
         Projekt 24.03.2010 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY śSZEGO1) 

 
z dnia …………………. 2010 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej 

mobilności naukowców” 
 

Na podstawie art. 15 ust. 5 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 7 maja 2008 r.  
w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” (Dz. U. Nr 84, 
poz. 510) wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 2. 1. W ramach programu, minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej 
„ministrem”, przyznaje jednostce naukowej, zwanej dalej „jednostką”, środki finansowe 
na naukę przeznaczone na finansowanie zagranicznego pobytu uczestnika programu, 
który spełnia łącznie następujące warunki: 
1) jest zatrudnionym w jednostce na podstawie umowy o pracę lub mianowania: 
a) pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 64, poz. 1365, 
z późn. zm.2)) albo 
b) pracownikiem naukowym, inŜynieryjnym i technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 
25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75 poz. 469, z późn. zm.3)), 
albo 
c) pracownikiem naukowym, badawczo-technicznym lub inŜynieryjno-technicznym w 
rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323); 
2) uzyskał stopień naukowy doktora w okresie nie dłuŜszym niŜ 7 lat przed złoŜeniem 

wniosku o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie, zwanego 
dalej „wnioskiem”; 

3) nie uczestniczył w okresie 2 lat przed złoŜeniem wniosku w realizowanym za granicą  
i trwającym dłuŜej niŜ 6 miesięcy pobycie naukowym związanym z udziałem  
w staŜu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub 
prace rozwojowe. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wlicza się urlopów macierzyńskich, 
dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

                                                 
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) 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, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553. 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 
238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241. 



dodatkowych urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopów 
wychowawczych kandydata na uczestnika programu. 

 
3. Zagraniczny pobyt uczestnika programu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje jego udział 
w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w jednostce 
organizacyjnej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, zwanej dalej 
„zagranicznym ośrodkiem.”; 
 

2) w § 3:  
 
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4) w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia na kaŜde pełne 6 
miesięcy pobytu z przeznaczeniem na jedną podróŜ w obie strony uczestnika programu, 
jego małŜonka lub niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania a 
miejscowością, o której mowa w pkt 1.”, 
 

 b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 

„4. Środki finansowe mogą być wypłacane uczestnikowi programu w okresie przerwy w 
realizacji przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym ośrodku, 
związanej z urodzeniem dziecka uczestnika programu, nie dłuŜszej niŜ odpowiadająca 
okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeŜeli 
przerwa ta, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna 
lub przedstawiciela pracodawcy wobec uczestnika programu oraz zespołu i właściwej 
komisji Rady Nauki, o których mowa w § 6 ust. 1, nie spowoduje utrudnień w realizacji 
badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu.”; 

 
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
 „1. Wniosek składa kierownik jednostki, w której jest zatrudniony kandydat na uczestnika 

programu.”; 
 
4) w § 6 w ust. 2: 
 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) wartość naukową planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem moŜliwości praktycznego zastosowania ich wyników w 
Polsce oraz ich wpływu na rozwój nauki w danej dziedzinie;”, 

 
b) uchyla się pkt 3, 
 
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„4) rangę naukową zagranicznego ośrodka, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tego 
ośrodka, pełniącego funkcję opiekuna lub przedstawiciela pracodawcy wobec uczestnika 
programu, z okresu ostatnich 5 lat;”, 

 



d) dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 
 

„5) zasadność planowanego okresu udziału uczestnika programu w badaniach naukowych 
lub pracach rozwojowych w zagranicznym ośrodku; 

 
6) wpływ uczestnictwa w programie na dalszy rozwój naukowy uczestnika programu.”; 

 
5) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„ 2. Projekt umowy, podpisany przez osoby upowaŜnione, jednostka składa w terminie nie 
dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu środków finansowych.”; 

 
6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszego rozporządzenia; 
 
7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 
niniejszego rozporządzenia. 
 
§ 2. 1. Do umów o przekazanie środków finansowych w ramach programu zawartych przed 
dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 
2. Środki finansowe na uczestnictwo w programie wypłacane na podstawie umów zawartych 
przed dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia mogą być wypłacane uczestnikom programu w 
okresach przerw w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w zagranicznym 
ośrodku, związanych z urodzeniem dzieci uczestników programu, nie dłuŜszych niŜ 
odpowiadające okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
jeŜeli przerwy te, w opinii przedstawiciela zagranicznego ośrodka, pełniącego funkcję 
opiekuna lub przedstawiciela pracodawcy wobec uczestnika programu oraz zespołu i 
właściwej komisji Rady Nauki, o których mowa w § 6. ust. 1, nie spowodują utrudnień w 
realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach programu. 
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
       Minister 

 Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia ……. 2010 r.   

Załącznik nr 1 
Wysokości kwot zryczałtowanych na osobę przyznawanych na pokrycie wydatków 
związanych z podróŜami uczestnika programu, jego małŜonka lub niepełnoletnich dzieci 
między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której lub w pobliŜu której znajduje się 
zagraniczny ośrodek 

 

 
Odległość w linii prostej mi ędzy 

miejscem zamieszkania a miejscowością, 
w której lub w pobli Ŝu której  

znajduje się zagraniczny ośrodek 
(mierzona w km1)) 

 

 
 

Wysokość kwoty 
zryczałtowanej na osobę 

(w zł) 

poniŜej 500 1 000 

500—999 2 000 

1 000—1 499 2 500 

1 500—2 499 3 000 

2 500—4 499 4 000 

5 000—10 000 6 000 

powyŜej 10 000 8 000 

 
________________ 
1) Części ułamkowe większe lub równe 0,5 podlegają zaokrągleniu w górę, natomiast części 
ułamkowe mniejsze od 0,5 podlegają zaokrągleniu w dół. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Załącznik nr 2  

WZÓR 

WNIOSEK 

 
o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie  

„Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" 

A. DANE WNIOSKODAWCY  

1) Nazwa i adres jednostki, telefon, numer faksu, e-mail, www1) 

2) Imię i nazwisko kierownika jednostki 

3) NIP, REGON 

4) Nazwa banku, numer rachunku bankowego. 

B. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROGRAMU  

1) Imię i nazwisko 

2) Adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer faksu, e-mail 

3) Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 

4) Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska,  
dziedzina nauki i dyscyplina naukowa  

5) Przebieg pracy naukowej: nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego lub stopnia naukowego: 

— magistra, 

— doktora, 

— doktora habilitowanego 

6) Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, 
okres pobytu, jednostka kierująca) 

7) NajwaŜniejsze międzynarodowe i polskie wyróŜnienia przyznane za prowadzone badania 
naukowe lub prace rozwojowe 

(rodzaj wyróŜnienia, miejsce i data) 

8) Informacja na temat osób planujących wyjazd za granicę wraz z kandydatem na uczestnika 
programu 
(imiona i nazwiska małŜonka i niepełnoletnich dzieci). 

1) Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni podają informacje określone w pkt 1 w odniesieniu do całej uczelni oraz tej 
jednostki (zgodnie ze statutem uczelni). 



C. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE ZAGRANICZNEGO O ŚRODKA ORAZ 
PLANOWANYCH BADA Ń NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH  

 

Dane zagranicznego ośrodka 
(nazwa, adres, telefon, e-mail) 

 

Odległość między miejscem zamieszkania a 
miejscowością, w której lub w pobliŜu której 
znajduje się zagraniczny ośrodek 
(państwo, nazwa miejscowości, odległość w linii prostej w km) 

 

Dane przedstawiciela zagranicznego ośrodka, 
mającego pełnić funkcję opiekuna lub 
przedstawiciela pracodawcy wobec uczestnika 
programu 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja, telefon, e-mail) 

 

Temat badań naukowych lub prac rozwojowych, 
których realizację planuje kandydat na uczestnika 
programu 
(temat powinien w pełni charakteryzować zawartość wniosku - maks. 
liczba znaków ze spacjami - 250) 

 

Dziedzina nauki, której dotyczą planowane badania 
naukowe lub prace rozwojowe 
(zgodnie z ogłoszeniem o konkursie) 

 

Planowany okres udziału 
uczestnika programu w 
badaniach naukowych lub 
pracach rozwojowych 
(6-36 miesięcy) 

 Planowany przez zagraniczny 
ośrodek okres realizacji badań 
naukowych lub prac 
rozwojowych w ramach danego 
tematu 
(liczba miesięcy) 

 

Słowa kluczowe charakteryzujące planowane badania naukowe lub prace rozwojowe: 

Ogółem z tego: Wysokość wnioskowanych 
środków finansowych w zł 
(z uwzględnieniem kwot zryczałtowanych 
na pobyt i podróŜe) 

 uczestnik 
programu 

małŜonek dzieci 

 
 
D. HARMONOGRAM REALIZACJI BADA Ń NAUKOWYCH LUB PRAC 

ROZWOJOWYCH W ZAGRANICZNYM O ŚRODKU  
 
 
Lp. Nazwa zadania Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania 
   
   
   
   
   
   



E. KALKULACJA WIELKO ŚCI PLANOWANYCH KWOT ZRYCZAŁTOWANYCH (w zł) 
 

Wielkość planowanych kwot zryczałtowanych w poszczególnych latach (w zł) 
20… 20… 20… 20… 

Lp. Osoba 

Liczba 
miesięcy 
pobytu 

w 
danym 
roku 

- 
Termin 

realizacji 
*/  

Pobyt 
 

PodróŜe 
 

Liczba 
miesięcy 
pobytu 

w 
danym 
roku 

- 
Termin 

realizacji 
*/  

Pobyt 
 

PodróŜe 
 

Liczba 
miesięcy 
pobytu 

w 
danym 
roku 

- 
Termin 

realizacji 
*/  

Pobyt 
 

PodróŜe 
 

Liczba 
miesięcy 
pobytu 

w 
danym 
roku 

- 
Termin 

realizacji 
*/  

Pobyt 
 

PodróŜe 
 

Razem – 
pobyt i 
podróŜe 

we 
wszystkich 

latach 
udziału w 
programie 

1. Uczestnik 
programu 
 

             

2. MałŜonek 
 

             

3. 
 

Dziecko 
……………… 
 
……………… 

             

 Razem              
 
*/miesiące pobytu 

       kierownik jednostki                            główny księgowy/kwestor                kandydat na uczestnika    pieczęć firmowa i data 

 programu                  

 
 
  .................................................               …………………………….          …………………………….         ……………………………… 

(pieczęć i podpis)                                   (pieczęć i podpis)                                             (podpis)                                   



F.  DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ: 

1) dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach 
naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeŜeli dokument jest w 
innym języku niŜ język polski lub angielski, jest wymagane tłumaczenie), 

2) informację na temat osiągnięć naukowych zagranicznego ośrodka w dziedzinie, w której będą 
realizowane planowane badania naukowe lub prace rozwojowe (maksymalnie 1 strona A4) oraz 
dorobek naukowy przedstawiciela tego ośrodka pełniącego funkcję opiekuna lub przedstawiciela 
pracodawcy wobec uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat, 

3) opis planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych: 

a) cel naukowy - jaki problem kandydat na uczestnika programu podejmuje się rozwiązać, co jest jego 
istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego, 

b) znaczenie – co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają kandydata na 
uczestnika programu do podjęcia proponowanego tematu, znaczenie wyników projektu dla rozwoju 
danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych 
wyników będą one mogły znaleźć praktyczne zastosowanie, 

c) istniejący stan wiedzy w danym zakresie – jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie 
postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w Polsce, czy w Polsce i na świecie 
jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i 
dotychczasowy stan wiedzy, 

d) metodyka badań – co stanowi podstawę naukowego warsztatu i jak zamierza się rozwiązać 
postawiony problem, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia 
– aparatura zostaną wykorzystane do badań, 

e) wymierny udokumentowany efekt podjętego problemu – zakładany sposób przekazu i 
upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za 
granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urządzenia 
badawcze, 

4) oświadczenie kandydata na uczestnika programu, Ŝe w okresie 2 lat przed złoŜeniem wniosku nie 
uczestniczył w realizowanym za granicą i trwającym dłuŜej niŜ 6 miesięcy pobycie związanym z 
udziałem w staŜu, stypendium naukowym lub projekcie obejmującym badania naukowe lub prace roz-
wojowe. 

5) opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego w Polsce. 
 
 
 G.  PODPISY 

 
 
kierownik jednostki                              główny księgowy/kwestor  pieczęć firmowa i data 

     
 
 
      …………………………                        ………………………….              …………………………... 

       (pieczęć i podpis)         (pieczęć i podpis) 

 

 



Oświadczenie 

Przyjmuję warunki ubiegania się o finansowanie udziału w programie „Wsparcie międzynarodowej 
mobilności naukowców" określone w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 
dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" (Dz. U. Nr 
84, poz. 510 oraz z 2010 r. Nr …., poz. …..). 

(miejscowość i data) (podpis kandydata na uczestnika programu)



UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego zmieniającego 
rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie programu „Wsparcie międzynarodowej 
mobilności naukowców” ma na celu uzupełnienie obowiązujących obecnie przepisów o 
regulacje, które pozwolą na bardziej wnikliwą ocenę wniosków i bardziej czytelny wybór 
uczestników programu. Nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia ma takŜe na celu 
ułatwienie naukowcom powrotu do aktywności naukowej po urlopach macierzyńskich i 
wychowawczych. 
 Program „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” słuŜy przede 
wszystkim stworzeniu polskim młodym naukowcom warunków do dalszego rozwoju ich 
kariery naukowej m.in. poprzez sfinansowanie ich pobytu w renomowanych zagranicznych 
ośrodkach naukowych. Udział uczestnika programu w badaniach naukowych lub pracach 
rozwojowych pod opieką wybitnego naukowca w ośrodku zagranicznym moŜe mieć ogromne 
znaczenie dla jego dalszego rozwoju zawodowego, dla zdobycia wiedzy niedostępnej w kraju 
i dla prowadzenia badań z wykorzystaniem aparatury niedostępnej w polskich jednostkach 
naukowych. Zdobycie tak cennego doświadczenia przez młodego polskiego naukowca 
przełoŜy się takŜe na rozwój nauki polskiej w określonej dziedzinie oraz będzie miało wpływ 
na rozwój gospodarczy kraju. 
 Nowelizacja rozporządzenia zakłada rozszerzenie grona osób mogących ubiegać się o 
udział w programie. Oprócz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych o 
uczestnictwo w programie będą mogli ubiegać się pracownicy dydaktyczni, o których mowa 
w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz pracownicy inŜynieryjno-techniczni i 
badawczo-techniczni, o których mowa w ustawie o Polskiej Akademii Nauk i ustawie o 
jednostkach badawczo-rozwojowych. 
 Bardzo istotną zmianą będzie teŜ wydłuŜenie maksymalnie 7-letniego okresu, jaki 
upłynął od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora do chwili złoŜenia wniosku, o urlop 
macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop wychowawczy. Da to 
moŜliwość uczestnictwa w programie młodym pracownikom naukowym, którzy po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora czasowo przerwali działalność naukową w celu pełnienia 
obowiązków związanych z rodzicielstwem. 
 Nowelizacja zakłada takŜe moŜliwość wydłuŜenia okresu pobytu uczestnika programu 
w zagranicznym ośrodku naukowym, w przypadku urodzenia dziecka, o okres odpowiadający 
okresowi urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, iŜ 
przerwa w udziale w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych nie spowoduje 
utrudnień w ich realizacji. 
 W tym aspekcie projekt rozporządzenia jest zgodny z wytycznymi polityki 
prorodzinnej. 
 Pozostałe zaproponowane zmiany w regulacji mają na celu doprecyzowanie kryteriów 
oceny wniosków, w szczególności poprzez połoŜenie nacisku na wartość naukową 
planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych i ich wpływ na rozwój nauki w danej 
dziedzinie oraz praktyczne zastosowanie badań skutkujących rozwojem gospodarczym kraju. 
 Nowe  kryteria będą uwzględniały takŜe wpływ uczestnictwa w programie na dalszy 
rozwój młodego naukowca i zasadność planowanego okresu udziału w programie oraz rangę 
naukową ośrodka zagranicznego, a w szczególności - dorobek naukowy zagranicznego 
opiekuna polskiego naukowca. Uwzględnienie dorobku naukowego opiekuna z zagranicznego 
ośrodka przy ocenie rangi tego ośrodka umoŜliwi polskim naukowcom realizację badań 
naukowych lub prac rozwojowych w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie oraz 
współpracę z największymi autorytetami w danej dziedzinie naukowej. 



 Rezygnacja przy ocenie wniosków z kryterium dotyczącego osiągnięć naukowych 
kandydata na uczestnika programu da równe szanse na uczestniczenie w programie zarówno 
doktorom z kilkuletnim staŜem naukowym jak i doktorom, którzy niedawno uzyskali stopień 
naukowy doktora i nie posiadają jeszcze znaczących osiągnięć naukowych.  

W projekcie rozporządzenia obniŜono kwoty zryczałtowane na pokrycie wydatków 
związanych z podróŜami uczestnika programu, jego małŜonka lub niepełnoletnich dzieci  
między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której lub w pobliŜu której znajduje się 
zagraniczny ośrodek. Określono teŜ jednoznacznie, Ŝe finansowana jest tylko jedna podróŜ w 
obie strony na kaŜde pełne 6 miesięcy pobytu za granicą. MoŜliwość odbycia tylko jednej 
podróŜy w ciągu 6 miesięcy przez uczestnika programu i członków jego rodziny oraz 
dotychczasowe doświadczenia w odniesieniu do faktycznie ponoszonych kosztów 
związanych z podróŜami (wykorzystywanie ok. 50% przeznaczonych na podróŜ środków) 
spowodowała potrzebę urealnienia wartości ryczałtów przyznawanych na koszty podróŜy. 
Wzięto pod uwagę aktualne ceny biletów lotniczych, które kształtują się poniŜej kwot 
przyjętych w obowiązującym rozporządzeniu. Wszystkie te działania i zmiany mają na celu 
bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie środków budŜetowych. 
 Nowelizacja rozporządzenia wprowadza teŜ modyfikacje w załącznikach nr 1 i 2 do 
rozporządzenia związane z ww. zmianami. 
 Nowe regulacje dotyczące moŜliwości wydłuŜenia okresu uczestnictwa w programie o 
okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą miały 
zastosowanie takŜe do umów zawartych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia. 
  
 Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 
O środki finansowe na naukę przeznaczone na uczestnictwo w programie mogą się 
ubiegać jednostki naukowe. Beneficjentami programu będą pracownicy naukowi,  
naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni oraz pracownicy inŜynieryjno-techniczni i 
badawczo-techniczni, o których mowa w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyŜszym, 
ustawie o Polskiej Akademii Nauk i ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych. 
 

2. Konsultacje społeczne 
Rozporządzenie zostanie skierowane w ramach konsultacji społecznych do 
następujących instytucji i organizacji: 

1) Polskiej Akademii Nauk, 
2) Polskiej Akademii Umiejętności, 
3) Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego, 
4) Rady Głównej Jednostek Badawczo–Rozwojowych, 
5) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
6) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 
7) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
8) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
9) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
10) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
11) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
12) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
13) Konfederacji Pracodawców Polskich. 
 
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 spowoduje skutków finansowych dla budŜetu 
państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. 
Środki finansowe, które będą przyznawane na podstawie rozporządzenia, są w 
kaŜdym roku ujmowane w budŜecie państwa, w części 28 – Nauka, będącej w 
dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki. 

 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Udział w programie będzie się wiązać z nieobecnością uczestnika programu na 
krajowym rynku pracy w trakcie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych 
w zagranicznym ośrodku, przez okres od 6 do 36 miesięcy. Jednocześnie udział ten 
umoŜliwi podwyŜszenie kwalifikacji uczestnika programu i wykorzystanie zdobytego 
doświadczenia na krajowym rynku pracy w przyszłości. 



 
5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
W dłuŜszym okresie doświadczenia zdobyte w trakcie udziału w programie przez 
uczestników programu mogą przełoŜyć się na poprawę konkurencyjności gospodarki 
w dziedzinie B+R. 

 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu regulacji na sytuację i rozwój regionalny. Rozporządzenie 
jest adresowane do jednostek naukowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

 


