Projekt z dnia 19 września 2022 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A E D U K A C J I I N A U K I 1)
z dnia ………….. 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego
członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym
działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
Na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów
i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa
wyższego i nauki (Dz. U. z 2020 r. poz. 2208) w § 7:
1)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za udział w posiedzeniach zespołów doradczych powołanych na podstawie
art. 341 ustawy w celu wspierania ministra w:
1)

kształtowaniu polityki naukowej państwa w poszczególnych obszarach związanych
z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności
w obszarze rozwoju dziedzin nauki lub dziedziny sztuki lub w obszarze wspierania
rozwoju młodych naukowców, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a)

1200 zł – dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego
posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b)
2)

1000 zł – dla pozostałych członków zespołu;

realizacji zadań związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4–6b ustawy, we wspólnym
międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu w zakresie strategicznej
infrastruktury badawczej, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1)

2)

Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807,
1010, 1079, 1117 i 1459.
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a)

1000 zł – dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego
posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,

b)
2)

800 zł – dla pozostałych członków zespołu.”;

w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 700 zł
do 1500 zł za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu
i zakresu;”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI I NAUKI

Za zgodność pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
Wojciech Ulitko
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Edukacji i Nauki
/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, minister właściwy do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom
i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Na
podstawie ww. upoważnienia ustawowego zostało wydane rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia
przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom
dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2208), zwane dalej „rozporządzeniem”. Rozporządzenie określa m.in. wysokość
wynagrodzenia przysługującego członkom zespołów doradczych powołanych na podstawie
art. 341 ustawy, przy czym nie zostały w nim wyodrębnione wynagrodzenia za realizację zadań
związanych z udziałem podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4–6b ustawy, we wspólnym międzynarodowym programie lub
przedsięwzięciu w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. W związku z tym członkom
zespołu doradczego powołanego w celu wspierania ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki w powyższym zakresie, zwanego dalej „zespołem”, przysługuje
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu według stawek określonych w § 7 ust. 1
rozporządzenia (600 zł dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie
w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego oraz 400 zł dla pozostałych członków zespołu),
a także wynagrodzenie za przygotowanie projektu opinii według stawek określonych w § 7
ust. 4 pkt 1 rozporządzenia (od 100 zł do 300 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii).
Projektowana

nowelizacja

rozporządzenia

ma

na

celu

określenie

wysokości

wynagrodzenia przysługującego członkom zespołu za:
1)

udział w posiedzeniach zespołu,

2)

przygotowanie projektu każdej opinii

– w sposób bardziej adekwatny do ich nakładu pracy.
Mając na uwadze nakład pracy związany z wykonywaniem zadań zespołu, proponuje się
nowelizację przepisów rozporządzenia i określenie wysokości stawek wynagrodzenia z tego
tytułu tak, aby:
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1)

za udział w posiedzeniach zespołu przewodniczącemu albo członkowi zespołu
prowadzącemu posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego przysługiwało
wynagrodzenie w wysokości 1000 zł, natomiast pozostałym członkom zespołu –
w wysokości 800 zł;

2)

za przygotowanie projektu każdej opinii, w zależności od jej przedmiotu i zakresu,
członkom zespołu przysługiwało wynagrodzenie w wysokości od 700 zł do 1500 zł.
Tak określone wynagrodzenia uwzględniają rzeczywisty nakład pracy konieczny do

przeprowadzania oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację zadań
związanych z udziałem we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu
w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej i raportów z wykorzystania tych środków
oraz przygotowania projektów opinii. Nakład ten jest szczególnie duży ze względu na
niezwykle złożony charakter projektów z zakresu międzynarodowej infrastruktury badawczej,
w których udział niejednokrotnie wiąże się z wieloletnimi i wielomilionowymi
zobowiązaniami na poziomie rządowym. Takie projekty wymagają kompleksowej,
wieloetapowej i niezwykle czasochłonnej oceny przez wysokiej klasy specjalistów
posiadających wiedzę w zakresie budowy, modernizacji i użytkowania międzynarodowych
infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe przez Europejskie
Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych oraz wpisanych na Polską Mapę
Infrastruktury Badawczej.
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do
projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowane rozporządzenie nie dotyczy praw i obowiązków majątkowych
przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji
publicznej, a także nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

–5–
Projektowane

rozporządzenie

nie

podlega

notyfikacji

zgodnie

z

przepisami

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

