PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia ………………………… 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów
powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Na podstawie art. 16 ust. 3 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 Wyższego z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra
właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 168, poz. 1179)
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 2b ustawy, otrzymują
za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 520 zł.
2. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 1, 2 i 2b ustawy, pełniący funkcję
przewodniczących tych zespołów otrzymują za udział w posiedzeniu zespołów
wynagrodzenie w wysokości 650 zł. Wynagrodzenie to przysługuje również członkom
zespołów prowadzącym posiedzenie w zastępstwie nieobecnych przewodniczących
zespołów.

______
1)

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

3. Przewodniczący oraz członkowie zespołów, o których mowa w art. 30 ust. 2a ustawy,
otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł
albo za każdą indywidualnie sporządzoną opinię wynagrodzenie w wysokości 500 zł.”;

2) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Recenzenci wskazywani przez zespoły, o których mowa w art. 30 ust. 2a ustawy,
za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji, dotyczącej przyznania środków
finansowych na finansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 1800 zł do 3500 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej dotyczącej realizacji
badań naukowych, prac rozwojowych lub innych zadań finansowanych ze środków
finansowych na naukę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 1.050 zł - za kontrolę realizacji:
a) projektu badawczego, projektu rozwojowego,
b) badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1-3
ustawy,
c) zadań z zakresu działalności wspomagającej badania;
2) 1.500 zł - za kontrolę realizacji projektu celowego;
3) 1.650 zł - za kontrolę realizacji:
a) badań własnych uczelni,
b) utrzymania przez jednostkę naukową specjalnego urządzenia badawczego,
c) badań wspólnych sieci naukowej,
d) programu lub przedsięwzięcia obejmującego działania określone w art. 15 ust. 1
ustawy;
4) 2.050 zł - za kontrolę:
a) podstawowej działalności statutowej jednostki naukowej,
b) realizacji przez jednostkę naukową inwestycji służącej potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych,
c) działalności określonej w art. 17 ust. 1 ustawy;
5) 3.830 zł - za kompleksową kontrolę działalności prowadzonej przez jednostkę
naukową.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W porozumieniu:
Minister Pracy i Polityki Społecznej

UZASADNIENIE
Zmiana rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nauki i zespołów powoływanych przez ministra
właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 168, poz. 1179) wynika
z potrzeby wprowadzenia dodatkowych uregulowań dotyczących wynagradzania członków
zespołów zadaniowych, określonych w art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 8 października 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), uczestniczących
w procesie oceny projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w perspektywie
finansowej 2007-2013. Zmiany obejmują również uregulowania dotyczące wynagrodzeń
recenzentów sporządzających indywidualne recenzje tych projektów i ekspertów opiniujących
tego typu projekty, oraz ekspertów powoływanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego do przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych.
Zadaniem zarówno zespołów zadaniowych, jak i recenzentów, jest zapewnienie rzetelnej
i obiektywnej oceny projektów przygotowywanych w ramach programów operacyjnych,
dla których instytucją pośredniczącą jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekty
te dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego. Opinie recenzentów,
ekspertów oraz ocena zespołu są podstawą do sporządzenia list rankingowych
i rekomendowania projektów wyłonionych do dofinansowania instytucji zarządzającej
(Minister Rozwoju Regionalnego).
Z uwagi na znaczną wartość i złożoność projektów będących przedmiotem oceny istnieje
potrzeba uregulowania zasad wynagradzania osób uczestniczących w tym procesie w taki
sposób, by możliwe było pozyskanie do współpracy recenzentów i ekspertów o odpowiednich
do zakresu projektów kompetencjach i by sporządzane recenzje i opnie miały należytą jakość.
Zespoły zadaniowe powołane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
współpracujący z nimi recenzenci i eksperci dokonywać będą oceny projektów
indywidualnych w rozumieniu art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), tj. projektów
o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu i o znacznej wartości dofinansowania, oraz
projektów wyłanianych w trybie konkursowym.
Jakość sporządzanych recenzji i opinii w procesie oceny projektów współfinansowanych
z funduszy strukturalnych jest bardzo ważna również z uwagi na możliwość korzystania
ze środków odwoławczych przez wnioskodawców, których projekty nie zostały wyłonione
do dofinansowania.
Proponowana regulacja dotycząca wynagrodzenia za udział w posiedzeniu zespołu
albo za każdą indywidualnie wydaną opinię wynika ze specyfiki dokonywania wyboru
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego, oceny projektów dokonują indywidualnie, losowo wybrani
członkowie Komisji Oceny Projektów, którzy otrzymują odrębne wynagrodzenie za każdy
oceniony projekt. Środki na wynagrodzenia związane z oceną projektów współfinansowanych

z funduszy strukturalnych pochodzą ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z trybem określonym
w rozporządzeniu 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).

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

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny.
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na sytuację prawną i ekonomiczną
przewodniczących i członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych, zespołu
do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa, zespołów zadaniowych
uczestniczących w procesie oceny projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
zespołu do spraw etyki w nauce, ekspertów powoływanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych
oraz osób sporządzających recenzje i opinie dotyczące projektów realizowanych w ramach
programów operacyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych, dla których
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją pośredniczącą.
Przyznaje ono tym osobom prawo do zwiększonego, w stosunku do dotychczasowego,
wynagrodzenia.
2. Konsultacje społeczne.
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania następującym partnerom
społecznym:
1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,
2) NSZZ „Solidarność”,
3) Forum Związków Zawodowych.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji z :
1)
2)
3)
4)

Radą Główną Szkolnictwa Wyższego,
Państwową Komisją Akredytacyjną,
Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,

5) Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
6) Parlamentem Studentów RP,
7) Krajową Reprezentacją Doktorantów.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 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).
3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane rozporządzenie może spowodować dodatkowe skutki dla budżetu państwa,
w części – nauka, w związku z podwyższeniem wynagrodzenia przewodniczących i członków
zespołów powoływanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 30
ust. 1-2b ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, ekspertów
powoływanych do przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych oraz osób
sporządzających recenzje i opinie dotyczące projektów realizowanych w ramach programów
operacyjnych, współfinansowanych z funduszy strukturalnych, dla których Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją pośredniczącą. Wynagrodzenia za sporządzanie
recenzji i opinii dotyczących projektów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych będą
wypłacane ze środków pomocy technicznej danego programu, zgodnie z zaakceptowanymi
planami pomocy technicznej i kwotą środków na pomoc techniczną przewidzianą w umowie
zawartej z Instytucją Zarządzającą. Wielkość środków wypłacanych członkom gremiów
zaangażowanych w proces oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych
będzie zależała od ilości i wartości złożonych wniosków, stąd jest trudna do oszacowania.
Zaproponowane zmiany mają za zadanie dostosować stawki wynagrodzeń za sporządzanie
recenzji i ekspertyz do stawek za wykonywanie podobnych usług na rynku.
4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
5. Wpływ
projektowanej
regulacji
na
konkurencyjność
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw.

gospodarki

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i sytuację
przedsiębiorstw.
6. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rozwój regionalny.

