
  

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie 
projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 
Podsekretarza Stanu 
Prof. Marek Ratajczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Agnieszka Stefaniak - Hrycko - zastępca dyrektora Departamentu Nauki  
e-mail: agnieszka.stefaniak-hrycko@nauka.gov.pl, tel. 22 52 92 327 

Data sporządzenia 
7 lipca 2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 26 ust. 
3e ustawy z dnia 15stycznia 2015 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
z 2015 r. poz. ….) 
 
Nr w wykazie prac Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
…100…….. 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Program „Diamentowy Grant” stanowi specjalną ścieżkę finansowania badań naukowych dla najwybitniejszych 
studentów, otwierającą drogę do doktoratu i przyspieszenia kariery naukowej. Pozwala on wybitnie uzdolnionym 
absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów 
magisterskich, a w przypadków studiów 6 letnich, po ukończeniu czwartego roku studiów uzyskanie środków 
finansowych na badania naukowe. Minister rocznie może przyznać środki finansowe na te badania w ramach 
programu dla nie więcej niż 100 osób.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych w ramach 
programu „Diamentowy Grant”, tryb przeprowadzania konkursu oraz tryb oceny realizacji finansowanych zadań oraz 
tryb rozliczania przyznanych środków finansowych. Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze 
zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1620) ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249). Nowelizacją zostały objęte zarówno przepisy materialne regulujące prawa i 
obowiązki związane z uzyskaniem finansowania w ramach programu „Diamentowy Grant”, jak i przepis 
upoważniający ministra właściwego do spraw nauki do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania przyznanych środków finansowych w ramach programu. Dotychczas 
kwestie te regulowane były komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
Oczekuje się, że proponowane regulacje przyczynią się do szybszego rozwoju karier naukowych wybitnych 
studentów, a w konsekwencji do rozwoju polskiej nauki.  
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 
Przedmiot regulacji objętej projektowanym rozporządzeniem stanowi domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Jednostki naukowe, które mogą 
ubiegać się o przyznanie 
środków finansowych w ramach 
programu „Diamentowy Grant” 
 - jednostki naukowe określone 
w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy, 
posiadające kategorię naukową 
A+; A lub B. 

896  dane własne MNiSW 
(stan na dzień 
22 stycznia 2015 r. 

Wsparcie finansowe dla 
najwybitniejszych studentów 
poprzez przyznanie środków 
finansowych na badania 
naukowe, w tym na 
wynagrodzenia dla wybitnego 
studenta lub absolwenta w 
kwocie nieprzekraczającej 2500 
zł. Laureat konkursu w 
programie „Diamentowy Grant” 
może być przyjęty na studia III 
stopnia bez tytułu magistra. 
Program stwarza warunki 
wybitnym studentom do 



  
skrócenia ścieżki kariery 
naukowej. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania do: 
1) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 
2) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
3) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
4) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 
5) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 
6) Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, 
7) Polskiej Akademii Nauk, 
8) Rady Głównej Instytutów Badawczych, 
9) Komitetu Polityki Naukowej, 
10) Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 
11) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
12) Narodowego Centrum Nauki, 
13) Rady Młodych Naukowców, 
14) Krajowej Reprezentacji Doktorantów,  
15) Parlamentu Studentów RP, 
16) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
17) Niezależnego Zrzeszenie Studentów, 
18) Zrzeszenia Studentów Polskich, 
19) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
20) Business Centre Club, 
21) Konfederacji Lewiatan, 
22) Związku Rzemiosła Polskiego, 
23) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 
24) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 
25) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
26) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
27) Forum Związków Zawodowych, 
28) Komisji Krajowej „Solidarność 80”, 
29) Obywateli Nauki, 
30) Akademickiego Związku Sportowego, 
31) Rzecznika Praw Absolwenta, 
32) Stowarzyszenia Top500 Innovators, 
33) Stowarzyszenia Laureatów „Diamentowy Grant”, 
34) Ośrodek Przetwarzania Informacji- Państwowy Instytut Badawczy. 
 
Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, 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.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M. P. z 2013 r. poz. 979). 
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu. 
6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
budżet państwa             
JST             
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  
budżet państwa             

JST             
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  Przeprowadzenie konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” zostanie 
sfinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki.   

Dodatkowe informacje, w 
tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa 
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie

(0-10) 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

zmniejszenie liczby dokumentów  
zmniejszenie liczby procedur 
skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
inne:

     

 

zwiększenie liczby dokumentów 
zwiększenie liczby procedur 
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
inne:

     

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 
środowisko naturalne 
sytuacja i rozwój regionalny 
inne: 

     

 

 
demografia 
mienie państwowe 

 
informatyzacja 
zdrowie 

Omówienie wpływu  
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia.  
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 
Ewaluacja projektowanego rozporządzenia nastąpi po przeprowadzeniu konkursu na zasadach w nim określonych. 
Z uwagi na charakter zmian nie jest możliwe określenie miernika. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak. 

 


