
 

                                                                                                                     Projekt 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia ............................. 2009 r. 

 zmieniające rozporządzenie z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 7 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 17 października 2007 r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 

statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oceny jednostki naukowej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat, na podstawie 

informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, 

sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) najważniejszych publikacji i monografii z okresu branego do oceny, których liczba nie 

może być większa niż 2 N, gdzie N jest liczbą osób zatrudnionych w jednostce przy 

prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, dla 

których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Oceny jednostki naukowej dokonuje się odrębnie dla zakresów oceny, określonych w 

ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego 

odpowiednio załącznik nr 2a, 2b lub 2c do niniejszego rozporządzenia”; 

 

                                                 
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). 

 



2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i 2 

do niniejszego rozporządzenia.  

3)   dodaje się załącznik nr 2a i 2b stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego 

rozporządzenia. 

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

 
 
 
                 Minister  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączniki  
do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia ..........................  
(poz. ............) 
 

 
 
 

Załączniki nr 1  
 

WZÓR 
 
ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
 
za rok ......... 
 
1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 

  1)   pełna nazwa jednostki; 
  2)   nazwa skrócona; 
  3)   REGON; 
  4)   data założenia; 
  5)   ulica; 
  6)   numer domu; 
  7)   kod pocztowy; 
  8)   miejscowość; 
  9)   numer telefonu; 
  10)  numer faksu; 
  11)  e-mail; 
  12)  rodzaj jednostki - podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, placówka naukowa Polskiej 

Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa, międzynarodowy instytut naukowy 
utworzony na podstawie odrębnych przepisów, jednostka organizacyjna posiadająca status 
jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiejętności, inna jednostka naukowa (w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki); 

  13)  kategoria jednostki; 
  14)  dyscypliny naukowe; 
  15)  Polska Klasyfikacja Działalności1); 
  16)  dla jednostek organizacyjnych uczelni - jednostka nadrzędna; 
  17)  nazwa jednostki nadrzędnej; 
  18)  REGON jednostki nadrzędnej; 
  19)  organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy). 

 
2. INFORMACJE O KIEROWNIKU JEDNOSTKI NAUKOWEJ 

  1)   nazwisko i imię; 
  2)   stanowisko służbowe; 
  3)   numer telefonu służbowego; 
  4)   e-mail. 

 



3. ZATRUDNIENIE W DZIAŁALNOŚCI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE 
ROZWOJOWE) 
Liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy (w tym liczba kobiet), bez przeliczenia na pełny wymiar czasu 
pracy2) (liczba N, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4 rozporządzenia), oraz zatrudnionych w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru 
czasu pracy EPC3), w tym: 

  1)   z tytułem naukowym profesora i tytułem profesora w zakresie sztuki; 
  2)   ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i stopniem doktora habilitowanego w 

zakresie sztuki; 
  3)   ze stopniem naukowym doktora i stopniem doktora w zakresie sztuki; 
  4)   pozostałe z wykształceniem wyższym; 
  5)   pozostałe osoby. 

 
4. OGÓLNA LICZBA OSÓB, DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA JEST 
PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY4) 
 
5. WARUNKI LOKALOWE 

  1)   powierzchnia terenu własnego5) [ha]; 
  2)   powierzchnia użytkowanego terenu stanowiącego własność innych podmiotów [ha]; 
  3)   powierzchnia terenu przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania 

przychodów [ha]; 
  4)   powierzchnia pomieszczeń: 
a)  będących własnością jednostki [m2], 
b)  wynajmowanych od innych podmiotów [m2], 
c)  wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]. 

 
6. DANE O BAZIE BIBLIOTECZNEJ6) 

  1)   liczba woluminów książek; 
  2)   liczba woluminów czasopism, w tym: 
a)  prenumerowanych krajowych, 
b)  prenumerowanych zagranicznych. 

 
7. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 

  1)   liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki; 
  2)   liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora 

habilitowanego sztuki; 
  3)   opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki; 
  4)   opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora 

habilitowanego sztuki; 
  5)   liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki uzyskanych w ostatnim roku przez 

pracowników jednostki (w tym przez kobiety); 
  6)   liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki 

uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników jednostki (w tym przez kobiety); 
  7)   liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki uzyskanych w ostatnim roku 

przez pracowników jednostki (w tym przez kobiety). 
 
8. DANE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH 

1) Publikacje w czasopismach ogółem, w tym liczba i wykaz: 



a) publikacji w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports,  

b) publikacji w czasopismach wyróżnionych przez European Reference Index for the 

Humanities, 

c) publikacji w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra,  

d) publikacji w recenzowanych czasopismach innych niż wymienione w lit. a, b lub c; 

2) Redaktor naczelny czasopisma z wykazu wg lit. a i b, będący pracownikiem jednostki 

naukowej; 

3) Redaktor naczelny czasopisma z wykazu wg lit. c będący pracownikiem jednostki 

naukowej; 

4) Wykazy monografii oraz ich rozdziałów autorstwa pracowników jednostki naukowej: 

a) autorstwo monografii w języku angielskim, opublikowanej poza Polską,  

b) autorstwo monografii w innym języku niż angielski, opublikowanej poza Polską,  

c) autorstwo monografii  w dowolnym języku, opublikowanej w Polsce,  

d) autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie lit a, 

e)  autorstwo rozdziału w monografii, jak w lit b, 

f) autorstwo rozdziału w monografii, jak w lit c. 

  5)  redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podręcznika akademickiego lub serii 

wydawniczej; 

  6)  liczba cytowań publikacji z afiliacją jednostki w ostatnim roku, z którego są dostępne 

dane9). 

 
9. WYDAWNICTWA WŁASNE 

  1)   tytuł; 
  2)   język; 
  3)   nakład; 
  4)   typ (P - periodyczne / Z - zwarte). 

 
10. CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I 
KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASIĘGU 
ŚWIATOWYM 

  1)   nazwisko i imię; 
  2)   nazwa organizacji / nazwa czasopisma; 
  3)   rodzaj organizacji (M - międzynarodowa organizacja naukowa, N - Polska Akademia Nauk, 

U - Polska Akademia Umiejętności i inne); 
  4)   rok wyboru. 

 
11. UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMACH NAUKOWYCH 

  1)   liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub 
akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych i rozliczonych z udziałem 

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego w języku innym, 
niż kongresowy



jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym 
miejscem pracy; 

  2)   liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostkę 
kontraktów na koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej; 

  3)   liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez 
jednostkę kontraktów w ramach innych programów Unii Europejskiej; 

  4)   liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez 
jednostkę kontraktów w ramach programów spoza Unii Europejskiej. 
 
12. UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWO-
PRZEMYSŁOWYCH 

  1)   liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka; 
  2)   opis specjalności naukowej sieci; 
  3)   wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową; 
  4)   liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa; 
  5)   nazwa konsorcjum; 
  6)   zakres działania konsorcjum; 
  7)   wykaz jednostek wchodzących w skład konsorcjum. 

 
13. KONFERENCJE NAUKOWE 

  1)   liczba i nazwy konferencji międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę; 
  2)   liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach 

międzynarodowych zorganizowanych przez jednostkę; 
  3)   liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę; 
  4)   liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych wygłoszonych 

przez pracowników jednostki na zaproszenie. 
 
14. ZREALIZOWANE PROJEKTY10) BADAWCZE, PROJEKTY CELOWE, 
PROJEKTY ROZWOJOWE, UMOWY Z INNYMI PODMIOTAMI11) 

  1)   liczba zrealizowanych projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub 
dofinansowanych ze środków finansowych na naukę; 

  2)   liczba i wykaz zrealizowanych projektów badawczych (nr projektu, nakłady na projekt w zł); 
  3)   liczba i wykaz zrealizowanych projektów celowych ogółem: 

w tym: 
a)  o udziale wnioskodawcy powyżej 500 tys. zł, 
b)  o udziale wnioskodawcy od 200 tys. zł do 500 tys. zł, 
c)  o udziale wnioskodawcy poniżej 200 tys. zł; 

  4)   liczba i wykaz zrealizowanych i zakończonych osiągnięciem celu umów o wartości powyżej 
10 tys. zł na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, 
zawartych z innymi podmiotami. 
 
15. PATENTY I WDROŻENIA 

  1)   liczba i wykaz uzyskanych patentów międzynarodowych; 
  2)   liczba i wykaz zastosowanych patentów międzynarodowych uzyskanych przez jednostkę 

naukową; 
  3)   liczba i wykaz uzyskanych patentów krajowych; 
  4)   liczba i wykaz zastosowanych patentów krajowych; 
  5)   liczba i wykaz zastosowanych patentów, których właścicielem jest podmiot gospodarczy, a 

twórcami pracownicy jednostki; 



  6)   liczba i wykaz zawartych umów o wspólności prawa do patentu jednostki naukowej z 
podmiotem gospodarczym; 

  7)   liczba i wykaz zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP; 
  8)   liczba i wykaz zgłoszeń patentowych w zagranicznym urzędzie patentowym; 
  9)   liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe12); 
  10)  liczba i wykaz zgłoszonych praw ochronnych na wzory użytkowe; 
  11)  liczba i wykaz przysługujących praw autorskich do utworu będącego wynikiem działalności 

twórczej o indywidualnym charakterze (w szczególności w zakresie architektury, urbanistyki, 
wzornictwa przemysłowego oraz sztuki)13); 

  12)  liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych nowych międzynarodowych procedur 
postępowania (np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego); 

  13)  liczba i wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce; 

  14)  opis wdrożenia zawierający: 
a)  tytuł przedsięwzięcia, 
b)  słowa kluczowe określające zakres zrealizowanych prac B+R, 
c)  nazwę jednostki wdrażającej wyniki prac B+R, 
d)  formę prawną przekazania wyników prac B+R (umowa sprzedaży, o realizację projektu 

celowego, przekazania, użyczenia), 
e)  wycenę wartości przekazanych wyników badań, 
f)  opis efektów praktycznych, gospodarczych lub społecznych, uzyskanych poza jednostką; 

  15)  liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakościowe w 
uprawnionych jednostkach; 

  16)  liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których 
uzyskano certyfikat zgodności z CE lub PN; 

  17)  liczba i wykaz technologii, dla których uzyskano standardy BAT14) (Najlepsza Dostępna 
Technika); 

  18)  liczba i wykaz przedmiotów wdrożenia objętych kompleksową ochroną własności; 
  19)  liczba sprzedanych licencji, know-how itp. ogółem: 

w tym: 
a)  o opłacie licencyjnej powyżej 1 mln zł, 
b)  o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł, 
c)  o opłacie licencyjnej poniżej 500 tys. zł; 

  20)  liczba i wykaz dokonań twórczych wnoszących znaczny wkład w rozwój sztuki. 
 
16. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

  1)   wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, w tym: 
a)  Prezesa Rady Ministrów, 
b)  ministra właściwego do spraw nauki, 
c)  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
d)  Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Marii Skłodowskiej-Curie; 

  2)   wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R, w tym: 
a)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
b)  Prezesa Rady Ministrów, 
c)  ministra właściwego do spraw nauki, 
d)  nagrody innych ministrów, 
e)  krajowych izb gospodarczych, medale i wyróżnienia na targach krajowych i zagranicznych. 

 
 
 



17. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI B+R 
  1)   nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na działalność B+R ogółem (bez amortyzacji 

środków trwałych)15); 
  2)   nakłady bieżące na działalność B+R, ogółem16): 

w tym: 
a)  badania podstawowe, 
b)  badania przemysłowe, 
c)  prace rozwojowe; 

  3)   nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem17): 
w tym: 

a)  nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej18), 
b)  nakłady inwestycyjne na budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty19); 

  4)   źródła finansowania inwestycji ogółem: 
w tym: 

a)  środki własne (fundusz jednostki), 
b)  środki z budżetu państwa ogółem: 

w tym: 
–  środki finansowe na naukę, 
–  inne źródła ogółem. 

 
18. PRZYCHODY OGÓŁEM 

  1)   przychody w zakresie działalności B+R ogółem: 
w tym: 

a)  przychody ze środków finansowych na naukę ogółem, w tym: 
–  dotacja na finansowanie podstawowej działalności statutowej, 
–  dotacja na badania własne, 
–  dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, 
–  dotacja na badania wspólne sieci naukowej, 

b)  przychody ze środków ustalonych w innych częściach budżetu państwa niż środki finansowe 
na naukę, 

c)  przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami ze sprzedaży gotowych rozwiązań 
uzyskanych w wyniku prac B+R wykonanych w jednostce bez udziału środków finansowych 
na naukę ogółem, w tym przychody ze źródeł zagranicznych; 

d)  przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w jednostce prac 
B+R bez udziału środków finansowych na naukę, zakończonych w roku objętym ankietą 
osiągnięciem zakładanego celu (podaje się łącznie przychody ze wszystkich lat realizacji 
zakończonej umowy; nie podaje się przychodów z umowy niezakończonej w roku objętym 
ankietą) ogółem, w tym przychody ze źródeł zagranicznych; 

  2)   inne przychody ogółem: 
w tym przychody z wydzielonej działalności gospodarczej. 
 
19. ŚRODKI TRWAŁE 

  1)   wartość brutto środków trwałych na koniec roku; 
  2)   wartość brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec 

roku20); 
  3)   umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych na koniec roku21). 

 
20. LABORATORIA BADAWCZE POSIADAJĄCE AKREDYTACJĘ POLSKIEGO 
CENTRUM AKREDYTACJI 

  1)   nazwa laboratorium; 



  2)   profil działalności; 
  3)   jednostka akredytująca; 
  4)   liczba procedur i ich zakres; 
  5)   liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości przyjętych w Unii 

Europejskiej. 
 
21. APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA ZAKUPIONA W ROKU, KTÓREGO 
DOTYCZY ANKIETA, I WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA ZAKUPU (BRUTTO), 
JEŻELI WYNOSI POWYŻEJ 500.000 ZŁ 

  1)   nazwa urządzenia; 
  2)   typ wyposażenia (1 - urządzenie samodzielne, 2 - element stanowiska badawczego, 3 - 

wyposażenie laboratorium); 
  3)   typ urządzenia; 
  4)   producent; 
  5)   rok produkcji; 
  6)   wartość brutto; 
  7)   źródła zakupu (środki własne, dotacja na inwestycję aparaturową ze środków na naukę, 

dotacja na podstawową działalność statutową, projekt badawczy, projekt celowy, inne); 
  8)   opis innych źródeł zakupu; 
  9)   opis danych technicznych; 
  10)  opis zastosowania; 
  11)  nazwa laboratorium użytkującego aparaturę. 

 
22. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU JEDNOSTKI W ROKU, 
KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA 
 
23. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE 
ANKIETY 

  1)   nazwisko; 
  2)   imię; 
  3)   numer telefonu; 
  4)   numer faksu; 
  5)   e-mail. 

Jednostka wypełniająca ankietę jest obowiązana do przechowywania pełnej dokumentacji 
potwierdzającej podane informacje. Dokumentację tę należy przedstawić na każde żądanie 
organu kontrolującego działalność jednostki. 
 
______ 

1)   Klasyfikacja jednostki określona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 
stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i 
Nr 165, poz. 1727). 

2)   Należy podać liczbę osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, bez przeliczenia na pełny wymiar czasu pracy, 
zgodnie z formularzem Głównego Urzędu Statystycznego PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 3). 

3)   Liczbę osób zatrudnionych w pracach B+R należy podać zgodnie z formularzem Głównego 
Urzędu Statystycznego PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 3) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy oraz w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy EPC. 
EPC (ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy) - są to jednostki przeliczeniowe służące do 
ustalenia faktycznego zatrudnienia przy realizacji prac B+R. Konieczność wprowadzenia tego 
miernika wynika z faktu, że wiele osób związanych z działalnością B+R część swojego czasu 



pracy przeznacza na zajęcia inne niż związane z realizacją prac B+R, np. na zajęcia 
dydaktyczne, prace administracyjne itp., a część osób pracuje w wymiarze mniejszym niż 
pełny wymiar czasu pracy lub pracuje w danej jednostce niepełny rok. 
Jeden ekwiwalent osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oznacza jeden 
osoborok poświęcony wyłącznie na działalność B+R. Zatrudnienie w działalności B+R w 
ekwiwalentach pełnego wymiaru czasu pracy należy ustalić na podstawie proporcji czasu 
przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego przy 
realizacji prac B+R do pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego na danym stanowisku, 
zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi w objaśnieniach 
do formularza PNT-01 lub PNT-01/s. 

4)   Należy podać liczbę osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zgodnie z 
formularzem Głównego Urzędu Statystycznego PNT-01 lub PNT-01/s (Dział 5, wiersz 7). 

5)   Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni podają użytkowaną powierzchnię terenu oraz 
użytkowaną powierzchnię pomieszczeń. 

6)   Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni podają dane dotyczące własnej bazy bibliotecznej 
(np. wydziałowej). 

7)   Wykaz zawiera: czasopismo, tytuł publikacji, autora (autorów), rok, tom, stronę. 
8)   Wykaz zawiera: wydawcę, tytuł monografii, tytuł rozdziału, autora (autorów), rok, tom, strony. 
9)   Na podstawie Web of Science. 
  10)  Dotyczy projektów, których zakończenie zostało potwierdzone raportem złożonym w 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
11)  Należy wykazać tylko te umowy z innymi podmiotami, w przypadku których osiągnięcie celu 

potwierdzone jest fakturą wystawioną przez jednostkę naukową. 
12)  Prawo ochronne uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, 
poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958). 

13)  Prawa przysługujące zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 
r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293). 

14)  Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 
129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, 
poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 
1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 191, poz. 1374). 

15)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 1 wiersz 01. 
16)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 5. 
17)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 1 wiersz 06. 
18)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 1 wiersz 09. 
19)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 1 wiersz 07. 
20)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 5 wiersz 4. 
21)  Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dział 5 wiersz 5. 
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I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
 

1. Publikacje recenzowane 2) 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)3) – od 10 do 30 pkt  
 

2 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w ERIH4)  - 8 – 12 – 15 pkt 
 

3 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w 
wykazie Ministra - od 1 do 6 pkt 

 

4 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki, otrzymuje tyle 
punktów ile przypisano danemu czasopismu w wykazie Ministra. Punkty otrzymuje jednostka za 
cały oceniany okres  

 

 RAZEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2)  Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez względu na liczbę autorów. Publikacja jest oceniana, jako 

dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce); 
jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku ocenianej 
jednostki. Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów 
popularnonaukowych. Jeżeli dane czasopismo zostało wyszczególnione na kilku listach, to artykuł w nim opublikowany uzyskuje 
najwyższą liczbę punktów z proponowanych przez te listy. 

3)  W ocenie uwzględniane są tylko czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) posiadające impact factor (IF) większy od 0. 
4)  Punktacja wg poziomów C, B, A list ERIH (European Reference Index for the Humanities) odpowiednio: 8 – 12 – 15 pkt. 

Usunięto: załącznik 

Usunięto: e

Usunięto: f



2. Monografie naukowe5)   

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Autorstwo monografii  w języku angielskim, opublikowanej poza Polską - 30 pkt   

2 Autorstwo monografii w innym języku niż angielski, opublikowanej poza Polską - 24 pkt    

3 Autorstwo monografii  w dowolnym języku, opublikowanej w Polsce – 18 pkt    

4 Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 1 - 9 pkt  

5 Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 2 - 6 pkt  

6 Autorstwo rozdziału w monografii, jak w punkcie 3 - 3 pkt  

7 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej: wydanej poza Polską -     
8 pkt, wydanej w Polsce - 4 pkt 

 

 RAZEM 
 

 
 

3. Międzynarodowe projekty badawcze 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego przez European Research 
Council lub w ramach  Programów Ramowych UE  – 100 pkt 

 

 
RAZEM 

 
 
 

4. Uprawnienia do nadawania stopni 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora 50 - pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za 
każde uprawnienie 

 

 
RAZEM 

 
 

    
Łączna liczba punktów (1+2+3+4).................................................................... 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R..................................... 
 
 EFEKTYWNOŚĆ I (EI) = Łączna liczba punktów / Liczba osób........... 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5)  Liczba publikacji zgłoszonych w ramach tego punku (Monografie naukowe) nie może być większa od N. Przez „monografię” należy 

rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiający jakieś 
zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Jako monografia mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. 
Za monografię nie przyjmuje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów 
opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp. Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 1 
arkusza wydawniczego). Do oceny nie można przedstawiać wznowień. 

Usunięto:  podręczniki 
akademickie

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego

Usunięto: lub podręczniku 
akademickim w języku 
kongresowym – 8 

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego w języku innym, 
niż kongresowy

Usunięto: lub

Usunięto: lub podręczniku 
akademickim w języku innym niż 
kongresowy – 

Usunięto: Definicja 
„podręcznika akademickiego 
(minimum 6 arkuszy 
wydawniczych)” nie obejmuje, 
skryptów wykładów i ćwiczeń, 
poradników zawodowych, książek 
popularyzujących wiedzę naukową 
itp. Za podręczniki uznaje się także 
encyklopedie złożone z rozdziałów 
tematycznych oraz słowniki o 
charakterze naukowym (nie 
popularnonaukowym). 

Usunięto: 0, 5



II. WYNIKI POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ6) 

 

5. Dorobek w zakresie dyscyplin artystycznych 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Twórczy dorobek w zakresie działalności o indywidualnym charakterze wnoszący znaczny 
wkład w rozwój dziedzin sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych – do 
30 pkt za każdy utwór 

 

 
RAZEM 

 

 
Liczba punktów ............................................................................................ 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R    ........................................ 
 
EFEKTYWNOŚĆ II (EII)= Liczba punktów / Liczba osób  ................ 

 
 

III. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 
 
6. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

 Umowa zawarta z innym podmiotem7) na wykonanie prac B+R, zakończona osiągnięciem 
celu (potwierdzona fakturą) – 1 pkt za każde 10 tys. zł wartości umowy  

 

 RAZEM 
 

 
Liczba punktów ............................................................................................ 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R    ........................................ 
 
EFEKTYWNOŚĆ III (EIII)= Liczba punktów / Liczba osób  ................ 
   
Końcowy wskaźnik efektywności jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywności  i wag 
( E = EI 

x WI + EII 
x WII+ EIII 

x WIII)    
 

Podpis przewodniczącego zespołu Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki 

 

......................................................  Data....................................... 

 

        PROPONOWANA KATEGORIA 

 

 
 
 
 
 

                                                 
6) Dotyczy wyłącznie dyscyplin artystycznych. 
7) Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze środków finansowych na naukę lub innych części budżetu państwa. 



WZÓR          Załącznik nr 3 
        
 
 
 

Załącznik nr 2a 
  

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
 dla nauk ścisłych i inżynierskich   

 
 
 
Zespół  Komisji Badań na Rzecz Rozwoju ........................... 

NAZWA JEDNOSTKI 

 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 
 

1. Publikacje recenzowane 8) 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)9 ) – od 10 do 30 pkt  
 

2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w 
wykazie ministra właściwego do spraw nauki - od 1 do 6 pkt 

 

3 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki, otrzymuje tyle 
punktów ile przypisano danemu czasopismu w wykazie ministra. Punkty otrzymuje jednostka 
za cały oceniany okres 

 

 RAZEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8)  Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez względu na liczbę autorów. Publikacja jest oceniana jako 

dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce); 
jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku ocenianej 
jednostki. Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów 
popularnonaukowych. 

9) W ocenie uwzględniane są tylko czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) posiadające impact factor (IF) większy od 0. 

Usunięto: załącznik 



2. Monografie naukowe10)   

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Autorstwo monografii w języku angielskim –  24 pkt   

2 Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim  - 7 pkt    

3 Autorstwo monografii w języku polskim  lub innym niż angielski –  12 pkt    

4 Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski – 3 pkt  

5 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski; 
3 pkt – język inny niż angielski i język polski)11) 

 

 RAZEM 
 

 
3. Międzynarodowe projekty badawcze 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego przez European 
Research Council lub w ramach  Programów Ramowych UE  – 100 pkt 

 

 RAZEM 
 

 
Łączna liczba punktów (1+2+3).................................................................... 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R..................................... 
     
EFEKTYWNOŚĆ I (EI) = Łączna liczba punktów / Liczba osób........... 
 

 
II. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 
 
4. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

 Umowa zawarta z innym podmiotem12) na wykonanie prac B+R, zakończona osiągnięciem 
celu (potwierdzona fakturą) – 1 pkt za każde 10 tys. zł wartości umowy  

 

 RAZEM 
 

5. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów13) 

                                                 
10)  Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opopublikowane, jakosiążka lub odrębny 

tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych 
artykułów opublikowanych w czasopismach. 
Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Łączna liczba punktów za 
poszczególne rozdziały, przyznanych ocenianej jednostce, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię. Do 
oceny nie można przedstawiać wznowień. 

11)  Dotyczy redaktora naczelnego będącego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy większej liczbie redaktorów głównych będących 
pracownikami różnych jednostek punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów. 

12) Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze środków finansowych na naukę i innych części budżetu państwa. 
 
13) Prawa autorskie do utworów uzyskane lub przysługujące twórcom będącym pracownikami ocenianej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 90, poz. 631  i Nr 121, poz. 843 oraz z 

Usunięto:  podręczniki 
akademickie

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego 

Usunięto: lub podręczniku 
akademickim 

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego 

Usunięto: lub podręczniku 
akademickim 

Usunięto:  lub podstawowy dla 
danej dyscypliny

Usunięto: 2

Usunięto: 3

Usunięto: 4

Usunięto: Definicja 
„podręcznika akademickiego” nie 
obejmuje: skryptów wykładów i 
ćwiczeń, poradników 
zawodowych, książek 
popularyzujących wiedzę naukową 
itp. Za podręczniki uznaje się także 
encyklopedie złożone z rozdziałów 
tematycznych oraz słowniki o 
charakterze naukowym (nie 
popularnonaukowym). 



Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Uzyskany i wykorzystany patent krajowy14) - 50 pkt  

2 Wykorzystany patent, którego właścicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami 
pracownicy jednostki15) - 30 pkt 

 

3 Uzyskany patent krajowy – 25 pkt  

4 Zawarcie umowy o wspólności prawa do/z patentu jednostki ocenianej z podmiotem 
gospodarczym – 20 pkt 

 

5 Zgłoszenie patentowe w UP RP – 3 pkt  

6 Uzyskany patent europejski lub równoważny międzynarodowy i wykorzystany (licencja) poza 
granicami Polski – 200 pkt 

 

7 Uzyskany patent europejski lub równoważny  – 100 pkt  

8 Zgłoszenie patentu europejskiego lub równoważnego   – 15 pkt  

9 Uzyskane16) prawo ochronne na wzór użytkowy – 5 pkt  

10 Przysługujące prawo autorskie do utworu, będącego wynikiem działalności twórczej o 
indywidualnym charakterze, z zakresu architektury, urbanistyki i wzornictwa do 10 pkt  

 

 RAZEM 
 

 
 
6. Wdrożenia – wyrobu finalnego, nowej technologii – potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Przychody z tytułu wdrożenia prac B + R  jednostki wdrażającej -  1 pkt za każde 200 tys. zł 
przychodu 

 

2 Przychody jednostki naukowej (uzyskane wpływy) z tytułu wdrożenia - 10 pkt za każde       
100 tys. zł przychodu 

 

3 Ocena niewymiernych efektów wdrożeniowych na podstawie wskaźników 
pozaekonomicznych w takich dziedzinach jak – ochrona środowiska, ochrona miejsc pracy, 
ochrona zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków i dziedzictwa 
kulturowego - do 50 pkt 

 

 
RAZEM 

 
 
 
7. Sprzedaż licencji, know-how17) 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

 Umowy licencyjne – 1 pkt za każde 10 tys. zł opłaty licencyjnej   

 

 
Łączna liczba punktów (4+5+6+7) ................................................................. 
                                                                                                                                                         

2007 r. Nr 94, poz. 658, Nr 99, poz. 662 i Nr 181. poz. 1293). Jeżeli w ocenianym okresie jednostka zgłosiła patent  i go uzyskała - punkty 
przyznaje się tylko za uzyskane prawa ochronne.  

14) Wymagana jest kopia zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego podmiotu gospodarczego informującego o zastosowaniu patentu lub 
uzyskanie przez twórców wynagrodzenia ze stosowania wynalazku. 

15) Wkład twórców patentów, będących pracownikami ocenianej jednostki, we wdrożeniach podmiotów gospodarczych, potwierdzony 
oświadczeniem podmiotu wdrażającego. 

16)  Jako uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe rozumie się prawa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, Nr 108, poz. 945, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 
163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, 
poz. 958). 

17)W przypadku wielokrotnej sprzedaży licencji, przyjmuje się łączną kwotę uzyskiwanych opłat z tytułu sprzedaży określonej licencji lub 
know-how. 

 

Usunięto: 1

Usunięto: 5

Usunięto: międzynarodowy

Usunięto: Międzynarodowe 
zgłoszenie patentowe

Usunięto: 30

Usunięto: Akredytacja 
laboratorium badawczego 
uzyskana w Polskim Centrum 
Akredytacji (niezależnie od liczby 
akredytowanych procedur) lub 
wdrożony międzynarodowy 
system jakości np. ISO9000 – 20 
pkt.

Usunięto: 7



 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R    ........................................ 
 
EFEKTYWNOŚĆ II (EII)= Łączna liczba punktów / Liczba osób  ................ 
  
Końcowy wskaźnik efektywności jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywności i wag 
( E = EI 

x WI + EII 
x WII )    
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         Załącznik nr 4 
 
WZÓR         Załącznik nr 2b 

 
 
 
 

 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
 dla nauk o życiu  

 
 
 
Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju ........................... 

NAZWA JEDNOSTKI 

 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 
 

1. Publikacje recenzowane 18)  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)19) – od 10 do 30 
pkt  

 

2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w 
wykazie ministra właściwego do spraw nauki - od 1 do 6 pkt 

 

3 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki, otrzymuje tyle 
punktów ile przypisano danemu czasopismu w wykazie ministra. Punkty otrzymuje jednostka 
za cały oceniany okres 

 

 RAZEM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18)  Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez względu na liczbę autorów. Publikacja jest oceniana jako 

dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor, redaktor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce); 
jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku ocenianej 
jednostki. Za publikacje nie uznaje się: suplementów, zeszytów specjalnych, materiałów konferencyjnych, artykułów 
popularnonaukowych. 

19) W ocenie uwzględniane są tylko czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) posiadające impact factor (IF) większy od 0. 
 

Usunięto: 2

Usunięto: , w języku 
niepodstawowym dla danej 
dyscypliny

Usunięto: 4

... [1]



2. Monografie naukowe,20): 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Autorstwo monografii w języku angielskim – 24 pkt   

2 Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim - 7 pkt   

3 Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski – 12 pkt  

4 Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski – 3 pkt  

5 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski; 
3 pkt – język inny niż angielski i język polski)21) 

 

 RAZEM 
 

 
 
 3. Międzynarodowe projekty badawcze: 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego przez European 
Research Council lub w ramach Programów Ramowych UE  – 100 pkt 

 

 RAZEM 
 

   
Łączna liczba punktów (1+2+3).................................................................... 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R..................................... 
     
EFEKTYWNOŚĆ I (EI) = Łączna liczba punktów / Liczba osób........... 
 
 
II. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 
 
4. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie: 

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Umowa zawarta z innym podmiotem22) na wykonanie prac B+R, zakończona osiągnięciem celu 
(potwierdzona fakturą) – 1 pkt za każde 10 tys. zł wartości umowy  

 

 RAZEM 
 

 
 
 

                                                 
20) Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opopublikowane, jakosiążka lub odrębny 

tom omawiający jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię nie uznaje się monograficznych 
artykułów opublikowanych w czasopismach. 
Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). Łączna liczba punktów za 
poszczególne rozdziały, przyznanych ocenianej jednostce, nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię. Do 
oceny nie można przedstawiać wznowień. 

21) Dotyczy redaktora naczelnego będącego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy większej liczbie redaktorów głównych będących 
pracownikami różnych jednostek punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów. 

22 ) Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze środków finansowych na naukę i innych części budżetu państwa. 

Usunięto:  podręczniki 
akademickie

Usunięto: lub podręcznika 
akademickiego 

Usunięto: lub podstawowym dla 
danej dyscypliny 

Usunięto:  

Usunięto:  

Usunięto:  

Usunięto: 3

Usunięto:  lub podstawowy dla 
danej dyscypliny

Usunięto: 2

Usunięto: Definicja 
„podręcznika akademickiego” nie 
obejmuje: skryptów wykładów i 
ćwiczeń, poradników 
zawodowych, książek 
popularyzujących wiedzę naukową 
itp. Za podręczniki uznaje się także 
encyklopedie złożone z rozdziałów 
tematycznych oraz słowniki o 
charakterze naukowym (nie 
popularnonaukowym). 

Usunięto: Za monografie mogą 
być uznane: edycje tekstów 
źródłowych, leksykografie. 

Usunięto: lub podręczniku 
akademickim” 
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5. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów23):   

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Uzyskany i wykorzystany patent krajowy24) - 50 pkt  

2 Wykorzystany patent, którego właścicielem jest podmiot gospodarczy, a twórcami pracownicy 
jednostki25) - 30 pkt 

 

3 Uzyskany patent krajowy – 25 pkt  

4 Zawarcie umowy o wspólności prawa do/z patentu jednostki ocenianej z podmiotem 
gospodarczym – 20 pkt 

 

5 Zgłoszenie patentowe w UP RP – 3 pkt  

6 Uzyskany patent europejski lub równoważny i wykorzystany (licencja) poza granicami Polski – 
200 pkt 

 

7 Uzyskany patent europejski lub równoważny  – 100 pkt  

8 Zgłoszenie patentu europejskiego lub równoważnego  15 pkt  

9 Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy26)  – 5 pkt  

 RAZEM 
 

 
 
 
6. Sprzedaż licencji, know-how27):   

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

1 Umowy licencyjne – 1 pkt za każde 10 tys. zł opłaty licencyjnej   

 

 
Łączna liczba punktów (4+5+6) .. ................................................................. 
 
Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R    ........................................ 
 
EFEKTYWNOŚĆ II (EII)= Łączna liczba punktów / Liczba osób  ................ 
    
Końcowy wskaźnik efektywności jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywności i wag 
( E = EI 

x WI + EII 
x WII )    

 
 
 
 
 

                                                 
23) Prawa autorskie do utworów uzyskane lub przysługujące twórcom będącym pracownikami ocenianej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164, Nr 90,  poz. 631 i Nr 121, poz. 843 oraz z 
2007 r. Nr 94, poz. 658, Nr 99, poz. 662 i Nr 181. poz. 1293) .  Jeżeli w ocenianym okresie jednostka zgłosiła patent i go uzyskała - 
punkty przyznaje się tylko za uzyskane prawa ochronne.  

24) Wymagana jest kopia zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego podmiotu gospodarczego informującego o zastosowaniu patentu lub 
uzyskanie przez twórców wynagrodzenia ze stosowania wynalazku. 

25) Wkład twórców patentów, będących pracownikami ocenianej jednostki, we wdrożeniach podmiotów gospodarczych, potwierdzony 
oświadczeniem podmiotu wdrażającego. 

26) Jako uzyskane prawa ochronne na wzory użytkowe rozumie się prawa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286, Nr 108, poz. 945, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 
163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, 
poz. 958). 

27)W przypadku wielokrotnej sprzedaży licencji, przyjmuje się łączną kwotę uzyskiwanych opłat z tytułu sprzedaży określonej licencji lub 
know-how. 
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Usunięto: 15

Usunięto: międzynarodowy

Usunięto: Międzynarodowe 
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Usunięto: 6
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Uzasadnienie 
 

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z  dnia 

17 października  2007 r. w sprawie kryteriów i trybu  przyznawania i rozliczania środków 

finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205, poz. 1489) wynika z potrzeby 

wprowadza zmiany okresu oceny jednostek naukowych z dotychczasowego czteroletniego na 

pięcioletni. Zmiana ta umożliwi przeprowadzenie oceny jednostek naukowych zgodnie z 

nowymi zasady zawartymi w nowelizowanej ustawie o zasadach finansowania nauki 

dostosowanymi do nowego systemu organizacji i finansowania nauki i będącej odpowiedzią 

na potrzeby innowacyjnej gospodarki oraz innych dziedzin życia społecznego. Nowelizacja 

zawiera również propozycję zmian zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych 

szczególnie w odniesieniu do jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i 

społecznych i uwzględniania w ocenie ich dorobku naukowego publikacji wyróżnionych w 

liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). 

 System oceny wprowadzony obowiązującym rozporządzeniem wywołał liczne zastrzeżenia 

środowisk naukowych. Uwagi i zastrzeżenia zgłaszano do Karty oceny jednostki naukowej, 

której wzór znajduje się w Załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia. W większości opinii 

jeden wzór karty oceny zastosowany do oceny wszystkich jednostek naukowych, nie 

odpowiada potrzebom precyzyjnej oceny i nie uwzględnia specyfiki zróżnicowanych 

dyscyplin naukowych. Szczególnie ostre postulaty zmian formułowały  środowiska naukowe 

reprezentujące dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych.  

Przedkładany projekt uwzględnia zgłaszane wnioski i wprowadza trzy wzory kart ocen 

jednostek naukowych dla: 

 - nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki, 

 - nauk ścisłych i inżynierskich, 

 - nauk o życiu. 

Według obowiązujących Ocena parametryczna wszystkich jednostek dokonywana jest 

cyklicznie co cztery lata, gdzie kolejna ocena powinna być dokonana w 2009 r. obejmująca 

dorobek naukowy z lat 2005-2008. Przeprowadzenie w bieżącym roku oceny parametrycznej 

wszystkich jednostek naukowych  nie pozwoliłoby na uwzględnienie nowych planowanych 

zmian przewidywanych w pakiecie projektach ustaw skierowanych do Sejmu RP w tym 

szczególnie w projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki. 



Nowa ustawa zasadniczo zmieni nie tylko reguły finansowania nauki, w szczególności 

finansowania działalności statutowej, ale też wprowadzi nowe zasady oceny jednostek 

naukowych. Powołany zostanie Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, którego zadaniem 

będzie opracowanie rozwiązań zapewniających wysoki poziom rzetelności naukowej i oceny 

jednostek naukowych oparte na standardach międzynarodowych. Celem tych reform jest 

przyśpieszenie zmian w strukturze nauki polskiej, prowadzących do powstania silnych 

jednostek naukowych, zdolnych do konkurencji międzynarodowej. 

Dokonanie w 2009 r. oceny parametrycznej zgodnie z zapisami zawartymi w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność 

statutową (Dz.U. Nr 205 poz.1489) nie gwarantuje uzyskania zakładanych celów reformy. 

Projekt nowelizacji przedkładanego rozporządzenia w § 4 ust. 2 wprowadza zmianę cyklu 

oceny z czteroletniego na pięcioletni i pozwoli na przeprowadzenie oceny jednostek 

naukowych zgodnie z nowymi zasady zawartymi w nowelizowanej ustawie o zasadach 

finansowania nauki dostosowanej do nowego systemu organizacji i finansowania nauki, 

będącej odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki i innych dziedzin życia 

społecznego. 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej: 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej Unii 

Europejskiej.  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

 Projekt rozporządzenia dotyczy uregulowań w zakresie  przyznawania środków 

finansowych jednostkom naukowym na działalność statutową ze środków budżetowych 

przeznaczonych w budżecie państwa na naukę. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie skierowany do: 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,  



Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,  

Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych,  

Prezesa Polskiej Akademii Nauk,  

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,  

Prezesa Urzędu Patentowego RP, 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

Konfederacji Pracodawców Polskich,  

Business Center Club,  

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  

 

Projekt zostanie umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a także na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz.U. Nr 169, poz. 1414).  

 

3. Wpływ projektu rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżet samorządu terytorialnego 

 Proponowana zmiana nie będzie miała wpływu na zmianę wysokości środków 

finansowych obecnie przeznaczonych w budżecie państwa na finansowanie działalności 

statutowej. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Rozporządzanie nie wpływa w szczególny sposób na sytuację i rozwój regionalny. 

 



Strona 18: [1] Usunięto kszubski 2008-04-08 11:18:00 

2 Publikacja w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym (innym niż w pkt 1)  
w dziedzinie, dla której narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej 
dyscypliny - od 1 do 10 pkt 

 

32 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w 
wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym dla danej 
dyscypliny - od 1 do 6 pkt 

 

 

Strona 19: [2] Usunięto kszubski 2008-04-08 11:22:00 

3 Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim  lub innym niż 
angielski i niepodstawowym dla danej dyscypliny  –  12 pkt   

 

55 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski 
lub podstawowy dla danej dyscypliny; 3 pkt – język inny niż angielski i język polski)1) 

 

 

 

                                                 
1) Dotyczy redaktora naczelnego będącego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy większej liczbie redaktorów głównych będących 

pracownikami różnych jednostek punkty są dzielone odpowiednio przez liczbę redaktorów. 


