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Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania 
środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dziennik Ustaw Nr 
130 z dnia 22 czerwca 2011 r., poz. 753).  

Rozporządzenie wchodzi w  życie z dniem 07 lipca 2011 r. 
 
Uzasadnienie dokonania zmian Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 z dnia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
 rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej  
(Dz. U. Nr 218, poz. 1438) 
 
Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 5 
listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438) 
dotyczy niektórych szczegółowych kwestii związanych z przyznawaniem dotacji na działalność 
statutową, w niedostatecznym stopniu rozwiązanych i doprecyzowanych w obowiązującym 
rozporządzeniu.  
 
Dokonane zmiany: 
1) Wprowadzono zapis umożliwiający określenie wysokości dotacji bazowej dla jednostki 
nowopowstałej lub utworzonej w wyniku podziału lub połączenia jednostek istniejących. 
Dotychczasowe przepisy nie przewidywały odmiennego trybu ustalania wysokości dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego w takich jednostkach niż określony w algorytmie, 
stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że zasadniczą część dotacji na 
utrzymanie potencjału badawczego stanowi kwota przeniesienia dotacji otrzymanej przez 
jednostkę w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, wysokość środków uzyskiwanych na 
ten cel przez jednostki, które nie otrzymywały dotąd dotacji, w sposób rażący odbiegała od 
średniego poziomu dotacji otrzymywanej przez jednostki zbliżone pod względem wielkości, 
rodzaju i profilu naukowego, posiadające taką samą kategorię naukową. Proponowana zmiana 
umożliwi ustalenie dotacji bazowej przez Ministra, przy uwzględnieniu średniej dotacji na ten cel, 
otrzymywanej przez jednostki posiadające taką samą kategorię naukową, zbliżone pod względem 
wielkości, rodzaju i profilu naukowego. 
 
2) Podobne rozwiązanie przyjęto dla jednostek, którym zmieniono kategorię naukową. 
Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości ustalenia dla takich jednostek innej kwoty 
bazowej, uwzględniającej podwyższenie lub obniżenie kategorii w wyniku oceny parametrycznej. 
Zmianie mogła ulec jedynie część dotacji zależna wprost od współczynnika przypisanego 
określonej kategorii, niezmienna natomiast pozostawała kwota wynikająca z przeniesienia dotacji 
otrzymanej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (a więc w czasie, gdy jednostka miała 
inną kategorię), powodując w konsekwencji, że podwyższenie kategorii nie znajdowało 
wyraźnego odzwierciedlenia w wysokości dotacji. Wprowadzenie projektowanej zmiany powinno 
zachęcić jednostki do podnoszenia efektywności prowadzonej działalności naukowej lub 
badawczo-rozwojowej. 
 
3) W odpowiedzi na postulaty podstawowych jednostek naukowych uczelni zaproponowano 
wprowadzenie regulacji umożliwiającej uwzględnianie przy obliczaniu dotacji bazowej, oprócz 
pracowników, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo             
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), również pracowników 
naukowo-technicznych i inżynieryjno - technicznych,  zatrudnionych w celu wykonywania prac 
pomocniczych w badaniach naukowych oraz pracach usługowo-badawczych w uczelni. Pozwoli 
to na równe traktowanie wszystkich pracowników nauki uczestniczących w badaniach lub 
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pracach rozwojowych, niezależnie od przynależności jednostki naukowej do jednej z grup 
wymienionych w art. 2 pkt 9 ustawy. 
 
4) Doprecyzowano zapis dotyczący liczby uczestników studiów doktoranckich, od której m.in. 
uzależniona jest wysokość dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.. Zmieniono algorytm podziału dotacji na 
ten cel, uwzględniając w nim – obok dotychczasowych parametrów - również liczbę młodych 
naukowców, którzy mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów 
doktoranckich. 
 
5) Ustalanie wysokości dotacji na podstawie algorytmu spowodowało, że niektóre jednostki 
uzyskiwały bardzo niskie kwoty. Zaproponowano w związku z tym, by w przypadku gdy kwota 
dotacji, obliczona zgodnie z algorytmami określonymi w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, 
jest niższa niż 3.000 zł, jednostka otrzymywała dotację w tej wysokości.  
 
6) Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe, które 
otrzymują dotację na działalność statutową, podlegają obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu, 
przeprowadzanemu nie rzadziej niż co 4 lata. Wprowadzono przepis, który  umożliwia Ministrowi 
NiSW wstrzymanie finansowania lub nawet żądanie zwrotu przyznanych środków w przypadku 
nieprzeprowadzenia audytu w terminie.  
 
7) Jednocześnie wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1, 2 i 3 rozporządzenia, uwzględniające 
nowe regulacje wprowadzone w rozporządzeniu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


