorantów.

III.

Projekt rozporządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) oraz zamieszczony na stronie
internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3.

Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja spowoduje jedynie
zmianę liczby i wysokości nagród ministra za osiągnięcia organizacyjne nauczycieli
akademickich, co jednak nie wiąże się ze zwiększeniem ogólnej kwoty na nagrody tego
rodzaju. Łączna pula środków na nagrody ministra dla nauczycieli akademickich wynika z
art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn. zm.).
4.
Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

5.

Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki oraz sytuację
przedsiębiorstw.
6.
Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rozwój regionalny.

