
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 czerwca 2018 r. 

Poz. 1066 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 15 maja 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

Na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 87) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegóło-

wych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań nau-

kowych lub prac rozwojowych (Dz. U. poz. 1693) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. 1. Wnioski składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000) wskazanego na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biule-

tynie Informacji Publicznej, zwanego dalej „systemem”, z tym że informacje określone w części A załączników nr 1–3 

do rozporządzenia składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej 

„Ministrem”, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpi-

sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w postaci papierowej. 

2. Wnioski składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacje mają zostać 

przyznane. 

§ 4. 1. W przypadku: 

1) inwestycji o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej 

państwa, 

2) inwestycji, które mają być współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, 

3) wystąpienia zdarzenia losowego, niezależnego od wnioskodawcy, powodującego zakłócenie jego działalności 

– wniosek może zostać złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza w przypadku, o którym mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, uzasadnienie szczególnego znaczenia inwestycji dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej 

lub innowacyjnej państwa; 

2) ust. 1 pkt 3, dokumenty zawierające opis zdarzenia losowego oraz poświadczające zaistniałą szkodę, jeżeli wy-

stąpiła.”; 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(Dz. U. poz. 2317). 
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2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku inwestycji, która ma być współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych, do wniosku 

dołącza się kopię wniosku o dofinansowanie z tych środków i dokumentu zawierającego przyrzeczenie ich otrzymania 

albo kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie tych środków.”; 

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„§ 9a. Zamiast oryginałów dokumentów, o których mowa w § 7–9, wystawionych w postaci elektronicznej albo 

papierowej wnioskodawca może dołączyć ich uwierzytelnione kopie. Uwierzytelnienie może nastąpić w formie do-

kumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym pro-

filem zaufanym ePUAP.”; 

4) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Zespół sporządza oceny wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w formie list 

rankingowych, oddzielnie dla inwestycji: 

1) budowlanych; 

2) w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej; 

3) w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki. 

2. Lista rankingowa zawiera: 

1) pozycję rankingową wniosku; 

2) proponowaną do przyznania kwotę środków finansowych na realizację inwestycji służących potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych albo propozycję odmowy ich przyznania; 

3) uzasadnienie dokonanej oceny wniosku. 

3. Zespół sporządza oceny wniosków złożonych w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie 

60 dni od dnia ich złożenia i przedstawia Ministrowi wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania środków 

finansowych na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. 

4. W przypadku propozycji, o której mowa w ust. 3, dotyczącej: 

1) przyznania środków finansowych na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac roz-

wojowych w kwocie niższej niż wnioskowana albo 

2) odmowy przyznania środków finansowych na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub 

prac rozwojowych 

– zespół przedstawia Ministrowi szczegółowe uzasadnienie.”; 

5) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. Raporty, o których mowa w § 15 i § 16, składa się w postaci elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę 

podawczą Ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo w postaci papierowej.”. 

§ 2. W 2018 r. wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje: 

1) które mają być współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, 

2) o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa 

– składa się wyłącznie w postaci papierowej. 

§ 3. Do wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia 

zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin 
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