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I. PROJEKT BUD ETU NA 2019 R. 

W CZ CI 28 - NAUKA 

Nakłady na nauk  ponoszone ze rodków publicznych 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 przekazanej na Sejm RP nakłady na nauk  
ponoszone ze rodków publicznych wynoszą 9.865.376 tys. zł, z tego: 

 w cz ci 28 - Nauka wydatki zaplanowano w 4 działach budżetowych w łącznej 
wysoko ci 8.410.424 tys. zł (z tego: ze rodków budżetu państwa – 6.626.248 tys. zł i 
budżetu rodków europejskich – 1.784.176 tys. zł). W odniesieniu do roku poprzedniego 

(7.782.798 tys. zł) oznacza to wzrost o 627.626 tys. zł, tj. nominalnie o 8,1%; 

 w zakresie rezerwy celowej pozostającej w kompetencji Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, uj tej w cz ci 83, w poz. 81 pn. rodki na zwiększenie nakładów w obszarze 
badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju” zabezpieczono rodki w wysoko ci 
25.000 tys. zł, 

 w budżetach innych ministrów w dziale 730 - Nauka zaplanowano kwot  276.494 tys. zł, 
z tego: na zadania wynikające z art. 460 oraz waloryzacj  kwot wydatków na szkolnictwo 
wyższe i nauk  wynikającą z art. 383 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce” – 183.290 tys. zł, dla Polskiej Akademii Nauk –
83.138 tys. zł oraz na działalno ć Polskiej Agencji Kosmicznej 10.066 tys. zł, 

 w budżetach innych ministrów na działalno ć badawczo-rozwojową zaplanowano kwot  
1.153.458 tys. zł (w tym na działalno ć badawczo-rozwojową realizowaną przez MON – 

918.847 tys. zł). 
W relacji do analogicznej kwoty uj tej w ustawie budżetowej na 2018 r. (9.263.263 tys. zł), 
nakłady na nauk  wzrastają o 602.113 tys. zł, tj. nominalnie o 6,5%. 

Udział nakładów na nauk  w Produkcie Krajowym Brutto (warto ć PKB planowana na 
2019 r. – 2.233,7 mld zł) wyniesie 0,44%. 

Planowane wydatki na 2019 r. w budżetach innych ministrów w dziale 730 – Nauka 

przedstawia tablica nr 2, a na działalno ć badawczo-rozwojową tablica nr 3. 

Planowane dochody w cz ci 28 - Nauka 

Planuje si , że w roku 2019 dochody w cz ci 28 - Nauka wyniosą 27.035 tys. zł, z tego: 

1) w dziale 730 - Nauka w kwocie 26.700 tys. zł.  
W ramach działu 730 - Nauka dochody zaplanowano w ramach: 

 działalno ci statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych  
(rozdział 73005) – 8.000 tys. zł,  

 współpracy naukowej z zagranicą (rozdział 73007) – 2.000 tys. zł,  

 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (rozdział 73008) – 11.000 tys. zł, 

 Narodowego Centrum Nauki (rozdział 73009) – 5.000 tys. zł, 

 pozostałej działalno ci (rozdział 73095) – 700 tys. zł. 
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Prognoza została opracowana na podstawie lat poprzednich oraz w oparciu o zasady 
finansowania i rozliczania rodków z zakresu cz. 28 nauka i programów UE.  
Przy szacowaniu dochodów na rok 2019 wzi to pod uwag  układ należno ci i ich tendencj  w 
latach poprzednich.  

W rozdziale 73005 w dochodach dominują zwroty z niewykorzystanych dotacji 
podmiotowych i celowych, w tym z dotacji udzielanej państwowemu instytutowi badawczemu 
jakim jest OPI. Dodatkowo przeci tnie w każdym roku wpływa około 2 mln z rozliczeń z 
dotacji celowej na inwestycje oraz około 1 mln z niewykorzystanych rodków z programów 
ministra. 

W rozdziale 73007 współpraca naukowa z zagranica dominują zwroty rozliczeń z lat 
ubiegłych umów zawartych z paragrafów usług badawczych. 
Najwi ksze dochody MNiSW uzyskiwane są ze zwrotów z agencji wykonawczych zarówno z 
rozliczeń z dotacji udzielonych NCBiR i NCN jak również zwrotów z dotacji ze rodków 
europejskich. Są to rodki zarówno samych agencji jak i jednostek, które rozliczają si  przez 
te agencje wykonawcze. 

2) w dziale 750 - Administracja publiczna w kwocie 35 tys. zł. 
Planuje si , że powyższe dochody w dziale 750 - Administracja publiczna b dą pochodziły z 
tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, innych umów o podobnym charakterze 
oraz z różnych dochodów, 

3) w dziale 752 - Obrona Narodowa w kwocie 300 tys. zł. 
Planuje si , że powyższe dochody w dziale 752 - Obrona Narodowa b dą pochodziły ze 
zwrotu dotacji, w związku z rozliczaniem si  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z 
dotacji celowej z dziedziny obronno ci. 

Planowane wydatki w cz ci 28 - Nauka 

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok zaplanowano dla cz ci 28 - Nauka wydatki budżetu 
państwa w wysoko ci 6.626.248 tys. zł, z tego dla:  

działu 730 - Nauka                                       6.360.483 tys. zł, 

działu 750 - Administracja publiczna              47.250 tys. zł, 

działu 752 - Obrona narodowa             200.015 tys. zł, 

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            18.500 tys. zł. 

Po uwzgl dnieniu wydatków budżetu rodków europejskich na 2019 r. zawartych 

w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej w wysoko ci 1.784.176 tys. zł łączne rodki 
dla cz ci 28 - Nauka wynoszą 8.410.424 tys. zł, z tego dla:  

działu 730 - Nauka                                    8.142.727 tys. zł, 

działu 750 - Administracja publiczna              49.182 tys. zł, 

działu 752 - Obrona narodowa            200.015 tys. zł, 

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           18.500 tys. zł. 

W relacji do kwoty uj tej w ustawie budżetowej na 2018 r. (7.782.798 tys. zł) wydatki te 

wzrastają o 627.626 tys. zł, tj. o 8,1% . 
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W roku 2019 nakłady na nauk  finansowane z budżetu państwa w odniesieniu do ustawy 

budżetowej na rok 2018 (6.521.246 tys. zł) wzrastają nominalnie o 1,61%. 

Dodatkowo w zakresie rezerwy celowej pozostającej w kompetencji Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, uj tej w cz ci 83, w poz. 81 pn. rodki na zwiększenie nakładów w 
obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju, zabezpieczono rodki w 
wysoko ci 25.000 tys. zł, 

rodki zaplanowane w cz ci 28 - Nauka, powi kszone o kwot  z rezerwy celowej na 

zwi kszenie nakładów w obszarze badań naukowych dają w sumie wydatki w wysoko ci 
8.435.424 tys. zł. Udział tych wydatków w relacji do warto ci PKB prognozowanej na 

przyszły rok w kwocie 2.233,7 mld zł, kształtuje si  na poziomie 0,38 %. 

Wydatki w dziale 730 - Nauka stanowią 96,8% ogółu wydatków cz ci 28, a z 

uwzgl dnieniem wydatków w dziale 752 - Obrona narodowa z przeznaczeniem na projekty 

badawcze i celowe w dziedzinie obronno ci stanowią 99,2%. 

W zakresie wydatków w cz ci 28 - Nauka, zaplanowano na wydatki bieżące (dotacje, 

wiadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące jednostek budżetowych) – 

6.211.403 tys. zł, wydatki majątkowe – 272.110 tys. zł, wydatki na współfinansowanie 
projektów z udziałem rodków UE w ramach wydatków z budżetu państwa – 142.735 tys. zł 
oraz wydatki z budżetu rodków europejskich – 1.784.176 tys. zł. 

Dział 730 - Nauka 

W projekcie budżetu na 2019 r. przekazanego do Sejmu RP, zatwierdzonego przez RM          

w dniu 25 wrze nia 2018 r., wydatki w zakresie działu 730 - Nauka zaplanowano w 

7 rozdziałach klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.142.727 tys. zł, z tego w ramach rodków 
budżetu państwa – 6.360.483 tys. zł i budżetu rodków europejskich – 1.782.244 tys. zł. 
W obr bie tych wydatków uj to: wydatki bieżące – 5.952.189 tys. zł, wydatki majątkowe – 

265.610 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem rodków UE ze rodków 
budżetu państwa – 142.684 tys. zł oraz wydatki budżetu rodków europejskich 
1.782.244 tys. zł. 
W relacji do kwoty uj tej w ustawie budżetowej na 2018 r. (7.514.380 tys. zł) wydatki te 
wzrastają o 628.347 tys. zł, tj. o 8,4%. 

Przy planowaniu budżetu w zakresie działu 730 - Nauka uwzgl dniono dotychczas 
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 87). 

W związku z powyższym rodki w dziale 730 - Nauka zaplanowano w nast pujących 
rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 

 73005 - Działalno ć statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych – 3.402.345 tys. zł 
(w tym na inwestycje w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz 

inwestycji budowlanych służących badaniom naukowym lub pracom rozwojowym –
 260.000 tys. zł); 

 73006 - Działalno ć upowszechniająca nauk  – 34.025 tys. zł, 

 73007 - Współpraca naukowa z zagranicą – 470.000 tys. zł, 

 73008 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 2.840.207 tys. zł (w tym w ramach 

budżetu rodków europejskich – 1.741.862 tys. zł), 

 73009 - Współpraca naukowa z zagranicą – 1.273.535 tys. zł, 
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 73013 - Działalno ć w zakresie umi dzynarodowienia nauki – 52.000 tys. zł, 

 73095 - Pozostała działalno ć – 70.615 tys. zł (w tym w ramach budżetu rodków 
europejskich – 40.382 tys. zł). 

Projekt planu finansowego na 2019 rok w dziale 730 - Nauka w podziale na rozdziały oraz 

paragrafy zgodnie z dotychczasową podziałką klasyfikacji budżetowej przedstawiono            

w tablicy nr 4. 

Narodowe Centrum Bada  i Rozwoju 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki 

naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., w cz ci budżetowej 28 - Nauka w rozdziale 

73008, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano rodki w wysoko ci 
2.840.207 tys. zł, co stanowi 34,9% wydatków zaplanowanych w dziale 730, w tym na: 

 dotacj  podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez 
Centrum zadaniami w wysoko ci 44.442 tys. zł (w tym na wynagrodzenia osobowe 

kwot  8.081 tys. zł, na wynagrodzenia bezosobowe kwot  7.138 tys. zł oraz na składki 
od wynagrodzeń kwot  1.720 tys. zł), 

 dotacj  celową na realizacj  strategicznych programów badań naukowych i prac 
rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizacj  badań naukowych lub prac 

rozwojowych na rzecz obronno ci i bezpieczeństwa państwa w wysoko ci 
946.454 tys. zł, w tym na: 

1) programy obejmujące badania stosowane oraz strategiczne programy badań 
naukowych i prac rozwojowych – 635.954 tys. zł m.in. na nowy program 
strategiczny: INFOSTRATEG oraz na kontynuacj  realizacji programów 
uruchomionych w latach poprzednich, m.in.: STRATEGMED, BIOSTRATEG, 

TECHMATSTRATEG, GOSPOSTRATEG, CyberSecIdent, Program Badań 
Stosowanych, programy: Lider, Innowacje Społeczne, Rozwój Innowacji 
Drogowych, Panda, Tango oraz programy mi dzynarodowe, 

2) finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w podmiotach 
mających zdolno ć ich zastosowania w praktyce – 100.000 tys. zł na realizacj  
programów i przedsi wzi ć uruchomionych w latach poprzednich: GEKON, 
CuBR, BRIdge, Patent Plus, INNOTECH oraz pierwszych edycji programów 
Innolot i Innomed; 

3) realizacj  zadań na rzecz obronno ci i bezpieczeństwa państwa – 200.000 tys. zł, 
4) realizacj  IV etapu programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – 

10.500 tys. zł, 
 dotacj  celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 

obsługi realizacji zadań w wysoko ci 1.998 tys. zł, w tym na zakup sprz tu 
teleinformatycznego i oprogramowania, rozbudow  systemów teleinformatycznych oraz 
innych rodków trwałych,  niezb dnych do realizacji zadań statutowych NCBR, 

 dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem rodków UE 
105.451 tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 

74.680 tys. zł (w tym 4.680 tys. zł na projekty pozakonkursowe) oraz Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 30.771 tys. zł, 
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 płatno ci z budżetu rodków europejskich w ramach programów operacyjnych – 

1.741.862 tys. zł tj. w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym 

54.951 tys. zł na projekty pozakonkursowe). 

W roku 2019 w cz ci 28 - Nauka w ramach wydatków na programy realizowane przez 

NCBR z udziałem rodków Unii Europejskiej zostaną poniesione wydatki budżetowe w 

łącznej wysoko ci 1.847.313 tys. zł, z tego na programy: Inteligentny Rozwój –
1.816.542 tys. zł, Pomoc Techniczna 2014-2020 – 30.771 tys. zł. 
Wydatki realizowane przez Centrum w ramach Programów Operacyjnych zostały 
przedstawione w dalszej cz ci materiału w rozdziale pod nazwą „Nakłady na projekty 
realizowane z udziałem rodków pochodzących z Unii Europejskiej”. 
Wysoko ć rodków b dących do dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 

2019 r. została przedstawiona w tablicy nr 6. Należy zwrócić uwag  na fakt iż plan ten 
obejmuje zarówno rodki pochodzące z cz ci 28 - Nauka, cz ci 38 - Szkolnictwo Wyższe 
cz ci 27 - Informatyzacja oraz 34 - Rozwój Regionalny, a także otrzymywane przez Centrum 

z Komisji Europejskiej za po rednictwem koordynatorów Unii Europejskiej. Dodatkowo w 

planie Centrum zostały uj te rodki planowane do pozyskania z rezerw celowych. 

Narodowe Centrum Nauki  

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, powołaną do wspierania działalno ci naukowej w zakresie 
badań podstawowych. 

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. w cz ci 28 - Nauka na dotacje dla Narodowego 

Centrum Nauki zaplanowano kwot  w wysoko ci 1.273.535 tys. zł, co stanowi 15,6% 

wydatków zaplanowanych w dziale 730, w tym na: 

 dotacj  podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez 
Centrum zadaniami w wysoko ci 43.801 tys. zł, 

 dotacj  celową na realizacj  zadań Centrum w wysoko ci 1.226.122 tys. zł, 

 dotacj  celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 
obsługi realizacji zadań w wysoko ci 3.612 tys. zł. 

Dotacja podmiotowa w wysoko ci 43.801 tys. zł zostanie przeznaczona na: 

 zakup materiałów, w tym materiałów biurowych, 

 zakup energii elektrycznej, 

 zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych o warto ci 
nieprzekraczającej 10 tys. zł, 

 zakup usług obcych, w tym: usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem w 
należytym stanie nieruchomo ci b dącej nową siedzibą Centrum, usług 
telekomunikacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych doradczych i audytorskich, 
usług tłumaczenia, usług bankowych, usług elektronicznych i informatycznych, usług 
BHP, usług medycznych, usług drukowania oraz usług pozostałych, 

 podatki i inne opłaty, 

 pokrycie kosztów wiadczeń na rzecz pracowników, w tym odpisu na Zakładowy 
Fundusz wiadczeń Socjalnych, szkoleń pracowników itp., 
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 pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników 
Narodowego Centrum Nauki, 

 pokrycie kosztów podróży członków Zespołu Ekspertów oraz członków Rady 

Narodowego Centrum Nauki, 

 pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Zespołu Ekspertów oraz Rady Narodowego 

Centrum Nauki, 

 pokrycie kosztów ubezpieczeń majątkowych, 

 pokrycie kosztów post powań sądowych, 

 wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w Narodowym Centrum 
Nauki, 

 fundusz nagród tworzony zgodnie z zapisami § 8.1 Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 wrze nia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 
wynagradzania zast pców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników 

Biura Narodowego Centrum Nauki, 

 składki na Fundusz Pracy, 

 składki na ubezpieczenia społeczne, 
 wynagrodzenia bezosobowe dla 24 członków Rady Narodowego Centrum Nauki 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysoko ci miesi cznego wynagrodzenia przewodniczącego 
oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki, 

 wynagrodzenia bezosobowe dla osób współpracujących z Narodowym Centrum Nauki 
na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w procesach oceny 
wniosków złożonych w konkursach NCN i oceny raportów końcowych związanych z 
rozliczaniem rodków przyznanych w ramach konkursów NCN oraz ekspertów 
realizujących czynno ci w ramach kontroli projektów, wypłacanych na podstawie 
Zarządzeń Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

Dotacja celowa na realizacj  zada  ustawowych w kwocie 1.226.122 tys. zł przeznaczona 

jest na finansowanie badań podstawowych, w tym: 

1) 949.493 tys. zł to rodki na kontynuacj  finansowania projektów w ramach umów 
zawartych w latach poprzednich (w tym na projekty mi dzynarodowe 67.807 tys. zł), 

2) 276.629 tys. zł to rodki na finansowanie projektów w ramach nowo zawartych umów 

(w tym 16.921 tys. zł na projekty mi dzynarodowe). 

W 2019 r. Narodowe Centrum Nauki planuje uruchomienie nast pujących konkursów: 
1) konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub 

wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezb dnej do realizacji tych projektów – 

2 edycje, 

2) konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby 
nieposiadające stopnia naukowego doktora – 2 edycje, 

3) konkursy na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby 
posiadające stopień naukowy doktora - trzy rodzaje konkursów; 3 edycje, 
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4) konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy 
mi dzynarodowej – 1 edycja, 

5) konkurs na finansowanie projektów badawczych dla do wiadczonych naukowców 
mające na celu realizacj  pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 
ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, 

których efektem mogą być odkrycia naukowe – 1 edycja, 

6) konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich – 1 edycja, 

7) konkurs na finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących 
granty ERC – 1 edycja, 

8) konkurs na finansowanie pojedynczego działania naukowego. 

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 
obsługi realizacji zadań w kwocie 3.612 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup rodków 
trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych o warto ci przekraczającej 10 tys. zł, 
w tym nakłady na dokończenie prac związanych z dostosowaniem zakupionej w 2018 r. 
nieruchomo ci przeznaczonej na siedzib  Centrum, zakup mebli biurowych i urządzeń, 
sprz tu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania komputerowego. 

Narodowe Centrum Nauki, oprócz krajowych dotacji budżetowych w cz ci 28 - Nauka, 

pozyska finansowanie w ramach rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 
Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (cz ć 34 - Rozwój regionalny). W 2019 r. 

Centrum zaplanowało kwot  2.452 tys. zł w formie dotacji celowych na wydatki bieżące i 
majątkowe oraz kwot  1.130 tys. zł w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.  
Ponadto Narodowe Centrum Nauki planuje pozyskać rodki pozabudżetowe w wysoko ci 
3.698 tys. zł, w związku z udziałem w programach i konsorcjach mi dzynarodowych 
finansowanych z Programu Ramowego Horyzont 2020, jak również współpracą z 
Towarzystwem Maxa Plancka przy tworzeniu centrów doskonało ci naukowej (tzw. Centrów 
Dioscuri). Otrzymywane rodki z tego tytułu b dą wydatkowane na współfinansowanie 
projektów naukowych w ramach ogłaszanych konkursów oraz na koszty funkcjonowania 
Centrum związane z realizacją tych przedsi wzi ć. 
Wysoko ć rodków b dących do dyspozycji Narodowego Centrum Nauki w 2019 r. została 
przedstawiona w tablicy nr 7. 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną na 
mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1530), realizującą zadania z zakresu 
umi dzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. 

W dniu 10 listopada 2017 roku Rada NAWA przyj ła „Zarys strategii Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej na lata 2018-2025”. W dokumencie tym sformułowano misj  oraz 
cele strategiczne Agencji. Realizacja misji NAWA okre lonej jako wzmocnienie potencjału 
polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymian  i współprac  mi dzynarodową, 
powinna przyczynić si  do osiągniecia czterech celów: 

a) Wzmocnienia doskonało ci naukowej 

b) Umi dzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych 

c) Promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwo ci edukacyjnych i naukowych 

d) Promocji j zyka polskiego i kultury polskiej 
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Sformułowane powyżej cele stanowić b dą podstaw  działania Agencji do 2025 r. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o NAWA Agencja realizuje zadania w szczególno ci poprzez 
ustanawiane przez Dyrektora programy, ale także poprzez inne zadania ustawowe 

(obsługa wymiany akademickiej wynikającej z umów mi dzynarodowych, upowszechnianie 
informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzenie spraw z zakresu 
uznawalno ci wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych, uwierzytelnianie dokumentów 
do obrotu prawnego z zagranicą, obsługa administracyjna i finansowa Państwowej Komisji do 
spraw Po wiadczania Znajomo ci J zyka Polskiego jako Obcego) oraz zadania zlecone przez 

ministrów, w szczególno ci przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Rok 2019 b dzie drugim pełnym kalendarzowym rokiem realizacji zadań przez NAWA 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w ramach cz ci 28 - Nauka, dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej została zaplanowana do przekazania dotacja celowa w 

wysoko ci 52.000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programów ogłaszanych przez 
Agencj  w 2018 roku, takich jak „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”, „Polskie 
Powroty” czy programy wyjazdowe dla polskich naukowców a także programów, których 
ogłoszenie zaplanowano na rok 2019. 

Rezerwa celowa 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, w zakresie rezerwy celowej pozostającej w 
kompetencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uj tej w cz ci 83, w poz. 81 pn. rodki 
na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju, 

zabezpieczono rodki w wysoko ci 25.000 tys. zł. 
rodki z powyższej rezerwy celowej zostaną przeznaczone na realizacj  zadań w obszarze 

badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju z udziałem państwowych jednostek 
budżetowych. Uruchamiane z przedmiotowej rezerwy, w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rodki finansowe b dą przez jednostki budżetowe 
klasyfikowane w rozdziale wydatków związanych z działalno cią badawczo-rozwojową, tj. z 
końcowymi cyframi 80. Jest to niezb dne do zachowania prawidłowo ci statystyk 
prezentujących udział wydatków na nauk  w budżecie krajowym, jak również wysoko ć 
wydatków ze rodków budżetowych przeznaczonych na działalno ć B+R. 



  

13 

 

 

PROGRAMY WIELOLETNIE 

Dział 730 - Nauka 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w dziale 730 - Nauka, rozdziale 73008 - 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizacj  programu wieloletniego „Poprawa 
bezpiecze stwa i warunków pracy – IV etap” zaplanowano kwot  10.500 tys. zł. 
Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – IV etap na lata 2017-2019 

realizowany b dzie w 2019 r. w zakresie funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Badania 

naukowe służące praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wspieranie badań 
stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R, działania 10.2.1.2. 
Finansowanie badań stosowanych. 

Program został ustanowiony uchwałą Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 
2015 r. 

Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu, przez głównego wykonawc  i 
koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, sprawuje 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
Program stanowi jedno z działań państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy w Polsce, realizując jednocze nie zadania wynikające z dokumentów 
mi dzynarodowych i krajowych w tym zakresie. W ramach Programu opracowuje si   
innowacyjne rozwiązania organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozwój zasobów 
ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania. Wykorzystanie 
wyników Programu przyczyni si  do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w 
warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia 
związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat 
ekonomicznych i społecznych. 
W ramach realizacji Programu zostaną podj te działania polegające w szczególno ci na: 
 stworzeniu możliwo ci spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów 

strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw 
Unii Europejskiej, 

 opracowywaniu i doskonaleniu rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie 
zdolno ci do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem osób starszych i niepełnosprawnych, 

 rozwoju metod i narz dzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w 

rodowisku pracy, z uwzgl dnieniem nowych oraz narastających czynników ryzyka, 
 poszerzeniu stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób 

związanych z pracą oraz o opłacalno ci ekonomicznej działań prewencyjnych na 
poziomie państwa i przedsi biorstwa, 

 kształtowaniu i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i 

informacji społeczeństwa w powiązaniu z cyklem życia. 
W celu monitorowania realizacji działań, w zakresie cz ci 28 - Nauka, b dzie używany 
miernik: liczba produktów (rozwiązań prewencji technicznej i organizacyjnej) programu 
wieloletniego w cz ci B. Planowana warto ć miernika na rok 2019 wynosi 207 produktów. 
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Osiągni cie celów Programu ma wpłynąć na zwi kszenie zdolno ci do pracy dzi ki:  
 zmniejszeniu narażenia na ryzyko zawodowe, w stopniu umożliwiającym wydłużoną 

aktywno ć zawodową, 
 poprawie jako ci pracy i życia, 
 zwi kszeniu kultury bezpieczeństwa w rodowisku pracy i życia, wpływającego na 

obniżenie liczby wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. 
Całkowite koszty Programu w latach 2017-2019 wynoszą 93.500 tys. zł, w tym w ramach 
cz ci 28 - Nauka koszty wynoszą 31.500 tys. zł i w cało ci są zaplanowane do poniesienia 
z budżetu państwa. 

Dział 750 - Administracja publiczna 

1) Rozdział 75001 - Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej  

W powyższym rozdziale na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 49.182 tys. zł, 
z tego: 

– wydatki bud etowe (uj te w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej) w kwocie 

47.250 tys. zł, obejmują wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 tys. zł, wydatki 

bieżące – 44.554 tys. zł, wydatki majątkowe – 2.500 tys. zł oraz wydatki na obsług  
związaną ze współfinansowaniem projektów z udziałem rodków UE w ramach 
realizowanego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 51 tys. zł. 
W ramach wydatków bie cych w kwocie 44.554 tys. zł realizowane b dą: 

 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (bez UE); 

 utrzymanie gmachu urz du (koszty bieżącego funkcjonowania urz du, w tym m.in. 

koszty ochrony obiektu, sprzątanie, konserwacje, energia, telekomunikacja, 
wyposażenie biurowe i materiały, podatek od nieruchomo ci), 

 remonty w gmachu Ministerstwa, 

 odpis na Zakładowy Fundusz wiadczeń Socjalnych, 
 krajowe podróże służbowe pracowników Ministerstwa,  

 zagraniczne podróże służbowe pracowników Ministerstwa, 
 podnoszenie kwalifikacji korpusu służby cywilnej,  
 okresowe badania pracowników wynikające z Kodeksu pracy,  

 ogłoszenia prasowe,  
 realizacja zadań na umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

Na wydatki maj tkowe zaplanowano kwot  2.500 tys. zł z przeznaczeniem na:  

1) budow  systemu SSP – 942 tys. zł; 
Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu sygnalizacji i pożaru w budynku 

MNiSW, stanowiąca realizacj , zalecenia wynikającego z ekspertyzy technicznej z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej z dnia 21 lipca 2015 r., przeprowadzonej w budynku MNiSW 

przez Rzeczoznawc  ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zadanie ma na celu 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników Ministerstwa oraz spełnienie 
wymogów przepisów prawa, obowiązujących w tym zakresie. 
Kwota wydatków poniesiona na to zadanie w 2017 r. wyniosła 24 tys. zł (sporządzono 
projekt budowlany SSP), na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 620 tys. zł. 
Konieczne stało si  jednak uzyskanie zgody Państwowej Straży Pożarnej na odst pstwa od 
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w/w ekspertyzy z 2015 roku, gdyż niektóre zapisy były niemożliwe do spełnienia ze 
wzgl du na  konstrukcj  budynku MNiSW i tym samym spełnienie obowiązujących 
przepisów przeciwpożarowych. Uzyskanie dodatkowego postanowienia PSP opóźniło 
wszcz cie post powania na wyłonienie wykonawcy SSP i konieczno ć weryfikacji 
kosztorysu ofertowego (min ło ponad 6 miesi cy od przyj cia dokumentacji). W związku z 
krótszym okresem realizacji tej inwestycji niż planowano pierwotnie, kwota zaplanowana 
w 2018 r. może zostać zmniejszona. 
Na realizacj  zadania w roku 2019 niezb dne jest zabezpieczenie kwoty 942 tys. zł. 
2) przebudow  pomieszcze  sanitarnych – 1.008 tys. zł 
Realizacja zadania wynika z nakazu nr rej. 15272-5317-K036-Nk01/15 z dnia 14 lipca 

2015 r. wydanego przez Państwową Inspekcj  Pracy, która nałożyła obowiązek wykonania 
robót obejmujących przebudow  wn trz pomieszczeń sanitarnych zgodnie z normami 

zawartymi w przepisach bhp wraz z modernizacj  instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
Kwota wydatków zaplanowana na realizacj  zadania w roku 2018 wynosi 450 tys. zł. 
W związku z wyłonieniem wykonawcy, w maju br., oszacowano kwot  projektu 

przebudowy pomieszczeń na 1.458 tys. zł brutto.  
Zatem na realizacj  zadania w 2019 r. niezb dne jest zabezpieczenie kwoty 1.008 tys. zł. 

3) Bezpiecze stwo sieci (np. SIEM, Sandbox, Analizer Fortinet, itp.) – 400 tys. zł 
Planowane zakupy to wydatki dotyczące podniesienia bezpieczeństwa sieci informatycznej 
MNiSW poprzez wyposażenie w rozwiązania np. typu SIEM oraz SANDBOX. Wydatki 
dotyczą także wymiany urządzenia Forti Analyzer, które nie b dzie już dalej wspierane 
przez producenta. Wyżej wymienione rozwiązania z jednej strony podnoszą poziom 
bezpieczeństwa sieci, a z drugiej wspomagają prac  administratorów sieci podczas 
deeskalacji incydentów bezpieczeństwa. 

4) rozbudowa QNT - moduł ARP/AZF – 100 tys. zł 
Planowane zakupy w zakresie systemów informatycznych dotyczą wydatków na rozwój 
systemu finansowo-ksi gowego poprzez zakup nowych modułów i zwi kszenie 
funkcjonalno ci użytkowanego oprogramowania. 

5) doposa enie sal konferencyjnych – 50 tys. zł 
Wraz z planowanym remontem i zmianą aranżacji sal konferencyjnych oraz pomieszczeń 
biurowych przewidziane są zakupy wyposażenia, w tym m.in. sprz tu multimedialnego. 

 rodki pochodz ce z bud etu rodków europejskich (uj te w załączniku nr 4 do 
projektu ustawy budżetowej) w kwocie 1.932 tys. zł, z przeznaczeniem na: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz podróże służbowe dla pracowników 
zaangażowanych we wdrażanie projektów Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 umowy cywilno-prawne, ekspertyzy, doradztwo, szkolenia specjalistyczne. 

Wydatki w ramach budżetu rodków europejskich realizowane b dą w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
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Dział 752 - Obrona narodowa 

Planowana wielko ć wydatków uj ta w projekcie budżetu na 2019 r. dla działu 752 - Obrona 

narodowa wynosi 200.015 tys. zł, w tym: 

1) Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne w kwocie 15 tys. zł 
zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań obronnych uj tych w Programie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022. 

2) Rozdział 75221 - Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronno ci 
Na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronno ci na 2019 rok 

przewidziano rodki w wysoko ci 200.000 tys. zł. 
rodki te, b dą dystrybuowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zgodnie 

z ustawą o NCBR, zarządza realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz 
obronno ci i bezpieczeństwa oraz je finansuje lub współfinansuje za po rednictwem 
specjalnego organu Centrum jakim jest Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac 
rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronno ci państwa. 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

W ramach kwoty 18.500 tys. zł przyznanej dla działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego na rok 2019, b dą finansowane zadania uj te w poniższych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej: 

1) Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 12.500 tys. zł, z przeznaczeniem na: 

 pokrycie kosztów bieżącej działalno ci Centrum Nauki Kopernik związanej 
z utrzymaniem i rozwojem – 9.000 tys. zł; 

 na kontynuacj  rozpocz tego w 2017 r. programu „Naukobus” – 3.500 tys. zł. 

Naukobus to nowoczesne laboratorium mobilne, rodzaj wystawy z ponad 

20 eksponatami, które b dzie montowane w wybranych placówkach edukacyjnych. 

Dzi ki Naukobusom poprzez łączenie nauki, eksperymenty i zabaw , dzieci i młodzież 
w praktyczny sposób, b dą mogły poznawać tajniki różnych dziedzin nauki, m.in. 
biologii, fizyki, chemii, informatyki. Z dala od szkolnej tablicy i kredowego pyłu 
uczestnicy dowiedzą si , jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie 
Pitagorasa, spróbują również oszukać swoje zmysły. Angażujące uczniów 
eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawo ci i zainspirowanie do 
samodzielnego zdobywania wiedzy. 

Powyższy program został uj ty w Strategii ministerstwa dla nauki i szkolnictwa 
wyższego, zgodnie z którą jednym z filarów rozwoju nauki jest jej społeczna 
odpowiedzialno ć. Celem programu jest propagowanie kultury innowacyjno ci, 
stymulowanie rozwoju intelektualnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. 

2) Rozdział 92118 - Muzea – 6.000 tys. zł, z przeznaczeniem na: 

 bieżące funkcjonowanie Narodowego Muzeum Techniki – 2.000 tys. zł; 

rodki te zostaną uruchomione w formie dotacji podmiotowej niezb dnej na 
prowadzenie działalno ci statutowej jednostki. 
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 planowaną przez Narodowe Muzeum Techniki do realizacji na lata 2019-2020 

inwestycj  pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne siedziby Narodowego Muzeum 
Techniki w Warszawie (przestrzeń ekspozycyjna wystaw stałych i czasowych, magazyn 

eksponatów, zaplecze administracyjne)” – 4.000 tys. zł; 

Realizacja przedmiotowego zadania jest konieczna w celu przystosowania obiektu do 

uruchomienia i udost pnienia zwiedzającym. Inwestycja ma obejmować zarówno 
program dostosowania siedziby do celów muzealnych, jak również prace aranżacyjne 
wystaw stałych, a także działań modernizacyjno-adaptacyjnych wszelkich przestrzeni 

niezb dnych do funkcjonowania Muzeum. 
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NAKŁADY NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW 
POCHODZ CYCH Z UE 

W roku 2019 dla cz ci 28 - Nauka w ramach wydatków na finansowanie projektów 
z udziałem rodków Unii Europejskiej zostaną poniesione wydatki budżetowe na programy 
operacyjne, Inteligentny Rozwój 2014-2020, Polska Cyfrowa 2014-2020, Pomoc Techniczna 

2014-2020 oraz projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane ze 
rodków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w łącznej wysoko ci 1.926.911 tys. zł, 

z tego: dla działu 730 - Nauka 1.924.928 tys. zł (w kwocie tej przewidziano 1.887.928 tys. zł 
na programy operacyjne oraz 37.000 tys. zł na projekty realizowane w ramach programów 
UE, współfinansowane ze rodków zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i dla działu 
750 - Administracja publiczna 1.983 tys. zł.  

Z kwoty ogółem 1.924.928 tys. zł w dziale 730 - Nauka przeznaczonej na projekty 

realizowane z udziałem rodków pochodzących z UE, rodki w wysoko ci 77.615 tys. zł b dą 
wydatkowane przez MNiSW a w kwocie 1.847.313 tys. zł przez NCBR. 

I. PROGRAM OPERACYJNY – INTELIGENTNY ROZWÓJ 

W budżecie na 2019 rok w cz ci 28 - Nauka, łącznie na program operacyjny Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 zaplanowano rodki w wysoko ci 1.857.291 tys. zł (w tym dla działu 
730 - Nauka 1.855.635 tys. zł i dla działu 750 - Administracja publiczna 1.656 tys. zł). 

rodki w dziale 730 - Nauka b dą wydatkowane przez MNiSW w wysoko ci 39.093 tys. zł 
(Priorytet IV PO IR, Działanie 4.4) i przez NCBR w wysoko ci 1.816.542 tys. zł. 
W ramach powyższej kwoty uj te są planowane wydatki na płatno ci dla beneficjentów 
realizujących projekty w ramach działań w Priorytecie I i IV Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (PO IR), rodki na realizacj  projektów pozakonkursowych oraz rodki 
na wydatki ponoszone w ramach pomocy technicznej. 

W ramach Priorytetu I PO IR – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsi biorstwa 
na który zaplanowano rodki w łącznej kwocie 1.346.911 tys. zł (NCBR), finansowane b dą 
projekty w działaniach: 

 Działanie 1.1.Projekty B+R przedsi biorców (896.911 tys. zł) 
Wsparcie b dzie przeznaczone na realizacj  przez przedsi biorstwo badań naukowych oraz 
prac konstrukcyjnych, technologiczno-projektowych i do wiadczalnych, polegających na 
zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzi ki pracom badawczym lub jako wynik 
do wiadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, 
łącznie z przygotowaniem prototypów do wiadczalnych oraz instalacji pilotażowych. 
W ramach działania 1.1. realizowane b dą projekty wyłonione do dofinansowania              
w konkursach ogłoszonych w latach ubiegłych oraz rozpocz te zostanie finansowanie 

projektów w konkursach planowanych do ogłoszenia w 2019 r. Finansowane b dą m.in. 
projekty w ramach tzw. szybkiej cieżki oraz linii pilotażowych i Seal of Excellence. 

 Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R (330.000 tys. zł) 
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsi wzi ć B+R, istotnych dla rozwoju 
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem 
wspólnego przedsi wzi cia jest grupa przedsi biorstw, które wyst pują w imieniu branży, 
przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na 

prace B+R. 
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W ramach działania 1.2 realizowane b dą projekty wyłonione do dofinansowania              
w konkursach ogłoszonych w latach ubiegłych oraz rozpocz te zostanie finansowanie 
projektów w konkursach planowanych do ogłoszenia w 2019 r. w ramach programów 
sektorowych, m.in: 
 

 INNOTEXTILE (sektor włókienniczy) 
 INNOSHIP (sektor lotniczy) 

 INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych - platformy latające, drony) 
 INNOSTAL (sektor stalowy) 

 WOODINN 

 GAMEINN (sektor produkcji gier wideo) 

 INNOMOTO (sektor motoryzacyjny) 

 INNOTABOR (sektor przemysły taboru szynowego) 
 PBSE (sektor elektroenergetyczny) 

 IUSER (sektor elektroenergetyczny) 

 INNOWACYJNY RECYKLING 

 INNONEUROPHARM 
 

 Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 
(120.000 tys. zł) 
W ramach działania przewidziana jest współpraca instytucji publicznych oraz funduszy 
typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które wspólnie angażują rodki we 
wsparcie przedsi biorstw typu spin-off, realizujących projekty B+R. Poprzez  zastosowanie 
takiego rozwiązania rodki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów 
prywatnych na finansowanie działalno ci B+R. 
 

W ramach działania 1.3 realizowane b dą projekty wyłonione do dofinansowania w 

konkursach ogłoszonych w latach ubiegłych oraz w trybie zamówień publicznych na 
wsparcie projektów B+R przez fundusze typu venture capital. 
 

W ramach Priorytetu IV PO IR – Zwi kszenie potencjału naukowo-badawczego, na który 
zaplanowano rodki w kwocie 379.093 tys. zł (z tego: 340.000 tys. zł w NCBR oraz 
39.093 tys. zł w MNiSW), finansowane b dą projekty realizowane w ramach nast pujących 
działań: 
 

 Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe (140.000 tys. zł)  
Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac 
rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. 
 

W ramach działania 4.1. realizowane b dą projekty wyłonione do dofinansowania w 
konkursach ogłoszonych w latach ubiegłych w ramach strategicznych programów 
badawczych dla gospodarki, w tym wspólnych przedsi wzi ć Centrum z partnerami 
zewn trznymi oraz w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych i projektów 
aplikacyjnych. 
 

 Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 
(70.000 tys. zł) 
Wsparcie b dzie dotyczyć dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze 

ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym, znajdującej si  na Polskiej Mapie Drogowej 
Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienia skutecznego dost pu do tej infrastruktury dla 

przedsi biorców i innych zainteresowanych podmiotów. 
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W działaniu 4.2 finansowane b dą projekty wyłonione w konkursach dotyczących dużej, 
strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub mi dzynarodowym 

oraz zapewnienia skutecznego dost pu do tej infrastruktury dla przedsi biorców i innych 

zainteresowanych podmiotów. 
 

 Działanie 4.3 Mi dzynarodowe Agendy Badawcze (50.000 tys. zł) 
Celem działania jest wzrost liczby jednostek naukowych i zespołów badawczych 
realizujących ambitne projekty B+R na podstawie programu badawczego stworzonego 

przez mi dzynarodowe gremia oraz wzrost liczby zagranicznych naukowców 
i doktorantów, uczestniczących w takich projektach. 
 

W działaniu 4.3 realizowane b dą projekty wyłonione w konkursach ogłoszonych przez 

Fundacj  na Rzecz Nauki Polskiej na utworzenie w Polsce nowych jednostek badawczych 
kierowanych przez wybitnych naukowców z całego wiata, w których zespoły złożone z 
wybitnych naukowców zagranicznych i polskich b dą realizować badania naukowe i prace 

rozwojowe na najwyższym wiatowym poziomie. 

 Działanie 4.4 Zwi kszanie potencjału kadrowego sektora B+R (119.093 tys. zł, w tym 
80.000 tys. zł w NCBR)  
Celem działania jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów 
naukowych realizujących prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne 
znaczenie dla gospodarki lub rozwiązywania kluczowych problemów społecznych. 
W powyższym działaniu 4.4. NCBR realizować b dzie projekty wyłonione w konkursach 
ogłoszonych przez Fundacj  na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programów: TEAM, 
TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. 

W ramach działania 4.4 MNiSW b dzie kontynuowało realizacj  projektu pn. „Wsparcie 
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach”. Projekt b dzie służył wzmacnianiu kompetencji i 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr transferu technologii w Polsce a także 
wzmacnianiu instytucji uczelnianych odpowiedzialnych za zarządzanie wynikami badań 
naukowych, m.in. uczelnianych CTT i spółek celowych. Uczelniane CTT i spółki celowe 
b dą oferowały wsparcie dla pracowników uczelni, instytutów badawczych i instytutów 
naukowych PAN, w tym młodych naukowców i doktorantów. Projekt służył b dzie także 
rozwojowi umiej tno ci w zakresie zarządzania badaniami naukowymi przez pracowników 
przedsi biorstw. W ramach projektu przewiduje si  realizacj  dwóch powiązanych ze sobą 
inicjatyw realizowanych w formie Programów Ministra – Program Inkubator 

Innowacyjno ci+ oraz Program TOP100 Industrial Innovators. Duża cze ć zaplanowanych 
rodków przeznaczona zostanie na płatno ci tytułem finansowania wnioskodawców 

ocenianych i wyłanianych w drodze konkursu. Projekt zakłada również finansowanie staży 
zagranicznych dla uczestników programu celem wzmocnienia ich kompetencji w zakresie 

zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac B+R. 

W ramach projektów pozakonkursowych w cz ci budżetowej 28 została zabezpieczona 
kwota 59.631 tys. zł. 

W ramach planowanych zadań realizowanych z Pomocy Technicznej Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowane b dą głównie zadania związane z wyborem 
projektów do dofinansowania oraz działania informacyjne i promocyjne. Zaplanowane zostały 
również rodki dla Instytucji Wdrażającej oraz na realizacj  projektu indywidualnego w 
ramach IV osi POIR. Łącznie na pomoc techniczną w ramach POIR zaplanowane zostały 
rodki w wysoko ci 70.000 tys. zł. 
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II. PROGRAM OPERACYJNY – POLSKA CYFROWA (MNiSW) 

W projekcie budżetu na 2019 rok w cz ci 28 - Nauka na program operacyjny Polska Cyfrowa 

2014 -2020 zaplanowano rodki w wysoko ci 1.849 tys. zł (w tym dla działu 730 - Nauka 

1.522 tys. zł i dla działu 750 - Administracja publiczna 327 tys. zł). 

rodki w dziale 730 - Nauka w kwocie 1.522 tys. zł b dą wydatkowane przez MNiSW w 

ramach działania 2.1 pn. „Wysoka dost pno ć i jako ć e-usług publicznych”. 

Celem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego, który b dzie w pełni obsługiwał 
procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez trzy podmioty: Narodowe Centrum 

Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 
W roku 2019 beneficjent b dzie kontynuował realizacj  projektu „Zintegrowany system usług 
dla nauki – etap I”. Działania w perspektywie finansowej 2014-2020 b dą miały na celu 
budow  systemu informatycznego, dzi ki któremu możliwe b dzie wiadczenie usługi 
zdalnego ubiegania si  o rodki finansowe na nauk , przy założeniu: najwyższego stopnia 
transakcyjno ci procedury, podej cia procesowego, kompleksowej obsługi elektronicznej od 
złożenia wniosku, poprzez opini  recenzentów, aż po wydanie decyzji, udost pnienia 
wszechstronnych narz dzi uwierzytelniania tożsamo ci w systemie (np. przekazywanie 
tożsamo ci ePUAP albo e - podpis). 

III. PROGRAM OPERACYJNY – POMOC TECHNICZNA 2014-2020 (NCBR) 

W projekcie budżetu na 2019 rok w cz ci 28 - Nauka na program operacyjny Pomoc 

Techniczna 2014-2020 zaplanowano rodki w wysoko ci 30.771 tys. zł. 

W ramach powyższej kwoty b dą finansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracowników Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju zaangażowanych we wdrażanie programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (kwota 
28.131 tys. zł) oraz dla pracowników Instytucji Wdrażającej – O rodka Przetwarzania 

Informacji (kwota 1.340 tys. zł) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (kwota 1.300 tys. zł) 
zaangażowanych we wdrażanie programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

IV. PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANE ZE RODKÓW 
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJ CYCH ZWROTOWI 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 uwzgl dniono rodki w kwocie 37.000 tys. zł na 

finansowanie projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, 
współfinansowanych ze rodków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach 
programów Unii Europejskiej. rodki te wydatkowane b dą przez MNiSW. 

W ramach tego strumienia finansowane są projekty obejmujące badania naukowe, prace 
rozwojowe lub działalno ć upowszechniającą nauk , realizowane przez polskie zespoły 
naukowe we współpracy z partnerami zagranicznymi w ramach programów badawczych Unii 
Europejskiej, w tym w szczególno ci programów ramowych UE. 
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PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO CENTRUM BADA  I 
ROZWOJU NA ROK 2019 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki 
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 
W projekcie planu finansowego Centrum zaplanowane są rodki nie tylko pochodzące 
z cz ci 28 - Nauka, ale również z cz ci 38 - Szkolnictwo Wyższe oraz z cz ci 34 - Rozwój 
Regionalny i 27 - Informatyzacja a także przychody Centrum otrzymywane z Komisji 
Europejskiej za po rednictwem koordynatorów Unii Europejskiej. Dodatkowo w projekcie 
planu zostały uj te rodki planowane do pozyskania z rezerw celowych. 

Łączna kwota wydatków jaką w 2019 r. dysponować b dzie NCBR wynosi 4.537.557 tys. zł. 

Z budżetu cz ci 28 - Nauka dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaplanowano w 
projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rodki w wysoko ci 3.040.207 tys. zł, w tym na: 

 dotacj  podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez 
Centrum Rozwoju zadaniami w wysoko ci 44.442 tys. zł (w tym na wynagrodzenia 

osobowe – 8.081 tys. zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 7.138 tys. zł), 
 dotacj  celową na realizacj  strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych, innych zadań Centrum Rozwoju oraz na realizacj  badań naukowych lub 
prac rozwojowych na rzecz obronno ci i bezpieczeństwa państwa w wysoko ci 
1.146.454 tys. zł (z tego: w dziale 730 - Nauka 946.454 tys. zł oraz dziale 752 - Obrona 

Narodowa - 200.000 tys. zł), 
 dotacj  celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 

obsługi realizacji zadań w wysoko ci 1.998 tys. zł, 
 dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem rodków UE 

105.451 tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 

74.680 tys. zł (w tym 4.680 tys. zł na projekty pozakonkursowe) oraz Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 30.771 tys. zł, 
 płatno ci z budżetu rodków europejskich w ramach programów operacyjnych – 

1.741.862 tys. zł tj. w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym 

54.951 tys. zł na projekty pozakonkursowe). 

Z budżetu cz ci 38 - Szkolnictwo Wy sze dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
zaplanowano w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 rodki w wysoko ci 454.438 tys. zł, 
w tym na: 

 dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów z udziałem rodków UE 
50.266 tys. zł, w tym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 

41.984 tys. zł, oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 

8.282 tys. zł, 
 płatno ci z budżetu rodków europejskich w ramach programów operacyjnych – 

404.172 tys. zł, tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
Ponadto w projekcie planu finansowego Centrum zostały zaplanowane rodki do pozyskania  
z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 8 i 98) w łącznej kwocie 984.780 tys. zł, w tym z: 

 poz. 8 - współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem rodków europejskich 
– 53.174 tys. zł, w tym dedykowanych dla cz. 28 - Nauka 7.148 tys. zł i dla cz. 38 -

 Szkolnictwo Wyższe 46.026 tys. zł, 
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 poz. 98 - finansowanie programów z budżetu rodków europejskich – 931.606 tys. zł, w 

tym dedykowanych dla cz. 28 - Nauka 788.392 tys. zł i dla cz. 38 - Szkolnictwo Wyższe 
143.214 tys. zł. 

Dodatkowo w ramach cz ci 34 - Rozwój Regionalny w projekcie planu finansowego, NCBR 
zaplanowało rodki w wysoko ci 28.532 tys. zł, w tym w ramach budżetu rodków 
europejskich w wysoko ci 21.582 tys. zł. rodki zostaną przeznaczone na realizacj  zadań w 
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Ponadto w ramach cz ci 27 - Informatyzacja w projekcie planu finansowego, NCBR 

zaplanowało rodki w wysoko ci 26.000 tys. zł w cało ci pochodzące z budżetu rodków 
europejskich. rodki zostaną przeznaczone na finansowanie projektu „e–Pionier - wsparcie 

uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów 
społecznych lub gospodarczych”, w ramach którego beneficjenci otrzymają rodki w 
wysoko ci 24.400 tys. zł. Na koszty funkcjonowania związane z obsługą programu 
przeznaczone zostaną rodki w wysoko ci 1.600 tys. zł  
W projekcie planu finansowego NCBR na 2019 r. uj te zostały rodki w wysoko ci 
3.600 tys. zł planowane do pozyskania z Komisji Europejskiej, w związku z udziałem NCBR 
w projektach mi dzynarodowych 7. Programu Ramowego, programu Horyzont 2020 oraz z 
prowadzeniem działań związanych z udziałem Polski w wybranych projektach ERA-NET, 

ERA-NET PLUS oraz w inicjatywach realizowanych na bazie art. 169 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnot  Europejską i prowadzeniem współpracy z zagranicznymi 
agencjami finansującymi badania naukowe w ramach konsorcjów era netowych. rodki 
zostaną przeznaczone na finansowanie projektów w ramach programów mi dzynarodowych w 

wysoko ci 3.000 tys. zł oraz na koszty obsługi programów w wysoko ci 600 tys. zł. 
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PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NA 

ROK 2019 

Łączna kwota wydatków jaką w 2019 r. dysponować b dzie Narodowe Centrum Nauki 

wynosi 1.280.815 tys. zł. 

W budżecie cz ci 28 - Nauka dla Narodowego Centrum Nauki zaplanowano w projekcie 

ustawy budżetowej na 2019 r. rodki w wysoko ci 1.273.535 tys. zł, w tym na: 

 dotacj  podmiotową na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez 

Centrum Nauki zadaniami w wysoko ci 43.801 tys. zł, 

 dotacj  celową na realizacj  zadań Centrum Nauki w wysoko ci 1.226.122 tys. zł, 

 dotacj  celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących 
obsługi realizacji zadań w wysoko ci 3.612 tys. zł. 

Dotacja celowa na realizacj  zada  ustawowych w kwocie 1.226.122 tys. zł przeznaczona 

jest na finansowanie badań podstawowych, w tym: 

 949.493 tys. zł to rodki na kontynuacj  finansowania projektów w ramach umów 
zawartych w latach poprzednich (w tym na projekty mi dzynarodowe 67.807 tys. zł), 

 276.629 tys. zł to rodki na finansowanie projektów w ramach nowo zawartych umów 
(w tym 16.921 tys. zł na projekty mi dzynarodowe), 

W 2019 r. Narodowe Centrum Nauki, oprócz krajowych dotacji budżetowych w cz ci 28 - 
Nauka, dodatkowo z cz ci 34 - Rozwój regionalny, pozyska finansowanie w ramach 

rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG 

2014-2021. Narodowe Centrum Nauki zaplanowało kwot  2.452 tys. zł w formie dotacji 

celowych na wydatki bieżące i majątkowe oraz rodki pozabudżetowe w wysoko ci 
1.130 tys. zł w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. 

Ponadto w projekcie planu finansowego NCN na 2019 r., uj te zostały rodki pozabudżetowe, 
w łącznej wysoko ci 3.698 tys. zł planowane do pozyskania z Komisji Europejskiej, w 

związku z udziałem w programach i konsorcjach mi dzynarodowych finansowanych z 
Programu Ramowego Horyzont 2020, jak również wynikające ze współpracy z 
Towarzystwem Maxa Plancka przy tworzeniu centrów doskonało ci naukowej (tzw. Centrów 
Dioscuri). 
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II. PROJEKT BUD ETU ZADANIOWEGO NA 2019 ROK 

W CZ CI 28 - NAUKA 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z 

późn. zm.) zdefiniowano poj cie układu zadaniowego wraz z zasadami i trybem sporządzania 
budżetu państwa w tym układzie i jego prezentacji w uzasadnieniu do projektu ustawy 

budżetowej na dany rok. Struktura układu zadaniowego budżetu opiera si  przede wszystkim 
na podziale na funkcje i zadania, do których przypisuje si  cele oraz  mierniki ich realizacji. 
Układ zadaniowy składa si  z 22 funkcji. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 
2019 r. wydatki w ramach budżetu państwa oraz budżetu rodków europejskich w cz ci 28 - 
Nauka uj to w 3 funkcjach: 

 funkcji 10. Nauka polska, 

 funkcji 11. Bezpieczeństwo zewn trzne i nienaruszalno ć granic, 
 funkcji 22. Koordynacja działalno ci oraz obsługa administracyjna i techniczna. 

Funkcja 10. Nauka polska 

W ramach funkcji realizowana jest polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna 

państwa. Wydatki publiczne koncentrują si  na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, 
których celem jest podniesienie poziomu i efektywno ci nauki w Polsce, wzmocnienie 
powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost jej konkurencyjno ci mi dzynarodowej. Głównym 
celem prowadzonych działań jest podniesienie poziomu wyników badań naukowych, którego 
efektywno ć mierzona jest za pomocą miernika przedstawiającego liczb  publikacji 
naukowych autorów polskich w wiatowej liczbie publikacji naukowych w zawartych w bazie 

danych Scopus. 

Podmiotami realizującymi zadania w ramach funkcji Nauka polska w cz ci 28 są: 
 minister wła ciwy do spraw nauki, 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
 Narodowe Centrum Nauki, 

 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. 

W ramach funkcji 10. Nauka polska w cz ci 28 realizowane są nast pujące zadania: 

Zadanie 10.1. Prowadzenie bada  naukowych oraz upowszechnianie, promocja 
i popularyzacja nauki 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent cz ci 28 - Nauka, na realizacj  zadania 

10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki 

w 2019 roku przeznaczy 5.262.089 tys. zł. 

Cel zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizacj   

Celem zadania jest podniesienie poziomu wyników bada  naukowych. 

Cel ma zostać osiągni ty poprzez: 
 finansowanie działalno ci statutowej jednostek naukowych, 
 wspieranie współpracy naukowej z zagranicą, 
 wspieranie rozwoju kadry naukowej, 

 finansowanie i współfinansowanie projektów badawczych ze rodków krajowych, 
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  obsług  finansową zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz 

inwestycji budowlanych, 

 finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki, 

 utrzymanie i rozwój infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki, 

 finansowanie działalno ci upowszechniającej nauk . 
Do oceny stopnia realizacji celu zadania używany jest miernik Udział publikacji z Polski w 
czasopismach zawartych w bazie danych SCOPUS (w %), którego charakterystyk  
przedstawia poniższa tabela: 

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %) 

Algorytm naliczania miernika 

Liczba polskich publikacji w danym roku do liczby 

wszystkich publikacji w danym roku znajdujących si  
w bazie Scopus. 

Jednostka miary % 

Planowana warto ć docelowa 
miernika w 2019 roku 

1,275 

Ocena ryzyka niewykonania 

zaplanowanej warto ci miernika ze 
wzgl dów innych niż finansowe 

Minister ma po redni wpływ na warto ć tego miernika 
Możliwe jest na przykład, że pomimo wzrostu liczby 
publikacji z Polski, warto ć miernika si  zmniejszy. B dzie 
tak wtedy gdy w pozostałych krajach wiata nastąpi szybszy 
wzrost liczby publikacji w czasopismach obj tych bazą 
Scopus. 

Krótkie uzasadnienie zastosowania 
miernika oraz jego adekwatno ci do 
realizowanego celu 

Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty 
działań dla podniesienia jako ci badań naukowych 
prowadzonych w Polsce. Wadą jest opóźnienie w 
uzyskiwaniu danych. Zalet  miernika jest jego obiektywno ć 
i brak podatno ci na manipulowanie. 

Zadanie 10.2. Badania naukowe słu ce praktycznym zastosowaniom  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent cz ci 28 - Nauka, na realizacj  zadania 
10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom w 2019 roku przeznaczy 

3.101.121 tys. zł, w tym z budżetu rodków europejskich 1.784.176 tys. zł. Jest to zadanie 

priorytetowe Ministra. 

Cel zadania, sposób ich realizacji oraz mierniki monitorujące ich realizacj   

Celem zadania jest zwi kszenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R 

Cel ma zostać osiągni ty poprzez: 
 wspieranie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,  
 finansowanie badań stosowanych, 
 finansowanie prac B+R oraz komercjalizacja ich wyników w podmiotach mających 

zdolno ć zastosowania ich wyników w praktyce, 
 wsparcie B+R w zakresie obronno ci i bezpieczeństwa państwa,  
 program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – IV etap (CIOP)”, 
 wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury jednostek naukowych, 



  

27 

 

 

 finansowanie inwestycji podejmowanych na podstawie umów mi dzynarodowych 
(XFEL, FAIR). 

Do oceny stopnia realizacji celu zadania używany jest miernik Liczba patentów 
międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
(USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie 
Patentowym RP (w szt.), którego charakterystyk  przedstawia poniższa tabela: 

Liczba patentów mi dzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urz dzie 

Patentowym (EPO) i w Urz dzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) 
oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urz dzie Patentowym RP 

(w szt.) 

Algorytm naliczania miernika 

Dane statystyczne pochodzące z Europejskiego Urz du 
Patentowego, Urz du Patentowego Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej  i Urz du Patentowego RP. 

Jednostka miary Liczba udzielonych patentów 

Planowana warto ć docelowa 
miernika w 2019 roku 

250 EPO, 260 USPTO, 3600 UPRP 

Ocena ryzyka niewykonania 

zaplanowanej warto ci miernika ze 
wzgl dów innych niż finansowe 

Minister ma po redni wpływ na miernik: może wpływać na 
liczb  składanych wniosków w urz dach patentowych, nie ma 
natomiast wpływu na liczb  odrzucanych wniosków. 

Krótkie uzasadnienie zastosowania 

miernika oraz jego adekwatno ci 
do realizowanego celu 

Wskaźnik pokazuje mi dzynarodową warto ć efektów 
prowadzonych w Polsce badań naukowych, pozwalając ocenić 
podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. 

Do oceny stopnia realizacji celu zadania używany jest miernik Udział wydatków na B+R 
poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w 
Polsce, którego charakterystyk  przedstawia poniższa tabela: 

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsi biorstw w stosunku do całkowitych 
wydatków na B+R w Polsce 

Algorytm naliczania miernika 

Warto ć wydatków ponoszonych przez sektor przedsi biorstw 
na B+R (wg. sektorów wykonawczych) w stosunku do 
całkowitych wydatków na B+R (BERD/GERD). 

Jednostka miary % 

Planowana warto ć docelowa 
miernika w 2019 roku 

66,9 

Ocena ryzyka niewykonania 

zaplanowanej warto ci miernika ze 
wzgl dów innych niż finansowe 

Spadek ponoszonych wydatków na prace B+R przez sektor 
przedsi biorstw. 

Krótkie uzasadnienie zastosowania 

miernika oraz jego adekwatno ci 
do realizowanego celu 

Miernik odzwierciedla zaangażowanie przedsi biorstw w 
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. 

Funkcja 11. Bezpiecze stwo zewn trzne i nienaruszalno ć granic  
Funkcja obejmuje sprawy związane z obronno cią oraz funkcjonowaniem i rozwojem Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział w przedsi wzi ciach wojskowych 
wynikających z umów mi dzynarodowych. 
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Podmiotem realizującym zadanie w ramach tej funkcji jest minister wła ciwy do spraw nauki. 
W ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo zewn trzne i nienaruszalno ć granic w cz ci 28 

realizowane jest nast pujące zadanie: 

Zadanie 11.4. Gotowo ć struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony 

pa stwa 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent cz ci 28 - Nauka, na realizacj  zadania 
11.4. Gotowo ć struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2019 

roku przeznaczy 15 tys. zł. 

Funkcja 22. Koordynacja działalno ci oraz obsługa administracyjna  
i techniczna 

Funkcja 22. obejmuje działania które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w 

ramach całej cz ci budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar 
oraz przypisanie do poszczególnych zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie 
uzasadnione. Funkcja obejmuje w szczególno ci promocj , reprezentacj  urz du, doradztwo o 

charakterze programowym i ogólnopolitycznym oraz administracyjną i techniczną obsług  
realizacji zadań. Ze wzgl du na charakter funkcji nie prezentuje si  celów i mierników. 

W ramach funkcji 22. Koordynacja działalno ci oraz obsługa administracyjna i techniczna w 

cz ci 28 realizowane są nast pujące zadania: 

Zadanie 22.1. Koordynacja działalno ci oraz obsługa administracyjna i techniczna 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent cz ci 28 - Nauka, na realizacj  zadania 
22.1. Koordynacja działalno ci oraz obsługa administracyjna i techniczna w 2019 roku 

przeznaczy 47.199 tys. zł. 
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Informacje dodatkowe dotycz ce opracowania 

Obja nień projektu budżetu w zakresie Nauki  

oraz w czę ci 28 - Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 

Przedstawione w niniejszych „Obja nieniach…” syntetyczne informacje dotyczące wydatków 
przeznaczonych na nauk  na 2019 r. w uj ciu działu 730 - Nauka w poszczególnych cz ciach 
budżetowych oraz w zakresie cz ci 28 - Nauka zostały opracowane na podstawie Projektu 
ustawy budżetowej na rok 2019 przekazanego do Sejmu RP zatwierdzonego przez Rad  
Ministrów w dniu 25 wrze nia 2018 r. 
Przy planowaniu budżetu w zakresie nauki uwzgl dniano obowiązujące wówczas przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018r., poz. 87). 

Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), która weszła w życie z dniem 1 października 
2018 r., w 2019 r. w znacznym stopniu zmianie ulegnie sposób finansowania uczelni. 
Uczelniom przekazywane b dą w ramach jednego strumienia finansowania rodki w formie 
subwencji badawczo-dydaktycznej przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz 
utrzymanie potencjału dydaktycznego. 
Powyższe ma na celu uelastycznienie procesu decyzyjnego w zakresie wewn trznego podziału 
rodków w szkołach wyższych, co b dzie możliwe przez połączenie rodków pochodzących 

ze strumieni finansowania regulowanych obecnie przez dwa akty prawne: ustaw  z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ustaw  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym. Wiąże si  z tym również konieczno ć połączenia dwóch działów 
administracji rządowej: szkolnictwa wyższego i nauki.  
W związku z powyższym Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz inni 
ministrowie nadzorujący uczelnie publiczne b dą przekazywali uczelniom rodki na 
utrzymanie potencjału badawczego oraz utrzymanie potencjału dydaktycznego.  

rodki finansowe wskazane w ustawie na utrzymanie potencjału badawczego, dystrybuowane 
zgodnie z regułami okre lonymi w ustawie, b dą pochodziły w szczególno ci z połączenia 
dotychczasowych dotacji przeznaczonych na: 

 utrzymanie potencjału badawczego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach finansowania 

nauki); 

 działalno ć podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych 
Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i mi dzynarodowych instytutów 
naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 
zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 
studiów doktoranckich, finansowanych w wewn trznym trybie konkursowym (art. 18 

ust. 1 pkt 3 ustawy o zasadach finansowania nauki); 

 finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych oraz finansowanie 

zwi kszenia wysoko ci stypendiów doktoranckich, dla nie wi cej niż 30% najlepszych 

doktorantów w uczelniach publicznych i niepublicznych (art. 94b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym); 
 kształcenie studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, w tym na 

remonty (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym), w zakresie rodków przeznaczonych na kształcenie uczestników 
stacjonarnych studiów doktoranckich. 
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Analogicznie rodki finansowe przeznaczone na utrzymanie potencjału dydaktycznego b dą 
pochodziły w szczególno ci z połączonych dotychczasowych dotacji przeznaczonych na 
zadania związane z: 
 kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem 
uczelni, w tym na remonty (art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym), z wyłączeniem rodków przeznaczonych na kształcenie 
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich; 

 wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów 
stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej 

uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod 

bezpo rednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu medycznego wła ciwego ze wzgl du na tre ci kształcenia (art. 94 
ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym); 

 prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez 
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, piel gniarki i położne 
oraz przez diagnostów laboratoryjnych (art. 94 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym); 

 dofinansowaniem zadań projako ciowych (art. 94b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym), z wyłączeniem zadań realizowanych na podstawie 
art. 94b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym. 
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Tablica nr 1 

(w tys. zł)

1 2 3 4 5 6

Nakłady na naukę ogółem, z tego: 1 9 263 263 9 865 376 602 113 6,5%

finansowane z budżetu państwa (BP) 2 7 978 968 8 059 258 80 290 1,0%

finansowane z budżetu środków europejskich (B E) 3 1 284 295 1 806 118 521 823 40,6%

Udział nakładów na naukę w PKB [w %] 4 0,440 0,442

Udział nakładów na naukę 
w wydatkach BP oraz B E [w %] 5 1,94 1,97

Udział nakładów na naukę finansowanych z BP  w wydatkach 
BP [w %]

6 2,01 1,94

WARTO Ć PKB [w mld zł] 7 2 104,6 2 233,7

Wydatki BP oraz B E [w tys. zł] 8 477 440 405 501 393 273

Wydatki BP [w tys. zł] 9 397 197 405 416 111 586

Wydatki B E [w tys. zł) 10 80 243 000 85 281 687

Nakłady na naukę obejmują:
Czę ć 28 - Nauka, z tego: 11 7 782 798 8 410 424 627 626 8,1%

wydatki budżetu państwa, z tego: 12 6 521 246 6 626 248 105 002 1,6%

bieżące 13 6 088 588 6 211 403 122 815 2,0%

majątkowe 14 296 250 272 110 -24 140 -8,1%

unijne 15 136 408 142 735 6 327 4,6%

wydatki budżetu rodków europejskich 16 1 261 552 1 784 176 522 624 41,4%

Czę ć 83 - Rezerwa celowa **) 17 352 997 25 000 -327 997

Dział 730 - Nauka w innych czę ciach, z tego: 18 92 419 276 494 184 075 199,2%

wydatki budżetu państwa, z tego: 19 92 419 276 494 184 075 199,2%

bieżące 20 87 819 272 276 184 457 210,0%

majątkowe 21 4 213 3 976 -237 -5,6%

unijne 22 387 242 -145

wydatki budżetu rodków europejskich 23 0

Działalno ć badawczo-rozwojowa *), z tego: 24 1 035 049 1 153 458 118 409 11,4%

wydatki budżetu państwa 25 1 012 306 1 131 516 119 210 11,8%

wydatki budżetu rodków europejskich 26 22 743 21 942 -801 -3,5%

Nakłady na naukę na rok 2019 ponoszone ze środków publicznych
w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE Poz.
2019-2018

(kol.4-kol.3)

* w kol. Ustawa 2018 oraz projekt 2019 w wierszu Działalno ć badawczo-rozwojowa, ujęta została rezerwa celowa pn. rodki na uzupełnienie 
  finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej w wysoko ci 20 mln zł.

2019/2018
(kol.4/kol.3)-100%

(wydatki ujęte w części 28-Nauka , w dziale 730 - Nauka w innych częściach budżetowych, 
w działalności badawczo-rozwojowej oraz Funduszu Nauki i Technologii Polskiej)

Ustawa
2018

** w kol. projekt ustawy budżetowej na rok 2019 uwzględniono rezerwę celową w cz.83 poz.81 pn.:" rodki na zwiększenie nakładów w obszarze 
    badań naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju".

Projekt
ustawy

budżetowej
na rok 2019

** w kol. ustawa 2018 uwzględniono rezerwę celową w cz.83 poz.84 pn.:" rodki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych 
    oraz w obszarze badań i rozwoju".



Tablica nr 2

[w tys.zł]

2 3 4 5 6 7 8 9 10 # 11

437 437 0,0%

6 347 221 1 259 578 7 606 799 6 636 977 1 782 244 8 419 221 289 756 522 666 812 422 100,0%

352 997 352 997 25 000 25 000 -327 997 -327 997 

352 997 352 997 25 000 25 000 -327 997 -327 997 

    6 700 218     1 259 578        7 959 796        6 661 977     1 782 244        8 444 221    -38 241     522 666        484 425    

138 962 138 962 

3 895 

12 635 12 635 

27 361 

Łącznie
 kol.2+kol.3                                                                                                                                                                                                    

522 666 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10 066 

27 361 

Ministerstwo/Część   

Łącznie
 kol.5+kol.6                                                                                                                                                                                                    

Ustawa budżetowa na 2018 r.

budżet państwa
wg załącznika nr 2  
ustawy budżetowej                                                                                                                                                                                                      

 budżet środków 
europejskich

wg załącznika nr 4  
ustawy budżetowej                                                                                                                                                                                                      

105 681 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego

1

28 - Nauka

27 361 

7 514 380 8 142 727 

%
 

S
tr

u
kt

u
ra

 k
o

l. 
7

96,7%

1,7%

0,3%

Projekt budżetu na 2019 r.

kol.5-kol.2                                                                                                                                                                                                  kol.6-kol.3                                                                                                                                                                                                  kol.7-kol.4

628 347 

pn. "Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań 
naukowych oraz w obszarze badań i rozwoju" 
(poz. 84 w roku 2018, poz. 81 w roku 2019)

Dział 730 - Nauka 

NAUKA
wraz z rezerwami celowymi

29 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane na rok 2019 w dziale 730  - Nauka 

w podziale na resorty

0,2%

budżet państwa
wg załącznika nr 2  

projektu ustawy budżetowej                                                                                                                                                                                                      

 budżet środków 
europejskich

wg załącznika nr 4  
projektu ustawy 

budżetowej                                                                                                                                                                                                      

138 962 

83 - Rezerwy celowe

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i eglugi 
Śródlądowej
21 - Gospodarka morska

138 962 

12 635 

42 - Sprawy wewnętrzne

46 - Zdrowie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
z tego:

Ministerstwo Obrony Narodowej

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 254 802 1 259 578 6 360 483 

27 361 

0,0%3 895 3 895 

437 437 

12 635 

3 895 

Wzrost/spadek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
10 066 10 066 10 066 

1 782 244 

16 - KPRM

Polska Akademia Nauk
82 353 82 353 83 138 83 138 785 785 

67 - PAN

0,1%

1,0%
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Tablica nr 3

[w tys. zł]

CZ Ć NAZWA
USTAWA BUD ETOWA 

NA 2018 R.

PROJEKT USTAWY 

BUD ETOWEJ 
NA 2019 R.

20 Gospodarka 40 285 65 890

22 Gospodarka wodna 20 285 20 000

25 Kultura fizyczna 1 000 1 000

29 Obrona narodowa 825 594 918 847

30 O wiata i wychowanie 4 233 3 529

32 Rolnictwo 95 629 96 316

41 rodowisko 109 204

44 Zabezpieczenie społeczne 141 730

45 Sprawy zagraniczne 5 000 5 000

63 Rybołówstwo 30

83 Rezerwa celowa 20 000 20 000

1 012 306 1 131 516

22 743 21 942

1 035 049 1 153 458

*) rezerwa celowa pn. rodki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej  
Agencji Kosmicznej w wysoko ci 20 000 tys. zł.

Planowane wydatki na rok 2019 na działalno ć badawczo-rozwojową
w odniesieniu do ustawy bud etowej na rok 2018

w poszczególnych cz ciach bud etowych

BU ET RODKÓW EUROPEJSKICH

BUD ET PAŃSTWA RAZEM

RAZEM

*) *) 



Tablica nr 4

/w tysiącach złotych/

budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
kol. 3 + kol. 4

(B K + B E)

budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
kol. 6 + kol. 7

(B K + B E)

budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
(B K + B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 3 214 207 0 3 214 207 3 402 345 0 3 402 345 5,85% 5,85%

§ 2530 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych 1 659 996 1 659 996 1 803 670 1 803 670

§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 675 981 675 981 683 675 683 675

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000 350 000 346 125 346 125

§ 2830 -
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

19 000 19 000 18 875 18 875

§ 3250 - stypendia różne (stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców) 40 000 40 000 40 000 40 000

§ 4000 - grupa wydatków bieżących 264 116 264 116 250 000 250 000

§ 6220 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

152 756 152 756 197 824 197 824

§ 6230 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

52 358 52 358 62 176 62 176

73006 Działalność upowszechniająca naukę 70 425 0 70 425 34 025 0 34 025 -51,69% -51,69%

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 2 2 2

§ 3040 -
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 
(za wybitne osiągnięcia naukowe lub n-t; max 3) 300 300 300 300

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 497 497 497 497

§ 4190 - nagrody konkursowe 10 10 10 10

§ 4000 - grupa wydatków bieżących, z tego: 69 616 69 616 33 216 33 216

73007 Współpraca naukowa z zagranicą 469 568 0 469 568 470 000 0 470 000 0,09% 0,09%

§ 4000 -

projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych współfinansowane z zagranicznych 
rodków finansowych niepodlegających zwrotowi, działania wspomagające uczestnictwo w programach UE i 

działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, 
wkład krajowy na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz 
programy lub przedsięwzięcia ustanawiane przez MNiSW  

205 558 205 558 208 069 208 069

§ 4002 -
projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych 
niepodlegających zwrotowi  37 000 37 000 37 000 37 000

§ 4540 - składki do organizacji międzynarodowych 227 010 227 010 224 931 224 931

73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 115 007 1 225 080 2 340 087 1 098 345 1 741 862 2 840 207 -1,49% 42,18% 21,37%

§ 2570 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR) 43 868 43 868 44 442 44 442

Ustawa budżetowa na rok 2018

Projekt planu finansowego na 2019 r. w części 28 - Nauka 
w odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2018

ro
zd

zia
ł/p

ar
ag

ra
f

Wyszczególnienie

Projekt planu na rok 2019 zwiększenie/zmniejszenie

strona 1 z 6



budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
kol. 3 + kol. 4

(B K + B E)

budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
kol. 6 + kol. 7

(B K + B E)

budżet rodków 
krajowych

(B K)

budżet rodków 
europejskich

(B E)

Łącznie
(B K + B E)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ustawa budżetowa na rok 2018
ro

zd
zia

ł/p
ar

ag
ra

f

Wyszczególnienie

Projekt planu na rok 2019 zwiększenie/zmniejszenie

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCBiR) 971 454 971 454 946 454 946 454

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich, z tego: 1 162 080 1 162 080 1 611 862 1 611 862

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 162 080 1 162 080 1 611 862 1 611 862

§ 2008 -
dotacje celowe

(finansowanie programów ze środków  funduszy strukturalnych), z tego: 81 793 81 793 84 960 84 960

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 58 259 58 259 58 805 58 805

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 23 534 23 534 26 155 26 155

§ 2009 -
dotacje celowe

(współfinansowanie programów ze środków  funduszy strukturalnych), z tego: 14 734 14 734 19 976 19 976

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 0 4 680 4 680

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 10 581 10 581 10 680 10 680

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 4 153 4 153 4 616 4 616

§ 6207 -
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich 
(inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

63 000 63 000 130 000 130 000

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 63 000 63 000 130 000 130 000

§ 6208 -
dotacje celowe 

(finansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych) 982 982 436 436

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 982 982 436 436

§ 6209 -
dotacje celowe 

(współfinansowanie inwestycji ze rodków funduszy strukturalnych) 178 178 79 79

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 178 178 79 79

§ 6220 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCBiR)

1 998 1 998 1 998 1 998

73009 Narodowe Centrum Nauki 1 352 730 0 1 352 730 1 273 535 0 1 273 535 -5,85% -5,85%

§ 2570 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (NCN) 43 077 43 077 43 801 43 801

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NCN) 1 226 122 1 226 122 1 226 122 1 226 122

§ 6220 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NCN)

83 531 83 531 3 612 3 612

73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki 0 0 0 52 000 0 52 000

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych (NAWA) 0 52 000 52 000

73095 Pozostała działalność 32 865 34 498 67 363 30 233 40 382 70 615 -8,01% 17,06% 4,83%

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NAWA) 2 000 2 000 0 0

§ 2830 -
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 100 20 100 21 000 21 000
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§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 219 1 219 1 141 1 141

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5 525 5 525 5 525 5 525

§ 4000 grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 2 326 2 326 2 296 2 296

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38 38 38 38

§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich 20 20 20 20

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 20 20 20 20

§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (współfinansowanie) 0 0 0 0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 0 0 0 0

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich 10 10 10 10

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 10 10 10 10

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich 3 3 3 3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 3 3 3 3

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie w ramach budżetu środków europejskich) 60 60 60 60

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 60 60 60 60

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie) 0 0 0 0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 0 0 0 0

§ 4007 grupa wydatków bieżących jednostki realizowanych w ramach płatno ci budżetu rodków europejskich, z 
tego:

25 916 25 916 39 060 39 060

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 25 273 25 273 39 000 39 000

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 643 643 60 60

§ 4009 grupa wydatków bieżących jednostki (współfinansowanie), z tego: 117 117 11 11

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 117 117 11 11

§ 6207 dotacje celowe w ramach płatności budzetu środków europejskich 8 489 8 489 1 229 1 229

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 8 489 8 489 1 229 1 229

§ 6209 dotacje celowe (współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych) 1 540 1 540 222 222

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 1 540 1 540 222 222

                          Razem dział 730 - Nauka   6 254 802 1 259 578 7 514 380 6 360 483 1 782 244 8 142 727 1,69% 41,50% 8,36%

z tego na programy z udziałem UE: 136 344 1 259 578 1 395 922 142 684 1 782 244 1 924 928 4,65% 41,50% 37,90%

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 0 1 250 446 1 250 446 4 680 1 780 955 1 785 635

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 27 687 0 27 687 30 771 0 30 771

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 1 657 9 132 10 789 233 1 289 1 522

projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych 
niepodlegających zwrotowi 37 000 37 000 37 000 37 000
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75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 45 142 1 974 47 116 47 250 1 932 49 182 4,67% -2,13% 4,38%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 70

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 75 75 75

§3037
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -
finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 8 8 8 8

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 8 8 8 8

Wynagrodzenia:

§ 4010     - osobowe pracowników 1 967 1 967 2 098 2 098

§ 4017
    - osobowe pracowników - 

       finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 409 409 408 408

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 348 348 356 356

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 61 61 52 52

§ 4019     - osobowe pracowników  - współfinansowanie krajowe 11 11 8 8

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 11 11 8 8

§ 4020     - osobowe członków korpusu służby cywilnej 19 852 19 852 21 432 21 432

§ 4027
    - osobowe członków korpusu służby cywilnej - 
       finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 672 672 653 653

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 487 487 498 498

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 185 185 155 155

§ 4029
    - osobowe członków korpusu służby cywilnej  - 
      współfinansowanie krajowe 34 34 30 30

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 34 34 30 30

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 828 1 828 1 829 1 829

§ 4047
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

- finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 92 92 94 94

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 71 71 73 73

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 21 21 21 21

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie krajowe 4 4 4 4

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 4 4 4 4

Składki na:

§ 4110     - ubezpieczenia społeczne 4 177 4 177 4 504 4 504

§ 4117
    - ubezpieczenia społeczne - finansowanie w ramach budżetu środków 
      europejskich

0 252 252 0 250 250

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 206 206 209 209

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 46 46 41 41

§ 4119     - ubezpieczenia społeczne  - współfinansowanie krajowe 9 9 7 7

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 9 9 7 7

§ 4120     - Fundusz Pracy  595 595 656 656

§ 4127
    - Fundusz Pracy - finansowanie w ramach budżetu środków 
      europejskich

36 36 34 34

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 29 29 27 27

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 7 7 7 7
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§ 4129     - Fundusz Pracy  - współfinansowanie krajowe 2 2 2 2

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 2 2 2 2

§ 4140 Wpłaty na PFRON 0 0 0 0

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 730 730 730 730

§ 4177
Wynagrodzenia bezosobowe -

finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 300 300 300 300

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 300 300 300 300

§ 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki, z tego: 7 051 7 051 7 416 7 416

§ 4007 Grupa wydatków bieżących jednostki realizowanych w ramach płatności budżetu środków europejskich, z 
tego:

44 44 44 44

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 44 44 44 44

Zakup usług:

§ 4270      - remontowych 2 987 2 987 3 000 3 000

§ 4277      - remontowych - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 20 20 20 20

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 20 20 20 20

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 510 510 310 310

§ 4417 Podróże służbowe krajowe - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 31 31 11 11

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 11 11 11 11

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 20 20 0

§ 4419 Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie krajowe 4 4 0 0

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 4 4 0 0

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 150 1 150 1 500 1 500

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 20 20 20 20

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 20 20 20 20

§ 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 409 409 409 409

§ 4480 Podatek od nieruchomości 100 100 100 100

§ 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500 500 500 500

§ 4557 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 30 30 30 30

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 30 30 30 30

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50

§ 4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie w ramach budżetu 
środków europejskich 30 30 30 30

          Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 30 30 30 30

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 1 070 1 950 1 950

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

§ 6060     - jednostek budżetowych 1 937 1 937 550 550
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Projekt planu na rok 2019 zwiększenie/zmniejszenie

§ 6067
    - jednostek budżetowych - 
      finansowanie w ramach budżetu środków europejskich 30 30 30 30

        Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 30 30 30 30

dział 750 - Administracja publiczna 45 142 1 974 47 116 47 250 1 932 49 182 4,67% -2,13% 4,38%

z tego na programy z udziałem UE: 64 1 974 2 038 51 1 932 1 983 -2,13% -2,70%

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 0 1 634 1 634 0 1 656 1 656

          Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 64 340 404 51 276 327

75212 Pozostałe wydatki obronne 15 0 15 15 0 15 0,00% 0,00%

§ 4000 - grupa wydatków bieżących (§4300 - zakup usług pozostałych) 10 10 10 10

§ 4550 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 5 5 5

75221 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności 204 787 0 204 787 200 000 0 200 000 -2,34% -2,34%

§ 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 204 787 204 787 200 000 200 000

dział 752 - Obrona narodowa 204 802 0 204 802 200 015 0 200 015 -2,34% -2,34%

92114 Pozostałe instytucje kultury 14 500 0 14 500 12 500 0 12 500

§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 000 9 000 9 000 9 000

§ 2840 -
dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań 
bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 2 900 2 900 3 500 3 500

§ 6220 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

2 600 2 600 0 0

92118 Muzea 2 000 0 2 000 6 000 0 6 000

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (NMT) 2 000 2 000 2 000 2 000

§ 6220 -
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (NMT)

4 000 4 000

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 500 0 16 500 18 500 0 18 500

część 28 - Nauka 6 521 246 1 261 552 7 782 798 6 626 248 1 784 176 8 410 424 1,61% 41,43% 8,06%

z tego na programy z udziałem UE: 136 408 1 261 552 1 397 960 142 735 1 784 176 1 926 911 4,64% 41,43% 37,84%

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 0 1 252 080 1 252 080 4 680 1 782 611 1 787 291

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 27 687 0 27 687 30 771 0 30 771

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 1 721 9 472 11 193 284 1 565 1 849

projekty realizowane w ramach programów UE, współfinansowane z zagranicznych rodków finansowych 
niepodlegających zwrotowi 37 000 0 37 000 37 000 0 37 000
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Tablica nr 5

/w tysiącach złotych/

1 2 3 4 5 6

1. Dział 730 - Nauka, z tego: 7 514 380 8 142 727 628 347 8,36%

1.1
Dotacja na działalno ć statutową dla jednostek naukowych i jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 704 977 2 852 345 147 368 5,45%

1.2 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 40 000 40 000 0 0,00%

1.3 rodki w dyspozycji Ministra na badania naukowe 264 116 250 000 -14 116 -5,34%

1.4 Inwestycje służące potrzebom badań naukowych 205 114 260 000 54 886 26,76%

1.5 Działalno ć upowszechniająca naukę 70 425 34 025 -36 400 -51,69%

1.6
Współpraca naukowa z zagranicą
(bez projektów realizowanych w ramach programów UE, współfinansowanych z zagranicznych rodków 
finansowych niepodlegających zwrotowi)

432 568 433 000 432 0,10%

1.7 Dotacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (bez UE) 1 017 320 992 894 -24 426 -2,40%

1.8 Dotacje dla Narodowego Centrum Nauki 1 352 730 1 273 535 -79 195 -5,85%

1.9 Dotacje dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 52 000

1.9 Pozostała działalno ć 31 208 30 000 -1 208 -3,87%

1.10 Współfinansowanie projektów z udziałem rodków UE, z tego realizowane przez: 136 344 142 684 6 340 4,65%

MNiSW, z tego: 38 657 37 233

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 1 657 233

Programy UE współfinansowane ze rodków zagranicznych niepodlegające zwrotowi 37 000 37 000

NCBR, z tego: 97 687 105 451

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 4 680

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Pomoc Techniczna 70 000 70 000

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 27 687 30 771

1.11 Realizacja projektów z budżetu rodków europejskich, z tego realizowane przez: 1 259 578 1 782 244 522 666 41,50%

MNiSW, z tego: 34 498 40 382

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 25 366 39 093

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 9 132 1 289

NCBR, z tego: 1 225 080 1 741 862

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 225 080 1 741 862

2. dział 750 - Administracja publiczna, z tego na: 47 116 49 182 2 066 4,38%

             - wydatki na obsługę Ministerstwa 45 078 47 199 2 121 4,71%

             - obsługę związaną ze współfinansowaniem projektów z udziałem środków UE, z tego: 64 51 -13

                                   Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 64 51

             - zadania realizowane z budżetu środków europejskich 1 974 1 932 -42 -2,13%

                                   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 1 634 1 656

                                   Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 340 276

3. dział 752 - Obrona narodowa 204 802 200 015 -4 787 -2,34%

             - projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności (NCBR) 204 787 200 000

             - pozostałe wydatki obronne 15 15

4. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego na: 16 500 18 500 2 000 12,12%

             - działalność bieżącą Centrum Nauki Kopernik 9 000 9 000

             - program "Naukobus" (kontynuacja programu z 2017 r.) 5 500 3 500

             - bieżące funkcjonowanie Narodowego Muzeum Techniki 2 000 6 000

Część 28 - Nauka, z tego: 7 782 798 8 410 424 627 626 8,06%

Wydatki budżetu państwa, z tego: 6 521 246 6 626 248 105 002 1,61%

Wydatki budżetu państwa (bez UE) 6 384 838 6 483 513 98 675 1,55%

Współfinansowanie projektów z udziałem UE 136 408 142 735 6 327 4,64%

Wydatki budżetu rodków europejskich 1 261 552 1 784 176 522 624 41,43%

Projekt planu na rok 2019
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Tablica nr 6

/w tysiącach złotych/

1 2 3 4 5 6

1.
Dotacje z budżetu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
z tego:

2 827 444 3 494 645 667 201 23,60%

1.1 w ramach czę ci 28 - Nauka, z tego: 2 544 874 3 040 207 495 333 19,46%

1.1.1
- dotacja podmiotową na pokrycie bieżących kosztów 
  zarządzania realizowanymi przez Centrum Rozwoju zadaniami 43 868 44 442 574 1,31%

1.1.2

- dotacja celowa na realizację strategicznych programów badań naukowych 
  i prac rozwojowych, innych zadań Centrum Rozwoju oraz na realizację 
  badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności 
  i bezpieczeństwa państwa

1 176 241 1 146 454 -29 787 -2,53%

1.1.3
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
  dotyczących obsługi realizacji zadań 1 998 1 998 0 0,00%

1.1.4
- dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów 
  z udziałem środków UE 97 687 105 451 7 764 7,95%

1.1.5
- płatności z budżetu środków europejskich w ramach programów 
  operacyjnych

1 225 080 1 741 862 516 782 42,18%

1.2 w ramach 38 - Szkolnictwo wyższe, z tego: 282 570 454 438 171 868 60,82%

1.2.1
- dotacje celowe na współfinansowanie i finansowanie projektów 
  z udziałem środków UE 46 586 50 266 3 680 7,90%

1.2.2
- płatności z budżetu środków europejskich w ramach programów 
  operacyjnych

235 984 404 172 168 188 71,27%

2. rodki planowane do pozyskania z rezerwy celowej, z tego: 1 148 308 984 780 -163 528 -14,24%

2.1 poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 43 892 53 174

2.2 poz. 98 – finansowanie programów z budżetu środków europejskich 1 104 416 931 606

3.
Dotacja z budżetu pozyskiwana z innego źródła 
(z cz. 34 - Rozwój Regionalny) 809 6 950 6 141 759,09%

4.
rodki przyznane  innym  podmiotom na płatno ci z budżetu rodków 

europejskich (z cz. 34 - Rozwój Regionalny) 0 21 582 21 582

5.
rodki na płatno ci z budżetu rodków europejskich 

(z cz. 27 - Informatyzacja)
25 933 26 000

6.
Pozostałe przychody Centrum (w tym: otrzymywane z Komisji Europejskiej za 

po rednictwem koordynatorów Unii Europejskiej)
4 161 3 600 -561 -13,48%

4 006 655 4 537 557 530 902 13,25%Łącznie rodki dla NCBR

Porównanie rodków 
przekazywanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w latach 2018-2019
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Tablica nr 7

/w tysiącach złotych/

1 2 3 4 5 6

1.
Dotacje z budżetu w części 28 dział 730  dla 
Narodowego Centrum Nauki, z tego:

1 358 730 1 273 535 -85 195 -6,3%

1.1
- dotacja podmiotowa na pokrycie bieżących kosztów 
  zarządzania realizowanymi przez Centrum Nauki zadaniami 43 077 43 801 724 1,7%

1.2 - dotacja celowa na realizację zadań Centrum Nauki 1 232 122 1 226 122 -6 000 -0,5%

1.3
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
   inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań 83 531 3 612 -79 919 -95,7%

2. 
Pozostałe przychody Centrum Nauki
(środki otrzymywane z Komisji Europejskiej oraz środki 
własne)

41 997 3 698 -38 299 -91,19%

3.
Dotacje z budżetu w części 34 dział 750 dla 
Narodowego Centrum Nauki, z tego:

0 2 452 2 452 -

3.1
 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - 
bieżące 0 2 372 2 372 -

3.2
 - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - 
majątkowe 0 80 80 -

4.

Pozostałe przychody Centrum Nauki 
środki EFTA i EOG w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

oraz Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 

0 1 130 1 130 -

1 400 727 1 280 815 -119 912 -8,6%Łącznie środki dla NCN

Projekt 

ustawy 

budżetowej
na rok 2019

Porównanie środków 
przekazywanych dla Narodowego Centrum Nauki
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Tablica Nr 8

Część 28 - Nauka

Część

2019 r. 2020 r. 2021 r.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

28

Centralny Instytut

 Ochrony Pracy - 

Państwowy Instytut 
Badawczy

Program

"Poprawa bezpieczeństwa i 
warunków pracy - IV etap", 
okres realizacji: lata 2017-2019

Opracowanie innowacyjnych 

rozwiązań organizacyjnych i 
technicznych poprawiających 
warunki i bezpieczeństwo pracy

Liczba produktów (rozwiązań prewencji 
technicznej i organizacyjnej) programu 

wieloletniego w części B

[2017]

32
207 - - 2017-2019 31 500 31 500 10 500 10 500 - -

PLANOWANE PROGRAMY WIELOLETNIE DO REALIZACJI W 2019 R.

w układzie zadaniowym

2

Termin 

realizacji
Cel programu

Koszty całkowite programu
(wszystkie źródła)

W ramach

zadania/

podzadania/

działania

Ogółem 2019 r.

Bazowa

Wartość

Docelowa OgółemNazwa

Miernik

Jednostka

koordynująca/
realizująca 

Nazwa programu

zadania/podzadania/ działania 

Zadanie 10.2.  Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Podzadanie 10.2.1.  Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B + R

Działanie 10.2.1.2  Finansowanie badań stosowanych

w tysiącach złotych

2020 r.

Nakłady do poniesienia po 2018 r. 
z budżetu państwa

2021 r.

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - IV etap, okres realizacji: lata 2017-2019

Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r.

Funkcja 10. Nauka polska



Tablica nr 9

w tym:

Wydatki 

majątkowe z 
czwartą cyfrą 

"0"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14

8 410 424 6 626 248 272 847 272 110 6 353 401 142 735 2 623 880 1 784 176

10 Nauka polska 8 363 210 6 579 034 270 347 269 610 6 308 687 142 735 2 623 880 1 784 176

Podniesienie poziomu 

wyników badań 
naukowych

Udział publikacji z Polski w 
czasopismach zawartych w 

bazie danych Scopus (%)

[2015] 1,250% 1,275% 5 262 089 5 262 089 252 002 252 002 5 010 087 37 000 1 325 535 0

5 243 589 5 243 589 0

18 500 18 500 0

Liczba patentów 

międzynarodowych 
uzyskanych przez polskich 

rezydentów w Europejskim 

Urzędzie Patentowym (EPO) 
i w Urzędzie Patentowym 
Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej (USPTO) 
oraz liczba patentów 

krajowych uzyskanych przez 

polskich rezydentów w 

Urzędzie Patentowym RP (w 
szt.)

[2016] 180 EPO, 

200 USPTO, 

3371 UPRP

250 EPO, 260 

USPTO, 3600 

UPRP

Udział wydatków na B+R 
poniesionych przez sektor 

przedsiębiorstw w stosunku 
do całkowitych wydatków na 

B+R w Polsce (w %)

[2016] 65,7% 66,9%

2 899 138 1 116 894 1 782 244

1 983 51 1 932

200 000 200 000 0

1 784 176

730

750

752

1 316 945 18 345 17 608 1 298 600 105 735 1 298 3453 101 121

10.2.
Badania naukowe służące 
praktycznym zastosowaniom

Zwiększenie poziomu 
praktycznego 

zastosowania prac 

B+R 

10.1.

Prowadzenie badań naukowych 
oraz upowszechnianie, 

promocja i popularyzacja nauki

730

921

z tego: w tym :

Budżet 
środków 

europejskich
Wydatki 

majątkowe
Pozostałe 

wydatki

Współfinanso
wanie 

projektów z 

udziałem 
środków UE

Dotacje 

przekazane 

do JSFP, o 

których mowa 

w art.9 pkt. 5-

7 i 14 uofp

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA NASTĘPNY ROK BUDŻETOWY
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Nazwa funkcji / zadania / 

podzadania / działania Cel/-e

Miernik/-i

Dział klasyfikacji 
budżetowej

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Nazwa

Wartość w tys. zł

Bazowa 2019 r.
Ogółem 
(9+14)

Budżet 
państwa 
(10+11)

Strona 1 z 2



w tym:

Wydatki 

majątkowe z 
czwartą cyfrą 

"0"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12 13 14

z tego: w tym :

Budżet 
środków 

europejskich
Wydatki 

majątkowe
Pozostałe 

wydatki

Współfinanso
wanie 

projektów z 

udziałem 
środków UE

Dotacje 

przekazane 

do JSFP, o 

których mowa 

w art.9 pkt. 5-

7 i 14 uofp
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Nazwa funkcji / zadania / 

podzadania / działania Cel/-e

Miernik/-i

Dział klasyfikacji 
budżetowej

Projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Nazwa

Wartość w tys. zł

Bazowa 2019 r.
Ogółem 
(9+14)

Budżet 
państwa 
(10+11)

11
Bezpieczeństwo zewnętrzne
i nienaruszalność granic 15 15 0 0 15 0 0 0

15 15 0

22

Koordynacja działalności oraz 
obsługa administracyjna i 
techniczna

47 199 47 199 2 500 2 500 44 699 0 0 0

22.1.W
Koordynacja działalności oraz 
obsługa administracyjna i techniczna 750 47 199 47 199 0

11.4.W

Gotowość struktur administracyjno-
gospodarczych kraju do obrony 

państwa
752
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