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1044
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)
z dnia 24 lipca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç statutowà
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Êrodków
finansowych na dzia∏alnoÊç statutowà (Dz. U. Nr 205,
poz. 1489) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ocena wniosku dotyczàcego przyznania Êrodków finansowych sporzàdzana przez w∏aÊciwà
komisj´ Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespó∏ lub zespó∏ roboczy, powo∏any na podstawie art. 30 ust. 1 i 4 ustawy, zwany dalej „zespo∏em”, zawiera propozycj´ dotyczàcà wysokoÊci przyznawanych Êrodków
finansowych lub odmowy ich przyznania oraz
uzasadnienie tej propozycji. Ocena wniosku
o przyznanie Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç statutowà jest sporzàdzana przez w∏aÊciwà komisj´ Rady Nauki w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce od dnia otrzymania wniosku do oceny.”;
2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oceny jednostki naukowej dokonuje si´ nie
rzadziej ni˝ raz na 5 lat, na podstawie informacji zawartych w corocznie sk∏adanych ankietach jednostki naukowej, sporzàdzanych
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia.”,
b) w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) najwa˝niejszych publikacji i monografii
z okresu poddanego ocenie, których liczba
nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 2 N, gdzie N jest
liczbà osób zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badaƒ naukowych lub prac rozwojowych na podstawie
stosunku pracy, dla których ta jednostka jest
podstawowym miejscem pracy;
4) najwa˝niejszych zastosowaƒ praktycznych
wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych z okresu poddanego ocenie, których
liczba nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 2 N.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Oceny jednostki naukowej dokonuje si´ odr´bnie dla zakresów oceny, okreÊlonych
w ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej,
———————
1) Minister

Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em
administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U.
Nr 216, poz. 1596).

sporzàdzonej wed∏ug wzoru stanowiàcego
odpowiednio za∏àcznik nr 2, 2a lub 2b do rozporzàdzenia.”;
3) w § 5 w ust. 5 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) jednostki naukowej, ubiegajàcej si´ po raz
pierwszy o ustalenie kategorii.”;
4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostka naukowa, ubiegajàca si´ o przyznanie dotacji na podstawowà dzia∏alnoÊç statutowà, w terminie do dnia 15 wrzeÊnia roku poprzedzajàcego rok, w którym ma byç przyznana
dotacja, przesy∏a:
1) wniosek o przyznanie dotacji, sporzàdzony
w 2 egzemplarzach, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;
2) wype∏nionà ankiet´ jednostki naukowej,
sporzàdzonà wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, oraz jej
wersj´ elektronicznà w wymaganym formacie na adres wskazany przez urzàd obs∏ugujàcy ministra.”;
5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie
specjalnego urzàdzenia badawczego, sporzàdzony w 2 egzemplarzach wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,
mo˝e z∏o˝yç jednostka naukowa odpowiedzialna za utrzymanie tego urzàdzenia, a w przypadku specjalnego urzàdzenia badawczego
z zakresu infrastruktury informatycznej —
uczelnia, w terminie do dnia 15 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok przyznania dotacji.”;
6) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia;
7) po za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia dodaje si´ za∏àczniki nr 2a i 2b do rozporzàdzenia w brzmieniu
okreÊlonym odpowiednio w za∏àcznikach nr 3 i 4
do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. 1. Do wniosków o przyznanie Êrodków finansowych na dzia∏alnoÊç statutowà z∏o˝onych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.
2. Jednostki naukowe, które z∏o˝y∏y ankiet´ jednostki za lata 2005—2008 wed∏ug wzorów dotychczasowych, sk∏adajà, w terminie do dnia 15 wrzeÊnia
2010 r., informacje okreÊlone w ust. 3, 4, 8, 11, 14, 15
i 17 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9127 —

Poz. 1044
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy˝szego z dnia 24 lipca 2009 r. (poz. 1044)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ
za rok .........
1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ
1) pe∏na nazwa jednostki;
2) nazwa skrócona;
3) REGON;
4) data za∏o˝enia;
5) ulica;
6) numer domu;
7) kod pocztowy;
8) miejscowoÊç;
9) numer telefonu;
10) numer faksu;
11) e-mail;
12) rodzaj jednostki — podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa,
mi´dzynarodowy instytut naukowy utworzony na
podstawie odr´bnych przepisów, jednostka organizacyjna posiadajàca status jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiej´tnoÊci, inna
jednostka naukowa (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. g
ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki);
13) kategoria jednostki;

3) numer telefonu s∏u˝bowego;
4) e-mail.
3. ZATRUDNIENIE W DZIA¸ALNOÂCI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE)
Liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy (w tym liczba kobiet), bez przeliczenia
na pe∏ny wymiar czasu pracy2) (liczba N, o której
mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4 rozporzàdzenia), oraz zatrudnionych w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu
pracy i w przeliczeniu na ekwiwalenty pe∏nego wymiaru czasu pracy EPC3), w tym:
1) z tytu∏em naukowym profesora i tytu∏em profesora w zakresie sztuki;
2) ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
i stopniem doktora habilitowanego w zakresie
sztuki;
3) ze stopniem naukowym doktora i stopniem doktora w zakresie sztuki;
4) pozosta∏e z wykszta∏ceniem wy˝szym;
5) pozosta∏e osoby.
———————
2)

14) dyscypliny naukowe;
15) Polska Klasyfikacja Dzia∏alnoÊci1);
16) dla jednostek organizacyjnych uczelni — jednostka nadrz´dna;
17) nazwa jednostki nadrz´dnej;
18) REGON jednostki nadrz´dnej;
19) organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà (je˝eli
dotyczy).
2. INFORMACJE O KIEROWNIKU JEDNOSTKI
NAUKOWEJ
1) nazwisko i imi´;
2) stanowisko s∏u˝bowe;
———————
1)

Klasyfikacja jednostki okreÊlona na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 251,
poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

Nale˝y podaç liczb´ osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy, bez przeliczenia na pe∏ny wymiar czasu
pracy.
3) Liczb´ osób zatrudnionych w pracach B+R nale˝y podaç
w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz w przeliczeniu na ekwiwalenty pe∏nego wymiaru czasu pracy
EPC.
EPC (ekwiwalent pe∏nego wymiaru czasu pracy) — sà to
jednostki przeliczeniowe s∏u˝àce do ustalenia faktycznego
zatrudnienia przy realizacji prac B+R. KoniecznoÊç wprowadzenia tego miernika wynika z faktu, ˝e wiele osób
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià B+R cz´Êç swojego czasu pracy przeznacza na zaj´cia inne ni˝ zwiàzane z realizacjà prac
B+R, np. na zaj´cia dydaktyczne, prace administracyjne
itp., a cz´Êç osób pracuje w wymiarze mniejszym ni˝ pe∏ny wymiar czasu pracy lub pracuje w danej jednostce niepe∏ny rok.
Jeden ekwiwalent osoby zatrudnionej w pe∏nym wymiarze czasu pracy oznacza jeden osoborok poÊwi´cony wy∏àcznie na dzia∏alnoÊç B+R. Zatrudnienie w dzia∏alnoÊci
B+R w ekwiwalentach pe∏nego wymiaru czasu pracy nale˝y ustaliç na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciàgu roku
sprawozdawczego przy realizacji prac B+R do pe∏nego
wymiaru czasu pracy obowiàzujàcego na danym stanowisku.
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4. OGÓLNA LICZBA OSÓB, DLA KTÓRYCH JEDNOSTKA JEST PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY
5. WARUNKI LOKALOWE

8. DANE O PUBLIKACJACH NAUKOWYCH I MONOGRAFIACH
1) publikacje w czasopismach ogó∏em, w tym liczba
i wykaz6):

1) powierzchnia terenu w∏asnego4) [ha];

a) publikacji w czasopismach wyró˝nionych przez
Journal Citation Reports,

2) powierzchnia u˝ytkowanego terenu stanowiàcego
w∏asnoÊç innych podmiotów [ha];

b) publikacji w czasopismach wyró˝nionych przez
European Reference Index for the Humanities,

3) powierzchnia terenu przekazanego do u˝ytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha];

c) publikacji w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporzàdzenia,

4) powierzchnia pomieszczeƒ:

d) publikacji w recenzowanych czasopismach innych ni˝ wymienione w lit. a, b lub c;

a) b´dàcych w∏asnoÊcià jednostki [m2],
b) wynajmowanych od innych podmiotów [m2],
c) wynajmowanych innym podmiotom w celu
uzyskania przychodów [m2].
6. DANE O BAZIE BIBLIOTECZNEJ5)
1) liczba woluminów ksià˝ek;
2) liczba woluminów czasopism, w tym:

2) redaktor naczelny czasopisma, o którym mowa
w pkt 1 lit. a lub b, b´dàcy pracownikiem jednostki naukowej;
3) redaktor naczelny czasopisma wymienionego
w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4
pkt 2 rozporzàdzenia, b´dàcy pracownikiem jednostki naukowej;
4) wykazy7) monografii i podr´czników akademickich
oraz ich rozdzia∏ów autorstwa pracowników jednostki naukowej:

a) prenumerowanych krajowych,

a) autorstwo monografii lub podr´cznika akademickiego w j´zyku angielskim, a w przypadku
nauk filologicznych — w j´zyku w∏aÊciwym dla
danej dyscypliny,

b) prenumerowanych zagranicznych.
7. UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

b) autorstwo monografii lub podr´cznika akademickiego w j´zyku innym ni˝ angielski,
a w przypadku nauk filologicznych — w j´zyku
innym ni˝ w∏aÊciwy dla danej dyscypliny,

1) liczba uprawnieƒ do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki;
2) liczba uprawnieƒ do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora
habilitowanego sztuki;

c) autorstwo rozdzia∏u w monografii lub podr´czniku akademickim w j´zyku angielskim,
a w przypadku nauk filologicznych — w j´zyku
w∏aÊciwym dla danej dyscypliny,

3) opis zakresów nadawanych stopni naukowych
doktora lub stopni doktora sztuki;

d) autorstwo rozdzia∏u w monografii lub podr´czniku akademickim w j´zyku innym ni˝ angielski,
a w przypadku nauk filologicznych — w j´zyku
innym ni˝ w∏aÊciwy dla danej dyscypliny;

4) opis zakresów nadawanych stopni naukowych
doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki;
5) liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników jednostki (w tym przez kobiety);
6) liczba stopni naukowych doktora habilitowanego
lub stopni doktora habilitowanego sztuki uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników jednostki (w tym przez kobiety);

Poz. 1044

5) redaktor naczelny wieloautorskich: monografii,
podr´cznika akademickiego lub serii wydawniczej;
6) liczba cytowaƒ publikacji z afiliacjà jednostki
w ostatnim roku, z którego sà dost´pne dane8).
9. WYDAWNICTWA W¸ASNE
1) tytu∏;
2) j´zyk;

7) liczba tytu∏ów naukowych profesora i tytu∏ów profesora sztuki uzyskanych w ostatnim roku przez
pracowników jednostki (w tym przez kobiety).

3) nak∏ad;
4) typ (P — periodyczne/Z — zwarte).

———————

———————

4)

6)

5)

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni podajà u˝ytkowanà powierzchni´ terenu oraz u˝ytkowanà powierzchni´ pomieszczeƒ.
Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni podajà dane
dotyczàce w∏asnej bazy bibliotecznej (np. wydzia∏owej).

7)
8)

Wykaz zawiera: czasopismo, tytu∏ publikacji, autora (autorów), rok, tom, stron´.
Wykaz zawiera: wydawc´, tytu∏ monografii, tytu∏ rozdzia∏u,
autora (autorów), rok, tom, strony.
Na podstawie Web of Science.
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10. CZ¸ONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASI¢GU ÂWIATOWYM
1) nazwisko i imi´;
2) nazwa organizacji/nazwa czasopisma;
3) rodzaj organizacji (M — mi´dzynarodowa organizacja naukowa, N — Polska Akademia Nauk,
U — Polska Akademia Umiej´tnoÊci i inne);
4) rok wyboru.
11. MI¢DZYNARODOWE PROGRAMY NAUKOWE
1) liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych i rozliczonych z udzia∏em jednostki lub
z udzia∏em pracowników jednostki, dla których
jest ona podstawowym miejscem pracy;
2) liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostk´ kontraktów na
koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej;

2) liczba i tytu∏y referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach mi´dzynarodowych
zorganizowanych przez jednostk´;
3) liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostk´;
4) liczba i tytu∏y referatów plenarnych na konferencjach mi´dzynarodowych wyg∏oszonych przez
pracowników jednostki na zaproszenie.
14. ZREALIZOWANE PROJEKTY9) BADAWCZE,
PROJEKTY CELOWE, PROJEKTY ROZWOJOWE,
UMOWY Z INNYMI PODMIOTAMI10)
1) liczba zrealizowanych projektów badawczych
i projektów celowych finansowanych lub dofinansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´;
2) liczba i wykaz zrealizowanych projektów badawczych (nr projektu, nak∏ady na projekt w z∏);
3) liczba i wykaz zrealizowanych projektów celowych;
ogó∏em:
w tym:
a) o udziale wnioskodawcy powy˝ej 500 tys. z∏,

3) liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostk´
kontraktów w ramach innych programów Unii
Europejskiej;
4) liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych i rozliczonych przez jednostk´
kontraktów w ramach programów spoza Unii
Europejskiej;
5) liczba i wykaz koordynowanych lub kierowanych
przez pracowników jednostki projektów Programów Ramowych;
6) zatrudnienie w jednostce laureata konkursów
„Pomys∏y” Europejskiej Rady Nauki.
12. UDZIA¸ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWO-PRZEMYS¸OWYCH
1) liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka;
2) opis specjalnoÊci naukowej sieci;
3) wykaz jednostek naukowych tworzàcych sieç
naukowà;
4) liczba konsorcjów naukowo-przemys∏owych, w których sk∏ad wchodzi jednostka naukowa;
5) nazwa konsorcjum;
6) zakres dzia∏ania konsorcjum;
7) wykaz jednostek wchodzàcych w sk∏ad konsorcjum.
13. KONFERENCJE NAUKOWE
1) liczba i nazwy konferencji mi´dzynarodowych zorganizowanych przez jednostk´;
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b) o udziale wnioskodawcy od 200 tys. z∏ do
500 tys. z∏,
c) o udziale wnioskodawcy poni˝ej 200 tys. z∏;
4) liczba i wykaz zrealizowanych i zakoƒczonych
osiàgni´ciem celu umów o wartoÊci powy˝ej
10 tys. z∏ na opracowanie nowych technologii, materia∏ów, wyrobów, systemów i us∏ug, zawartych
z innymi podmiotami.
15. PATENTY I WDRO˚ENIA
1) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce
naukowej za granicà;
2) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce
naukowej za granicà na wynalazki, które zosta∏y
zastosowane;
3) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce
naukowej przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
4) liczba i wykaz patentów udzielonych jednostce
naukowej przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej na wynalazki, które zosta∏y zastosowane;
5) liczba i wykaz patentów udzielonych podmiotowi
gospodarczemu na wynalazki, które zosta∏y zastosowane, a ich twórcami sà pracownicy jednostki
naukowej;
———————
9)

Dotyczy projektów, których zakoƒczenie zosta∏o potwierdzone raportem z∏o˝onym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
10) Nale˝y wykazaç tylko te umowy z innymi podmiotami,
w przypadku których osiàgni´cie celu potwierdzone jest
fakturà wystawionà przez jednostk´ naukowà.

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9130 —

6) liczba i wykaz zawartych umów o wspólnoÊci
patentu jednostki naukowej z podmiotem gospodarczym;
7) liczba i wykaz zg∏oszeƒ wynalazków do Urz´du
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
8) liczba i wykaz dokonanych za granicà zg∏oszeƒ
wynalazków;
9) liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na
wzory u˝ytkowe;
10) liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na
wzory u˝ytkowe, które zosta∏y zastosowane;
11) liczba i wykaz zg∏oszeƒ wzorów u˝ytkowych;
12) liczba i wykaz praw z rejestracji wzorów przemys∏owych udzielonych przez Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
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e) wycen´ wartoÊci przekazanych wyników badaƒ,
f) opis efektów praktycznych, gospodarczych lub
spo∏ecznych, uzyskanych poza jednostkà;
22) liczba i wykaz nowych produktów, dla których uzyskano certyfikaty jakoÊciowe w uprawnionych jednostkach;
23) liczba i wykaz nowych produktów wprowadzonych do obrotu handlowego, dla których uzyskano certyfikat zgodnoÊci z CE lub PN;
24) liczba i wykaz technologii, dla których uzyskano
standardy BAT11) (Najlepsza Dost´pna Technika);
25) liczba i wykaz przedmiotów wdro˝enia obj´tych
kompleksowà ochronà w∏asnoÊci;
26) liczba sprzedanych licencji, know-how itp.;
ogó∏em:
w tym:

13) liczba i wykaz zg∏oszeƒ wzorów przemys∏owych
do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

a) o op∏acie licencyjnej powy˝ej 1 mln z∏,

14) liczba i wykaz praw wy∏àcznych do wzorów przemys∏owych, innych ni˝ prawa autorskie, które zosta∏y udzielone jednostce naukowej za granicà;

b) o op∏acie licencyjnej od 500 tys. z∏ do 1 mln z∏,

15) liczba i wykaz dokonanych za granicà zg∏oszeƒ
wzorów przemys∏owych;

27) liczba i wykaz dokonaƒ twórczych wnoszàcych
znaczny wk∏ad w rozwój sztuki;

16) liczba i wykaz innych ni˝ prawa autorskie praw
wy∏àcznych do wzorów przemys∏owych, które zosta∏y zastosowane;

28) informacja, czy pracowników jednostki naukowej
obowiàzuje regulamin ochrony i korzystania
z w∏asnoÊci intelektualnej.

17) liczba i wykaz wynalazków, wzorów u˝ytkowych
i wzorów przemys∏owych, które uzyska∏y ochron´
i zosta∏y wystawione na krajowych lub mi´dzynarodowych wystawach lub targach;

c) o op∏acie licencyjnej poni˝ej 500 tys. z∏;

16. NAGRODY I WYRÓ˚NIENIA
1) wykaz nagród krajowych i zagranicznych za dzia∏alnoÊç naukowà, w tym:
a) Prezesa Rady Ministrów,

18) liczba i wykaz przys∏ugujàcych praw autorskich do
utworu b´dàcego wynikiem dzia∏alnoÊci twórczej
o indywidualnym charakterze (w szczególnoÊci
w zakresie architektury, urbanistyki, wzornictwa
przemys∏owego oraz sztuki);
19) liczba i wykaz opracowanych i wprowadzonych
nowych mi´dzynarodowych procedur post´powania (np. terapeutycznego, leczniczego, hodowlanego, technologicznego);

b) ministra w∏aÊciwego do spraw nauki,
c) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
d) Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Marii Sk∏odowskiej-Curie;
2) wykaz nagród i wyró˝nieƒ za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R, w tym:

20) liczba i wykaz wdro˝eƒ udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostkà wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych prowadzonych
w jednostce;

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

21) opis wdro˝enia zawierajàcy:

d) nagrody innych ministrów,

b) Prezesa Rady Ministrów,
c) ministra w∏aÊciwego do spraw nauki,

e) krajowych izb gospodarczych, medali i wyró˝nieƒ przyznanych na targach krajowych i zagranicznych.

a) tytu∏ przedsi´wzi´cia,
b) s∏owa kluczowe okreÊlajàce zakres zrealizowanych prac B+R,

———————
11)

c) nazw´ jednostki wdra˝ajàcej wyniki prac B+R,
d) form´ prawnà przekazania wyników prac B+R
(umowa sprzeda˝y, o realizacj´ projektu celowego, przekazania, u˝yczenia),

Zgodnie z ustawà z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,
Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,
Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20,
poz. 106 i Nr 79, poz. 666).
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c) przychody z tytu∏u umów zawartych z innymi
podmiotami ze sprzeda˝y gotowych rozwiàzaƒ
uzyskanych w wyniku prac B+R wykonanych
w jednostce bez udzia∏u Êrodków finansowych
na nauk´ ogó∏em, w tym przychody ze êróde∏
zagranicznych,

17. DANE FINANSOWE DOTYCZÑCE DZIA¸ALNOÂCI B+R
1) nak∏ady wewn´trzne faktycznie poniesione na
dzia∏alnoÊç B+R ogó∏em (bez amortyzacji Êrodków
trwa∏ych)12);
2) nak∏ady bie˝àce na dzia∏alnoÊç B+R;

d) przychody z tytu∏u umów zawartych z innymi
podmiotami na wykonanie w jednostce prac
B+R bez udzia∏u Êrodków finansowych na nauk´,
zakoƒczonych w roku obj´tym ankietà osiàgni´ciem zak∏adanego celu (podaje si´ ∏àcznie przychody ze wszystkich lat realizacji zakoƒczonej
umowy; nie podaje si´ przychodów z umowy
niezakoƒczonej w roku obj´tym ankietà) ogó∏em, w tym przychody ze êróde∏ zagranicznych;

ogó∏em13):
w tym:
a) badania podstawowe,
b) badania przemys∏owe,
c) prace rozwojowe;
3) nak∏ady inwestycyjne na Êrodki trwa∏e;

2) inne przychody;

ogó∏em14):

ogó∏em, w tym przychody z wydzielonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

w tym:
a) nak∏ady inwestycyjne na
naukowo-badawczej15),

Poz. 1044

zakup

aparatury

b) nak∏ady inwestycyjne na budynki i lokale, obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej oraz grunty16);
4) êród∏a finansowania inwestycji;
ogó∏em:
w tym:
a) Êrodki w∏asne (fundusz jednostki),
b) Êrodki z bud˝etu paƒstwa
ogó∏em:

19. ÂRODKI TRWA¸E
1) wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych na koniec roku;
2) wartoÊç brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do Êrodków trwa∏ych na koniec roku17);
3) umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do Êrodków trwa∏ych na koniec roku18).
20. LABORATORIA BADAWCZE POSIADAJÑCE
AKREDYTACJ¢ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI
1) nazwa laboratorium;

w tym:
— Êrodki finansowe na nauk´,
— inne êród∏a ogó∏em.
18. PRZYCHODY OGÓ¸EM
1) przychody w zakresie dzia∏alnoÊci B+R;
ogó∏em:
w tym:
a) przychody ze Êrodków finansowych na nauk´
ogó∏em, w tym:
— dotacja na finansowanie podstawowej dzia∏alnoÊci statutowej,
— dotacja na badania w∏asne,
— dotacja na utrzymanie specjalnego urzàdzenia badawczego,
— dotacja na badania wspólne sieci naukowej,
b) przychody ze Êrodków ustalonych w innych
cz´Êciach bud˝etu paƒstwa ni˝ Êrodki finansowe na nauk´,
———————
12)
13)
14)
15)
16)

Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 1 wiersz 01.
Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 5.
Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 1 wiersz 06.
Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 1 wiersz 09.
Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 1 wiersz 07.

2) profil dzia∏alnoÊci;
3) jednostka akredytujàca;
4) liczba procedur i ich zakres;
5) liczba i opis wdro˝onych mi´dzynarodowych systemów jakoÊci przyj´tych w Unii Europejskiej.
21. APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA ZAKUPIONA W ROKU, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA,
I WARTOÂå JEDNOSTKOWA ZAKUPU (BRUTTO),
JE˚ELI WYNOSI POWY˚EJ 500 000 Z¸
1) nazwa urzàdzenia;
2) typ wyposa˝enia (1 — urzàdzenie samodzielne,
2 — element stanowiska badawczego, 3 — wyposa˝enie laboratorium);
3) typ urzàdzenia;
4) producent;
5) rok produkcji;
6) wartoÊç brutto;
———————
17)
18)

Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 5 wiersz 04.
Zgodnie z PNT-01, PNT-01/s Dzia∏ 5 wiersz 05.
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7) êród∏a zakupu (Êrodki w∏asne, dotacja na inwestycj´ aparaturowà ze Êrodków na nauk´, dotacja
na podstawowà dzia∏alnoÊç statutowà, projekt
badawczy, projekt celowy, inne);
8) opis innych êróde∏ zakupu;

Poz. 1044

23. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ
ZA SPORZÑDZENIE ANKIETY
1) nazwisko;
2) imi´;
3) numer telefonu;

9) opis danych technicznych;
10) opis zastosowania;
11) nazwa laboratorium u˝ytkujàcego aparatur´.
22. INFORMACJA O NAJWA˚NIEJSZYM OSIÑGNI¢CIU JEDNOSTKI W ROKU, KTÓREGO DOTYCZY
ANKIETA

4) numer faksu;
5) e-mail.
Jednostka wype∏niajàca ankiet´ jest obowiàzana
do przechowywania pe∏nej dokumentacji potwierdzajàcej podane informacje. Dokumentacj´ t´ nale˝y
przedstawiç na ka˝de ˝àdanie organu kontrolujàcego
dzia∏alnoÊç jednostki.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla nauk humanistycznych, spo∏ecznych i dziedzin sztuki1)

———————
1)
2)

3)
4)

Dotyczy to nauk prawnych, nauk humanistycznych, sztuk filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych, sztuk teatralnych, nauk teologicznych, nauk ekonomicznych i nauk wojskowych.
Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl´du na liczb´ autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je˝eli autor (wspó∏autor, redaktor) podaje w publikacji t´ jednostk´ jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je˝eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oÊwiadczenie autora, ˝e jego
praca nale˝y do dorobku ocenianej jednostki. Za publikacje nie uznaje si´: suplementów, zeszytów specjalnych, materia∏ów konferencyjnych, artyku∏ów popularnonaukowych. Je˝eli dane czasopismo zosta∏o wymienione na kilku listach, to
artyku∏ w nim opublikowany uzyskuje najwy˝szà liczb´ punktów z proponowanych przez te listy.
W ocenie uwzgl´dniane sà tylko czasopisma wyró˝nione w Journal Citation Reports (JCR) posiadajàce impact factor (IF)
wi´kszy od 0.
Punktacja wg poziomów C, B, A list ERIH (European Reference Index for the Humanities) odpowiednio 8 pkt, 12 pkt,
15 pkt.
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———————
5)

6)
7)

Liczba publikacji zg∏oszonych w ramach tego punktu (Monografie naukowe) nie mo˝e byç wi´ksza od 1,5 N. Przez „monografi´” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych) opublikowane jako ksià˝ka lub
odr´bny tom omawiajàcy jakieÊ zagadnienie w sposób wyczerpujàcy, oryginalny i twórczy. Za monografi´ mogà byç
uznane: edycje tekstów êród∏owych, leksykografie. Za monografi´ nie uznaje si´ monograficznych artyku∏ów opublikowanych w czasopismach, powieÊci, zbiorów poezji, zbiorów opowiadaƒ i reporta˝y, pami´tników, dzienników itp. Przez
„rozdzia∏ w monografii” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 1 arkusz wydawniczy). Do oceny nie mo˝na
przedstawiaç wznowieƒ.
Dotyczy redaktora naczelnego b´dàcego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi´kszej liczbie redaktorów g∏ównych,
b´dàcych pracownikami ró˝nych jednostek, punkty sà dzielone odpowiednio przez liczb´ redaktorów.
Uprawnienia zgodnie z ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
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———————
8)
9)

Dotyczy wy∏àcznie dziedzin sztuki.
Je˝eli utworem jest wzór przemys∏owy, który uzyska∏ ochron´ na zasadach prawa w∏asnoÊci przemys∏owej w Polsce lub
za granicà — punkty przyznaje si´ tylko za uzyskanie praw w∏asnoÊci przemys∏owej.
10) Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´ lub innych cz´Êci bud˝etu
paƒstwa.

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9136 —

Poz. 1044

Dziennik Ustaw Nr 126

— 9137 —

Poz. 1044
Za∏àcznik nr 3

WZÓR
KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla nauk Êcis∏ych i technicznych1)

———————
1)
2)

3)

Dotyczy to nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk matematycznych, nauk technicznych i nauk wojskowych.
Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl´du na liczb´ autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je˝eli autor (wspó∏autor, redaktor) podaje w publikacji t´ jednostk´ jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je˝eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oÊwiadczenie autora, ˝e jego praca nale˝y do dorobku ocenianej jednostki. Za publikacje nie uznaje si´: suplementów, zeszytów specjalnych, materia∏ów konferencyjnych, artyku∏ów popularnonaukowych.
W ocenie uwzgl´dniane sà tylko czasopisma wyró˝nione w Journal Citation Reports (JCR) posiadajàce impact factor (IF)
wi´kszy od 0.
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———————
4)

Przez „monografi´” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksià˝ka lub odr´bny tom omawiajàcy jakieÊ zagadnienie w sposób wyczerpujàcy, oryginalny i twórczy. Za monografi´ nie
uznaje si´ monograficznych artyku∏ów opublikowanych w czasopismach.
Przez „rozdzia∏ w monografii” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). ¸àczna liczba punktów za poszczególne rozdzia∏y, przyznanych ocenianej jednostce, nie mo˝e przekraczaç maksymalnej liczby punktów za ca∏à monografi´. Do oceny nie mo˝na przedstawiaç wznowieƒ.
5) Dotyczy redaktora naczelnego b´dàcego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi´kszej liczbie redaktorów g∏ównych
b´dàcych pracownikami ró˝nych jednostek punkty sà dzielone odpowiednio przez liczb´ redaktorów.
6) Uprawnienia zgodnie z ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
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———————
7)
8)
9)

Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´ i innych cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
Wymagana jest kopia zg∏oszenia do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu gospodarczego informujàcego o zastosowaniu wynalazku lub uzyskanie przez twórców wynagrodzenia za stosowanie wynalazku.
Je˝eli przedmiot praw autorskich uzyska∏ ochron´ na zasadach prawa w∏asnoÊci przemys∏owej w Polsce lub za granicà
— punkty przyznaje si´ tylko za uzyskanie praw w∏asnoÊci przemys∏owej.
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———————
10)

W przypadku wielokrotnej sprzeda˝y licencji przyjmuje si´ ∏àcznà kwot´ uzyskiwanych op∏at z tytu∏u sprzeda˝y okreÊlonej licencji lub know-how.
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
dla nauk o ˝yciu1)

———————
1)
2)

3)
4)

Dotyczy to nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk leÊnych, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk
o Ziemi, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych.
Oceniana jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji bez wzgl´du na liczb´ autorów. Publikacja jest
oceniana jako dorobek jednostki, je˝eli autor (wspó∏autor, redaktor) podaje w publikacji t´ jednostk´ jako swoje miejsce
pracy (afiliacja w jednostce); je˝eli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oÊwiadczenie autora, ˝e jego praca nale˝y do dorobku ocenianej jednostki. Za publikacje nie uznaje si´: suplementów, zeszytów specjalnych, materia∏ów konferencyjnych, artyku∏ów popularnonaukowych.
W ocenie uwzgl´dniane sà tylko czasopisma wyró˝nione w Journal Citation Reports (JCR) posiadajàce impact factor (IF)
wi´kszy od 0.
Przez „monografi´” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako ksià˝ka lub odr´bny tom omawiajàcy jakieÊ zagadnienie w sposób wyczerpujàcy, oryginalny i twórczy. Za monografi´ nie
uznaje si´ monograficznych artyku∏ów opublikowanych w czasopismach.
Przez „rozdzia∏ w monografii” nale˝y rozumieç opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego). ¸àczna liczba punktów za poszczególne rozdzia∏y, przyznanych ocenianej jednostce, nie mo˝e przekraczaç maksymalnej liczby punktów za ca∏à monografi´. Do oceny nie mo˝na przedstawiaç wznowieƒ.
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———————
5)
6)

Dotyczy redaktora naczelnego b´dàcego pracownikiem ocenianej jednostki. Przy wi´kszej liczbie redaktorów g∏ównych
b´dàcych pracownikami ró˝nych jednostek punkty sà dzielone odpowiednio przez liczb´ redaktorów.
Uprawnienia zgodnie z ustawà z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).
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———————
7)
8)
9)

Nie dotyczy umów w ramach projektów finansowanych ze Êrodków finansowych na nauk´ i innych cz´Êci bud˝etu paƒstwa.
Wymagana jest kopia zg∏oszenia do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu gospodarczego informujàcego o zastosowaniu wynalazku lub uzyskanie przez twórców wynagrodzenia za stosowanie wynalazku.
W przypadku wielokrotnej sprzeda˝y licencji przyjmuje si´ ∏àcznà kwot´ uzyskiwanych op∏at z tytu∏u sprzeda˝y okreÊlonej licencji lub know-how.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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