
                                        Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

 

z dnia                     2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 

środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych 

 
 

 

Na podstawie art. 9 ust. 4 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 22 stycznia 2008 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na 

finansowanie projektów badawczych (Dz. U. Nr 21, poz. 126) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Okres od zamknięcia konkursu wniosków do opublikowania informacji o wynikach 

konkursu   nie może przekraczać  5 miesięcy.”;  

2) uchyla się § 11; 

3) w § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Okres od zamknięcia konkursu wniosków do opublikowania informacji o wynikach 

konkursu nie może przekraczać 5 miesięcy.”.  

§ 2. 

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

 

MINISTER 

  NAUKI  I  SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

 

 

 

                                                
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). 



 

UZASADNIENIE 
 

Celem wprowadzanych zmian jest stworzenie najbardziej aktywnym naukowcom warunków do 

realizacji ich zamierzeń w zakresie badań podstawowych. Dotychczasowe rozporządzenie 

ograniczało liczbę projektów badawczych własnych kierowanych przez jedną osobę. Zgodnie  

z § 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w 

sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę 

przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych  (Dz. U. Nr 21, poz. 126),  do dnia 

złożenia kompletnego raportu końcowego z realizacji projektu własnego kierownik tego projektu 

nie mógł być kierownikiem innego projektu własnego. Rozwiązanie to spotkało się w praktyce z 

negatywną opinią części środowiska naukowego. Zapis ten ogranicza aktywność naukową 

najbardziej twórczych naukowców i może stanowić barierę hamującą rozwój badań 

podstawowych. Proponowana zmiana spowoduje także wzrost konkurencji przy ubieganiu się o 

środki finansowe z budżetu nauki na realizację projektów badawczych własnych.  

Projekt rozporządzenia ustala także termin opublikowania informacji o wynikach konkursów o 

finansowanie projektów badawczych własnych i promotorskich  nie dłuższy niż 5 miesięcy od 

dnia zamknięcia konkursów.  Oczekuje się, że zdefiniowanie terminu rozstrzygnięcia konkursu 

przyczyni się do przyspieszenia procedury oceny wniosków przez recenzentów, zespoły 

specjalistyczne i Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki oraz do wzrostu 

efektywności w dysponowaniu środkami finansowymi na naukę. 

 

 

Wstępna opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej: 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.



Ocena skutków regulacji (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projekt rozporządzenia dotyczy działalności jednostek naukowych w zakresie realizowanych 

przez nie projektów badawczych finansowanych ze środków 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 stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a także w Biuletynie 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 regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżet 

jednostek samorządu terytorialnego 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na zmianę wysokości środków finansowych 

obecnie przeznaczonych w budżecie państwa na finansowanie projektów badawczych. 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy 

 Projekt rozporządzenia nie będzie miał bezpośredniego wpływu na rynek pracy. 

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

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 
gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
        Projekt rozporządzenia nie wpływa w szczególny sposób na sytuację i rozwój regionalny. 


