Projekt z dnia 10 marca 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T W A W Y Ż S Z E G O 1)
z dnia ………………… 2020 r.
w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego
Centrum Nauki
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) zarządza się, co następuje:
§ 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej „ministrem”,
nie później niż w terminie 4 miesięcy przed upływem kadencji Rady Narodowego Centrum
Nauki, zwanej dalej „Radą”, albo terminu wymiany połowy jej składu, zamieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogłoszenie o przyjmowaniu
zgłoszeń kandydatów na członków Rady, zwanych dalej „kandydatami”. Ogłoszenie zawiera
w szczególności termin i sposób składania zgłoszeń kandydatów.
§ 2. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), posiadający kategorię
naukową A albo A+, zwany dalej „podmiotem zgłaszającym”, może zgłosić po jednym
kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową, w której podmiot ten posiada jedną
z tych kategorii naukowych, z tym że nie więcej niż dwóch kandydatów w ramach jednej
dziedziny nauki.
2. Organizacja

reprezentująca

środowisko

naukowe,

zwana

dalej

„organizacją

zgłaszającą”, może zgłosić dwóch kandydatów.
§ 3. 1. Zgłoszenie kandydata zawiera:
1)

wskazanie podmiotu zgłaszającego albo organizacji zgłaszającej;

2)

imię, nazwisko i adres do korespondencji kandydata;

3)

wskazanie dyscypliny naukowej i dziedziny nauki reprezentowanych przez kandydata,
zgodnych z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).
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4)

opis dorobku naukowego i informacje o bieżącej aktywności naukowej kandydata;

5)

uzasadnienie.
2. Do zgłoszenia kandydata dołącza się oświadczenia tego kandydata o:

1)

wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2)

spełnianiu wymagań określonych dla członka Rady w art. 15 ust. 4 pkt 2–5 oraz ust. 5 i 6
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
§ 4. 1. Oceny formalnej i oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów dokonuje Zespół

Identyfikujący Członków Rady, zwany dalej „Zespołem Identyfikującym”, na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Identyfikującego sporządza się protokół, w którym zamieszcza
się w szczególności:
1)

listę uczestników posiedzenia;

2)

przyjęty porządek obrad;

3)

wynik oceny formalnej lub oceny merytorycznej.
§ 5. 1. Ocena formalna obejmuje sprawdzenie, czy zgłoszenie kandydata:

1)

2)

zostało złożone:
a)

w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1,

b)

przez podmiot zgłaszający albo przez organizację zgłaszającą;

spełnia wymagania, o których mowa w § 3.
2. Zgłoszenia kandydatów:

1)

złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1,

2)

niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub w § 3

– nie podlegają ocenie merytorycznej.
3. Na podstawie wyników oceny formalnej Zespół Identyfikujący sporządza listę
kandydatów, których zgłoszenia będą podlegały ocenie merytorycznej, w podziale na
reprezentowane przez nich dziedziny nauki i przekazuje tę listę ministrowi wraz z protokołem
z posiedzenia.
4. Listę, o której mowa w ust. 3, minister zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
na swojej stronie podmiotowej.
§ 6. 1. Ocena merytoryczna obejmuje analizę dorobku naukowego i bieżącej aktywności
naukowej kandydatów.
2. Na podstawie wyników oceny merytorycznej Zespół Identyfikujący sporządza listę,
o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
w taki sposób, aby znaleźli się na niej przedstawiciele:
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1)

wszystkich dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów zamieszczonych na
liście, o której mowa w § 5 ust. 3,

2)

wszystkich rodzajów podmiotów zgłaszających, których kandydaci zostali zamieszczeni
na liście, o której mowa w § 5 ust. 3,

3)

organizacji zgłaszających, których kandydaci zostali zamieszczeni na liście, o której
mowa w § 5 ust. 3

– i przekazuje ją ministrowi wraz z protokołem z posiedzenia.
§ 7. W roku 2020:
1)

uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz
z 2019 r. poz. 39 i 534) wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowej jednostki
organizacyjnej, która posiadała kategorię naukową A+ albo A,

2)

podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadający kategorię naukową A+ albo A

– może zgłosić dwóch kandydatów do Rady w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny
naukowe, w których prowadzi działalność naukową.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Za zgodność pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego
Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1220), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 349 pkt 3
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania
kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1220), które utraciło
moc w związku ze zmianami wprowadzonymi w upoważnieniu ustawowym do jego wydania
zawartym w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zwanej dalej „ustawą”, przez ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669,
z późn. zm.). Na podstawie art. 349 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe
rozporządzenie utraciło moc obowiązującą z dniem 30 czerwca 2019 r.
Zakres przedmiotowy projektowanego rozporządzenia obejmuje sposób i tryb wyłaniania
kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, które
powinny zostać określone z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonej
reprezentacji różnych dziedzin nauki i różnych rodzajów podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki.
Główna zmiana w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia dotyczy
katalogu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków Rady, zwanych
dalej „kandydatami”. Katalog ten został dostosowany do brzmienia art. 14 ust. 1 ustawy
ustalonego przez art. 125 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z tym przepisem
kandydatów mogą zgłaszać podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.), posiadające kategorię naukową A+ albo A, oraz organizacje reprezentujące
środowisko naukowe. W przepisie § 2 zostało wskazane, że każdy z tych podmiotów będzie
mógł zgłosić po jednym kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową, w której dany
podmiot posiada kategorię naukową A albo A+, z tym że nie więcej niż dwóch kandydatów
w ramach jednej dziedziny nauki, natomiast każda organizacja reprezentująca środowisko
naukowe będzie mogła zgłosić dwóch kandydatów, z których każdy będzie mógł reprezentować
dowolną dyscyplinę naukową.
Ze zmianą tą wiąże się druga zasadnicza zmiana względem poprzednio obowiązującego
rozporządzenia, polegająca na tym, że kandydaci nie będą reprezentowali określonych
w załączniku do tego rozporządzenia grup dziedzin nauki, ale dziedziny nauki i dyscypliny
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naukowe określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20
września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. poz. 1818), wydanym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Biorąc pod uwagę, że – poczynając od ewaluacji jakości
działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2021 r. – kategorie naukowe, zgodnie
z przepisami tej ustawy, będą nadawane w dyscyplinach naukowych, a nie jak dotychczas –
podmiotom, a w przypadku uczelni – ich podstawowym jednostkom organizacyjnym, zasadne
jest ścisłe powiązanie posiadanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów
kategorii naukowych A i A+ w poszczególnych dyscyplinach naukowych z dyscyplinami
naukowymi i dziedzinami nauki reprezentowanymi przez tych kandydatów.
Efekt ten planuje się osiągnąć z jednej strony przez wskazanie, że uprawnione podmioty
będą mogły zgłosić po jednym kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową,
w której dany podmiot posiada kategorię naukową A albo A+, z tym że nie więcej niż dwóch
kandydatów w ramach jednej dziedziny nauki, a z drugiej strony – przez wprowadzenie
wymogu, aby dyscyplina naukowa i dziedzina nauki reprezentowane przez danego kandydata
i wskazane w zgłoszeniu były zgodne z oświadczeniem złożonym przez niego na podstawie
art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Oświadczenie to jest składane w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce „POL-on” głównie do celów związanych z ewaluacją jakości działalności
naukowej, zasadne jest jednak, aby dokonane w ten sposób przypisanie naukowca do
dyscypliny naukowej i dziedziny nauki było wykorzystywane również na potrzeby
projektowanej regulacji.
Ponadto w § 4–6 projektowanego rozporządzenia wprowadzono przepisy regulujące
sposób oceny złożonych zgłoszeń kandydatów, dokonywanej przez Zespół Identyfikujący
Członków Rady, zwany dalej „Zespołem”. Proces ten będzie odbywał się w dwóch etapach. Na
etapie oceny formalnej Zespół będzie sprawdzał, czy zgłoszenie zostało złożone przez
uprawniony podmiot albo uprawnioną organizację, czy zostało złożone w terminie określonym
w ogłoszeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej
„ministrem”, a także czy zawiera niezbędne elementy i załączniki, określone w § 3
projektowanego rozporządzenia. Natomiast na etapie oceny merytorycznej Zespół będzie
dokonywał analizy dorobku naukowego i bieżącej aktywności naukowej kandydatów w celu
wyłonienia oraz rekomendowania ministrowi najlepszych spośród nich. Rekomendacja ta
nastąpi w formie listy, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. W celu jej sporządzenia
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członkowie Zespołu będą kierować się wytycznymi zawartymi w ww. przepisie, a także
potrzebą

zapewnienia

zgłaszających,

zrównoważonej

wyartykułowaną

reprezentacji

dodatkowo

w

różnych

wytycznej

rodzajów

ustawowej

podmiotów
do

wydania

projektowanego rozporządzenia. Sposób stworzenia listy kandydatów spełniającej powyższe
wytyczne określa § 6 ust. 2 projektowanego rozporządzenia.
Chociaż zasadniczo tryb wyłaniania kandydatów nie będzie odbiegał od rozwiązań
przyjętych w uprzednio obowiązującym rozporządzeniu, to część przepisów tamtej regulacji
nie została objęta projektowanym rozporządzeniem ze względu na fakt, że powielały one
regulacje zawarte w ustawie i wykraczały poza zakres upoważnienia ustawowego, regulując
kwestie związane z powoływaniem członków Rady.
Dla prawidłowego wyłonienia kandydatów w ramach wymiany połowy składu Rady,
która nastąpi w grudniu 2020 r., konieczny jest przepis przejściowy zawarty w § 7
projektowanego rozporządzenia. Przepis ten dotyczy wskazania podmiotów uprawnionych
w okresie przejściowym, tj. do czasu nadania im nowych kategorii naukowych w dyscyplinach
naukowych w 2021 r., a także liczby kandydatów, których podmioty te będą mogły zgłosić do
Rady w 2020 r. Szczególnie istotne jest umocowanie do zgłaszania kandydatów uczelni,
których podstawowe jednostki organizacyjne posiadały kategorie naukowe A i A+ nadane
w ramach ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej. Umocowanie takie jest możliwe ze względu na uregulowaną w art. 192 ust. 2
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce sukcesję generalną, w ramach której uczelnie wstąpiły w ogół
dotychczasowych praw i obowiązków swoich podstawowych jednostek organizacyjnych.
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowane rozporządzenie nie dotyczy praw i obowiązków majątkowych
przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji
publicznej, a także nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
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Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projektowane

rozporządzenie

nie

podlega

notyfikacji

zgodnie

z

przepisami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597).
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
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