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ZBIORCZE OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Ustawa bud etowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 278, poz. 2755) zało yła dla cz ci 28 - Nauka:
dochody ogółem 5.244 tys. zł, z tego:
dział 730 – Nauka
dział 750 – Administracja publiczna

2.294 tys. zł,
2.950 tys. zł,

wydatki ogółem 2.924.171 tys. zł, z tego:
dotacje podmiotowe
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
bie ce
maj tkowe

1.835.645 tys. zł,
9.150 tys. zł,
777.067 tys. zł,
302.309 tys. zł,

a w podziale na działy:
dział 730 – Nauka
dział 750 – Administracja publiczna

2.892.329 tys. zł,
31.842 tys. zł.

Ponadto, zgodnie z decyzjami Ministra Finansów:
w dziale 730 – Nauka
• z dnia 15 kwietnia 2005 r., znak FS11-404-8/2005 zwi kszenie (z cz ci 83,
poz. 65) o kwot 200.000 zł, z przeznaczeniem sfinansowanie kosztów zadania
promocyjnego pod nazw Festyn Archeologiczny w Museumsdorf Duppel
w Berlinie, w ramach Roku Polsko–Niemieckiego 2005–2006, realizowanego przez
O rodek Bada Archeologicznych UW,
• z dnia 26 pa dziernika 2005 r., znak IP-6/4135/934/12042/10A/MO/05 zwi kszenie
(z cz ci 83, poz. 10) o kwot 23.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
realizacji zadania przeprowadzenia ekspertyzy dot. „Sukcesów i niepowodze
polskich zespołów naukowych bior cych udział w 6PR”, dla jednostki realizuj cej
tj. MNiI,
• z dnia 27 pa dziernika 2005 r., znak FS11-404-58/05 zwi kszenie (z cz ci 81, dział
758, rozdział 75817 §4810) o kwot 700.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie
zada Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie działalno ci
wspomagaj cej badania,
• z dnia 12 grudnia 2005 r., znak BP1-4135/92/2005 zmniejszenie o kwot 430.000 zł
– blokada rodków w rozdziale 73002 z przeznaczeniem na utworzenie nowej
rezerwy celowej w cz ci 83 – Rezerwy celowe, oznaczonej jako pozycja 83 –
Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowi za wymagalnych Skarbu Pa stwa.
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w dziale 750 – Administracja publiczna
• z dnia 7 lutego 2005 r., znak: FS11-404-3/05 zwi kszenie (z cz ci 83, poz. 33)
o kwot 107.482 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku słu by cywilnej
(z pochodnymi) dla 9 mianowanych z dniem 15.11.2004 r. urz dników słu by
cywilnej zatrudnionych w MNiI,
• z dnia 29 kwietnia 2005 r., znak: FS11-404-11/05 zwi kszenie (z cz ci 83, poz.32)
o kwot
100.862 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodze
(z pochodnymi) wynikaj cych ze zwi kszenia zatrudnienia w cz. 28 – Nauka
od 01.06.2005 r. o 4 etaty – członków korpusu słu by cywilnej,
• z dnia 6 czerwca 2005 r., znak: FB2-462-KW-49/BM6-6603/2005 zwi kszenie
(z cz ci 29 – Obrona Narodowa) o kwot 16.429 zł, z przeznaczeniem na pokrycie
skutków finansowych, nie uj tych na etapie planowania bud etowego na 2005 r. z
tytułu zwi kszonych wypłat uposa e i nagród rocznych dla ołnierzy zawodowych
pełni cych słu b w ministerstwach i urz dach centralnych,
• z dnia 6 czerwca 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/135/5342/2005 zwi kszenie
(z cz ci 83, poz. 10) o kwot 38.406 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, lata 2004–2006, priorytetu 3 Pomoc techniczna,
działanie 3.2 – Komputeryzacja oraz wyposa enie w sprz t biurowy instytucji
zaanga owanych w zarz dzanie i wdra anie SPO–WKP, dla jednostki realizuj cej,
tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Bada na Rzecz
Gospodarki MNiI,
• z dnia 6 czerwca 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/136/5343/2005 zwi kszenie
(z cz ci 83, poz. 10) o kwot 9.213 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
Pomoc techniczna, działanie 3.3 – Informacja i promocja działa SPO–WKP, dla
jednostki realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu
Bada na Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 6 czerwca 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/137/5344/2005 zwi kszenie
(z cz ci 83, poz. 10) o kwot 37.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
Pomoc techniczna, działanie 3.1 – Wsparcie zarz dzania SPO–WKP, dla jednostki
realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Bada na
Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 11 lipca 2005 r., znak FS11-404-10/05 zwi kszenie (z cz ci 83, poz. 34)
o kwot 53.541 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia
i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla
osoby z kierowniczego stanowiska pa stwowego,
• z dnia 22 lipca 2005 r., znak IP-6/10C/4135/317/7216/2005 zwi kszenie (z cz ci
83, poz. 10) o kwot 10.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
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Pomoc techniczna, działanie 3.3 – Informacja i promocja działa SPO–WKP, dla
jednostki realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu
Bada na Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 30 wrze nia 2005 r., znak IP–6/10C/4135/721/10825/2005 zwi kszenie
(z cz ci 83, poz. 10) o kwot 10.625 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
Pomoc techniczna, działanie 3.3 – Informacja i promocja działa SPO–WKP, dla
jednostki realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu
Bada na Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 21 pa dziernika 2005 r., znak: FS11-404-52/05 zwi kszenie (z cz ci 83,
poz. 33) o kwot 23.885 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków słu by
cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 01.12.2005 r. urz dników
słu by cywilnej zatrudnionych w MNiI,
• z dnia 24 pa dziernika 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/868/11585/2005 zwi kszenie
z (cz ci 83, poz. 10) o kwot 6.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
Pomoc techniczna, działanie 3.3 – Informacja i promocja działa SPO–WKP, dla
jednostki realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu
Bada na Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 24 pa dziernika 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/868/11586/2005 zwi kszenie
z (cz ci 83, poz. 10) o kwot 34.265 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków
zwi zanych ze współfinansowaniem SPO–WKP, lata 2004–2006, priorytetu 3
Pomoc techniczna, działanie 3. 1 – Wsparcie zarz dzania SPO–WKP, dla jednostki
realizuj cej tj. Departamentu Funduszy Strukturalnych i Departamentu Bada na
Rzecz Gospodarki MNiI,
• z dnia 26 pa dziernika 2005 r., znak: IP-6/10C/4135/1391/12855/10C-NMF/MO/05
zwi kszenie (z cz ci 83, poz. 10) o kwot 17.953 zł, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów zwi zanych z tworzeniem systemu wdra ania i uruchomieniem rodków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Instytucji
Po rednicz cej dla priorytetu „Badania Naukowe”, dla jednostki realizuj cej tj.
Departamentu Bada Naukowych MNiI,
• z dnia 31 pa dziernika 2005 r., znak: FS11-404-55/05 zwi kszenie (z cz ci 83,
poz. 34) o kwot 98.708 zł, z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat wynagrodze
dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk pa stwowych oraz wypłat
nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy dla sekretarza stanu,
• z dnia 28 listopada 2005 r., znak: FB2-462-KW-93/2005/BM6-1486 zwi kszenie
z (cz ci 29 – Obrona Narodowa) o kwot 8.135 zł, z przeznaczeniem na pokrycie
skutków finansowych, nieuj tych na etapie planowania bud etowego na 2005 r.
z tytułu zwi kszonych wypłat uposa e
ołnierzy zawodowych pełni cych
słu b w ministerstwach i urz dach centralnych, wynikaj cych z podwy szenia

9

stawek dodatku za wysług lat ołnierzy od dnia 01.10.2005 r. stosownie do
postanowie rozporz dzenia MON z dnia 11.10.2005 r.,
• z dnia 12 grudnia 2005 r., znak: FS11-404-73/05 zwi kszenie (z cz ci 83, poz. 10)
o kwot
36.022 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodze
(z pochodnymi) wynikaj cych ze zwi kszenia zatrudnienia o 5 etatów w grupie
członków korpusu słu by cywilnej,
wydatki na 2005 r. dla cz ci 28 - Nauka zwi kszono ł cznie o 1.102.926 zł (z tego
dla działu 730 – Nauka o 493.200 zł i dla działu 750 – Administracja publiczna
o 609.726 zł).
W wyniku powy szych decyzji Ministra Finansów plan po zmianach wyniósł
2.925.273.926 zł, z tego dla działów: 730 – Nauka–2.892.822.200 zł i 750 –
Administracja publiczna – 32.451.726 zł.
Ministerstwo Finansów dla cz ci 28 – Nauka przekazało rodki w wysoko ci
2.918.704.591 zł oraz 6.569.335 zł jako niewygasaj ce (zgodnie z rozporz dzeniem
Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. /Dz. U. Nr 245, poz. 2082/ w sprawie
wydatków bud etu pa stwa, które w 2005 r. nie wygasaj z upływem roku
bud etowego) bezpo rednio na wyodr bnione subkonto centralnego rachunku
bie cego bud etu pa stwa.
Ł czne wykonanie wydatków w cz ci 28 – Nauka w roku 2005 wyniosło
2.920.667.361,25 zł, tj. 99,84 % kwoty planu po zmianach, z tego:
– w dziale 730 – 2.892.509.091,34 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach,
– w dziale 750 –

28.158.269,91 zł, co stanowi 86,77 % planu po zmianach.

Niepełne wykonanie planu po zmianach w cz ci 28 – Nauka w ł cznej
wysoko ci 4.606.564,75 zł wynika:
– w dziale 730 – Nauka ze zwrotów rodków niewykorzystanych przez jednostki
naukowe w wysoko ci 313.108,66 zł (w terminie uniemo liwiaj cym
przeznaczenie ich na wznowienie wydatków),
– w dziale 750 – Administracja publiczna ze zwrotu niewykorzystanych rodków
w kwocie 4.293.456,09 zł.
Wydatki bud etowe cz ci 28 – Nauka w 2005 r. wg klasyfikacji bud etowej
przedstawia Tablica Nr 1.

DOCHODY
Ł czne wykonanie dochodów w cz ci 28 – Nauka w 2005 r. wyniosło
7.436.037,10 zł, tj. 141,8 % rodków wg ustawy bud etowej, z tego w dziale:
– 730 – Nauka 7.256.957,18 zł, co stanowi 316,35 %
bud etowej,

rodków wg ustawy

– 750 – Administracja publiczna 179.079,92 zł, co stanowi 6,07 %
wg ustawy bud etowej.

rodków
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Dział 730 – Nauka
W ustawie bud etowej na 2005 r. w dziale 730 – Nauka zaplanowano dochody
w wysoko ci 2.294 tys. zł. Kwota dochodów zrealizowanych w tym dziale wyniosła
7.256.957,18 zł i kształtowała si nast puj co:
a/ rozliczenie dochodów w rozdziałach:
73001, 73002, 73003, 73005 73006 i 73007
– 7.251.173,16 zł
Dochody w tych rozdziałach pochodziły ze zwrotów, z tytułu rozliczenia rodków
bud etowych z lat ubiegłych.
b/ rozliczenia dochodów w rozdziale 73095
– 5.784,02 zł
Wysoko dochodów uzyskanych w tym rozdziale jest wynikiem m.in.:
– rozliczenia umów finansowanych z byłego Centralnego Funduszu Rozwoju
Nauki i Techniki – 3.000,00 zł,
– odsetek z rachunku bankowego BPH – 2.784,02 zł.
Po rozliczeniu finansowym 2 umów w 2005 r., do rozliczenia w 2006 r. i latach
nast pnych pozostało 10 umów (ZRN i WIP), w tym:
– 1 umowa rozliczana przez Ministerstwo o nale no ciach ogółem
44.107,93 zł,
– dłu nicy w stanie upadło ci z tytułu 7 umów (4 ZRN i 3 WIP) w wysoko ci
1.071.875,77 zł,
– nale no ci z tytułu 1 umowy – Ministerstwo dochodzi w drodze
post powania s dowego – warto przedmiotu sporu wynosi 27.000,00 zł,
– z tytułu zawartego porozumienia z BG 718,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
W ustawie bud etowej na 2005 r. w dziale 750 – Administracja publiczna
zaplanowano dochody w wysoko ci 2.950 tys. zł. (w tym kwota 2.850.000 zł, jako
dochody – zwrot z UE prefinansowanych wydatków SPO–WKP Pomoc techniczna).
Dochody w ramach tego działu pochodziły, m.in. z:
grzywien i kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych § 0058 – 1.846,72 zł,
wpływów z usług § 0830 (wpływy z czynszu za podnajem powierzchni
biurowej) – 103.766,90 zł,
wpływów ze sprzeda y składników maj tkowych § 0870 – 9.000 zł,
wpływów z ró nych dochodów § 0970 (w tym zwrot wydatków lat ubiegłych)
– 64.466,30 zł
wpływów z ró nych rozlicze § 8518 (dochody, których ródłem s
z UE) – 0 zł.
Dochody w cz ci 28 – Nauka w 2005 r. przedstawia Tablica Nr 2.

rodki
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WYDATKI
Dział 730 – Nauka
W roku 2005 wydatkowanie rodków działu 730 – Nauka odbywało si na
podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych, ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, rozporz dzenia Ministra Finansów
z dnia 20 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych,
rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia 30 listopada
2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych
ustalanych w bud ecie pa stwa na nauk a tak e według nowych uregulowa
prawnych wynikaj cych z ustawy z dnia 8 pa dziernika 2005 r. o zasadach
finansowania nauki, która weszła w ycie z dniem 5 lutego 2005 r. oraz
rozporz dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U.
Nr 161, poz. 1359) obowi zuj cego od 09.09.2005 r.
Ustawa ta wprowadziła m.in.:
− zmian systemu finansowania nauki w Polsce polegaj c m.in., na tym, e
Minister przyznaje rodki finansowe na nauk w drodze decyzji, na
podstawie wniosków zło onych przez uprawnione podmioty, tj. jednostkom
naukowym prowadz cym w sposób ci gły badania naukowe lub prace
rozwojowe, szkołom wy szym na badania własne, jednostkom naukowym
reprezentuj cym sie naukow na badania wspólne, jednostkom naukowym
i innym uprawnionym podmiotom na realizacj zada lub przedsi wzi
przewidzianych do wykonania w ustalonym okresie i na okre lonych
warunkach, ministrom kieruj cym działami administracji rz dowej,
kierownikom centralnych organów administracji rz dowej oraz Prezesowi
PAN na realizacj zada z zakresu działalno ci wspomagaj cej badania.
Stronie niezadowolonej z decyzji przyznaj cej rodki albo odmowy
przyznania przysługuje odwołanie zgodnie z kodeksem post powania
administracyjnego. Przy Ministrze działa Rada Nauki, która jest organem
opiniodawczo–doradczym
− rozwi zania organizacyjno–prawne, maj ce na celu poło enie wi kszego
nacisku na prowadzenie bada stosowanych i prac rozwojowych
oraz
− kształtowanie aktywnej
i innowacyjnej pa stwa.

polityki naukowej i naukowo–technicznej

rodki finansowe przeznaczone w bud ecie pa stwa na nauk przyznawane
były jednostkom i innym podmiotom, na cele okre lone w art. 14 ust. 2 pkt 1–6 ustawy
o Komitecie Bada Naukowych, na podstawie uchwał Komitetu lub zespołów
Komitetu oraz w drodze decyzji Ministra Edukacji i Nauki równie zgodnie z now
ustaw o zasadach finansowania nauki okre laj cej wysoko przyznanych rodków.
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Po wej ciu w ycie ustawy o zasadach finansowania nauki rodki finansowe
przyznawane s jednostkom naukowym i innym podmiotom, na cele okre lone w art. 7
ust. 1 ww. ustawy, na podstawie zło onych wniosków przez uprawnione podmioty w
drodze decyzji Ministra, po zasi gni ciu opinii wła ciwego organu Rady Nauki.
Ustawa bud etowa na 2005 r. z dnia 22 grudnia 2004 r. dla działu 730 – Nauka
okre liła kwot w wysoko ci 2.892.329 tys. zł, z tego na:
– dotacje
–

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1.835.645 tys. zł,
9.070 tys. zł,

– wydatki bie ce

747.813 tys. zł,

– wydatki maj tkowe

299.801 tys. zł.

Jednocze nie w ramach wy ej wymienionej kwoty na podstawie:
• art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych,
zarz dzeniem Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych Nr 3/2005 z dnia
19 stycznia 2005 r. w sprawie wyodr bnienia rodków finansowych na
finansowanie lub dofinansowanie okre lonych zada w 2005 r., zmienionym
zarz dzeniem Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych Nr 5/2005 z dnia
3 lutego 2005 r., wyodr bniono rodki z przeznaczeniem na:
- badania własne szkół wy szych,
- badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach specjalnych
programów badawczych współfinansowanych w ramach programów
wspólnotowych,
- utrzymanie specjalnych urz dze
badawczych (w tym z zakresu
infrastruktury informatycznej),
- specjalne programy badawcze i sieci naukowe, w tym udział
w przedsi wzi ciu mi dzynarodowym podejmowanym na podstawie
umowy mi dzyrz dowej, dotycz cej prowadzenia wspólnych bada
naukowych lub inwestycji słu cych potrzebom bada ,
- koszty realizacji inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub
prac rozwojowych, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej,
- inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych,
- działalno
wspomagaj c badania (z tego: prowadzon przez ministrów
i kierowników centralnych organów administracji rz dowej, obejmuj c
wykonanie zada własnych i działalno
podległych im jednostek
naukowych, Polsk Akademi Nauk, obejmuj c jej potrzeby własne
i działalno jej placówek naukowych,
- prace
wspomagaj ce przyst powanie do specjalnych programów
badawczych lub realizowanie poszczególnych zada w ramach tych
programów,
- opłacanie składek członkowskich na rzecz instytucji i organizacji
mi dzynarodowych.
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• art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych,
zarz dzeniem Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych Nr 2/2005 z dnia
19 stycznia 2005 r. w sprawie podziału pomi dzy zespoły Komitetu Bada
Naukowych rodków finansowych ustalonych w bud ecie pa stwa na nauk
w 2005 r., zmienionym zarz dzeniem Przewodnicz cego Komitetu Bada
Naukowych Nr 4/2005 z dnia 3 lutego 2005 r., dokonano podziału pomi dzy
zespoły Komitetu Bada Naukowych rodków finansowych z przeznaczeniem na:
- finansowanie lub dofinansowanie działalno ci statutowej jednostek
naukowych, w tym tak e współpracy naukowej i naukowo–technicznej
z zagranic w zakresie bada naukowych lub prac rozwojowych oraz
prowadzonych przez jednostki naukowe mi dzynarodowych studiów
doktoranckich,
- finansowanie projektów badawczych,
- finansowanie bada
naukowych obj tych II etapem programu
wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do
standardów Unii Europejskiej”,
- dofinansowanie projektów celowych,
- dofinansowywanie projektów celowych realizowanych na rzecz małych
i rednich przedsi biorstw,
- finansowanie lub dofinansowanie działalno ci wspomagaj cej badania
w zakresie podmiotów działaj cych na rzecz nauki, w tym
dofinansowywanie zada Muzeum Techniki NOT,
natomiast
– zadania uj te w rozdziale 73095 finansowane były na podstawie art. 13a
ustawy o Komitecie Bada Naukowych oraz na podstawie art. 15
ust. 2 i 4 ustawy o zasadach finansowania nauki,
– zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT) – art.16 ust. 1
ustawy o Komitecie Bada Naukowych oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy
o zasadach finansowania nauki, uj te w rozdziałach: 73002 i 73006
były finansowane na podstawie umowy.
Minister Nauki i Informatyzacji – Przewodnicz cy Komitetu Bada Naukowych
(na podstawie art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych) decyzjami: Nr 9/W1/2005 z dnia 21 lipca 2005 r., Nr 10/W1/2005 z dnia
5 sierpnia 2005 r., Nr 13/W1/2005 z dnia 8 wrze nia 2005 r., Nr 16/W1/2005 z dnia
26 pa dziernika 2005 r.
oraz
Minister Edukacji i Nauki (od 31 pa dziernika 2005 r. – zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów

z dnia 31 pa dziernika 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji /Dz. U. Nr 220, poz. 1879/ oraz rozporz dzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 pa dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Edukacji i Nauki /Dz.U. Nr 220 poz.1886/) decyzjami: Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r.,
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Nr 22/W1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r., Nr 24/W1/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r.
dokonał odpowiednio zmian wysoko ci rodków w rozdziałach:
73001 § 4300 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych –
zmniejszył o 11.101.598,40 zł, tj. do kwoty 190.221.401,60 zł,
73002 §§ projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych – zmniejszył
o 35.973.504,55 zł, tj. do kwoty 420.357.495,45 zł,
73003 § 4300 projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych,
humanistycznych i cisłych – zmniejszył o 12.400.689,69 zł, tj. do kwoty
50.628.310,31 zł
73005 §§ działalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania
własne szkół wy szych – dotacj podmiotow zwi kszył o 64.741.000,99 zł, tj.
do kwoty 2.170.187.000,99 zł,
73006 §§ działalno wspomagaj ca badania – zmniejszył o 5.354.485,35 zł, tj. do
kwoty 48.403.514,65 zł,
73007 § 4540 współpraca naukowa i naukowo–techniczna z zagranic – zwi kszył
o 80.377,00 zł, tj. do kwoty 2.480.377,00 zł,
73095 §§ pozostała działalno – zwi kszył o 502.100 zł, tj. do kwoty 10.544.100 zł.
W dziale 730 – Nauka ostateczne wykonanie wydatków w roku 2005 wyniosło
2.892.509.091,34 zł (ł cznie ze rodkami niewygasaj cymi), co stanowi 99,99 %.
rodków wg planu po zmianach.
Udział nakładów bud etowych na nauk w PKB w latach 1991–2005 zmniejszył
si z 0,76 % do 0,31 %, za nakładów pozabud etowych utrzymywał si na poziomie
0,22 %, co przedstawia wykres nr 1. (warto PKB przyj to: w latach 1991–2003 wg danych

z rocznika statystycznego GUS, natomiast w latach 2004-2005 z autopoprawki do projektu ustawy bud etowej na
rok 2006). Bud etowe rodki na nauk w latach 1991–2005 w cenach nominalnych

i realnych przedstawia wykres nr 2.
Wydatki bud etowe działu 730 – Nauka w 2005 r. według rozdziałów
klasyfikacji bud etowej i grup zada przedstawia wykres nr 3 i Tablica Nr 3.
Zestawienie wydatkowanych rodków w 2005 r. według grup jednostek
w poszczególnych strumieniach finansowania nauki przedstawia Tablica Nr 4,
a porównawczo w latach 1991–2005 podział wydatków na grupy jednostek
przedstawia wykres nr 4.
Ponadto w roku 2005 w ramach kwoty w wysoko ci 4.700.000 zł – któr
Ministerstwo Finansów uj ło w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
2004 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2004 r. nie wygasaj z
upływem roku bud etowego (zał cznik nr 1, poz. 62) – wydatkowano rodki w pełnej
wysoko ci z przeznaczeniem na finansowanie cz ci badawczej programu
wieloletniego pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji i
eksploatacji w latach 2004–2008”, natomiast w ramach kwoty 3.378.950 zł (uj tej w
zał czniku nr 3 do ww. rozporz dzenia) wydatkowano 2.779.828 zł, z przeznaczeniem
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na dofinansowanie udziału polskich jednostek naukowych w projektach realizowanych
w ramach Pi tego Programu Ramowego UE.
Niewydatkowanie rodków finansowych w wysoko ci 599.122 zł wynikało z tego, e
cz
jednostek zako czyła realizacj projektów wydatkuj c ni sze kwoty ni
przyznane decyzjami Ministra.

[% PKB]

Udział w PKB wydatków na nauk w latach 1991-2005:

Wykres nr 1
rodki bud etowe na nauk w latach 1991 - 2005
[mln zł]
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Zestawienie wydatkowanych rodków we wszystkich strumieniach finansowania nauki
wg grup jednostek w latach 1991 - 2005

[mln zł]

SZK OŁY W Y SZE
JBR
PAN

!

Wykres nr 4

4

! ,# & #$ 0 , # $

' !5

Rok 2005 ulegnie korekcie po uzyskaniu sprawozda z
resortów w zakresie działalno ci wspomagaj cej badania

Dział 750 – Administracja publiczna
Ustawa bud etowa na 2005 r. z dnia 22 grudnia 2004 r. dla działu
750 – Administracja publiczna okre liła kwot w wysoko ci 31.842 tys. zł, z tego na:
–
–
–

wiadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bie ce
wydatki maj tkowe

80 tys. zł,
29.254 tys. zł,
2.508 tys. zł.

Jednocze nie w ramach wy ej wymienionej kwoty na podstawie poni szych decyzji
wewn trznych Ministra Nauki i Informatyzacji w dziale 750 – Administracja
publiczna:
a) nr 1/W1/2005 – przesuni cie rodków pomi dzy § 4480 a § 4580 na kwot
100 zł,
b) nr 2/W1/2005 – przesuni cie rodków (w zwi zku z wydzieleniem
w klasyfikacji bud etowej wydatków na zakup leków, usług zdrowotnych oraz
opłat za usługi internetowe) pomi dzy § 4210 i 4300 a § 4230, 4280, 4350 (oraz
dodatkowo § 4580), na ł czn kwot 205.721 zł,
c) nr 3/W1/2005 – przesuni cie rodków pomi dzy § 4480 a § 4600 na kwot
764 zł,
d) nr 4/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4300
a § 4309 (w zwi zku z zakupami usług współfinansowanych z funduszy
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strukturalnych) oraz w rozdziale 75064 pomi dzy § 4210 a § 4300 na ł czn
kwot 2.680 zł,
e) nr 5/W1/2005 – przesuni cie rodków pomi dzy § 4480 rozdziału 75001
a § 4210 rozdziału 75064 na kwot 250 zł,
f) nr 7/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4308
a § 6068 na kwot 111.600 zł. rodki przeznaczone b d na sfinansowanie
zakupów sprz tu komputerowego i oprogramowania dla MNiI z tytułu Pomocy
technicznej w ramach SPO–WKP,
g) nr 8/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4010
a § 4020 na kwot 155.000 zł, jako alokacja rodków z grupy wynagrodze
gabinetu politycznego do wynagrodze KSC,
h) nr 12/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4210
a § 4219 na kwot 660 zł. Zmiana spowodowana konieczno ci pokrycia
planem wydatków zwi zanych ze współfinansowaniem w ramach SPO–WKP,
i)

nr 15/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy
§ 4140, 4219, 4230, 4550 a § 4300, 4440 i 6060 na kwot 123.336 zł oraz
pomi dzy rozdziałem 75001, § 4300 a rozdziałem 75064, § 4420 na kwot
31.500 zł. rodki pochodz ce z § 6060 w wysoko ci 18.500 zł zostały
przeznaczone na sfinansowanie szkole członków KSC – zgoda Ministra
Finansów nr BP9-4132(29a)/BST/427-05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.,

j)

nr 18/W1/2005 – przesuni cie
rodków w rozdziale 75001 pomi dzy
§ 4480, 6060 a § 4550 i 4558 na kwot 200.054 zł. Alokacja rodków z § 6060
w wysoko ci 200.000 zł nast piła za zgod
Ministra Finansów
nr BP9-4132(77)/BST/664-05 z dnia 24 pa dziernika 2005 r.,

oraz decyzji wewn trznych Ministra Edukacji i Nauki (od 31 pa dziernika 2005 r. –

zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 31 pa dziernika 2005 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji /Dz. U. Nr 220, poz. 1879/ oraz rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 pa dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki /Dz.U.
Nr 220 poz.1886/):

k) nr 19/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4140,
4178 a § 4210 i 4308 na kwot 96.930 zł. Celem niniejszego przesuni cia było
zapewnienie rodków zabezpieczaj cych wła ciwy nadzór nad realizowanymi
projektami w ramach SPO–WKP (Minister Nauki i Informatyzacji pełnił
funkcj instytucji po rednicz cej i instytucji wdra aj cej),
l)

nr 20/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy
§ 4178, 4179 a § 4308 na kwot 4.000 zł, w celu dofinansowania projektu
dotycz cego produkcji broszur informacyjnych w ramach SPO–WKP (Minister
Nauki i Informatyzacji pełnił funkcj instytucji po rednicz cej i instytucji
wdra aj cej),
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m) nr 23/W1/2005 – przesuni cie rodków w rozdziale 75001 pomi dzy § 4028,
4118, 4308 a 4029, 4119, 4128, 4129 na kwot 115.200 zł, w celu ograniczenia
negatywnych skutków przekroczenia wydatków w poszczególnych paragrafach,
n) nr 24/W1/2005 – przesuni cie
rodków w rozdziale 75001
§ 4010 a § 4028 na kwot 3.000 zł, jako pokrycie planem wydatków

pomi dzy

a tak e po uwzgl dnieniu decyzji Ministra Finansów, plan po zmianach wyniósł
32.451.726 zł, tj.:
- rozdział 75001 – urz dy naczelnych i centralnych organów administracji
rz dowej – 31.784.976 zł,
- rozdział 75064 – współpraca naukowo – techniczna z zagranic – 666.750 zł.
Ministerstwo Finansów dla działu 750 – Administracja publiczna w 2005 roku
przekazało rodki w pełnej wysoko ci, tj. 100 % rodków wg planu po zmianach.
W dziale 750 – Administracja publiczna ostateczne wykonanie wydatków w
roku 2005 wyniosło 28.158.269,91 zł, co stanowi 86,8 % rodków wg planu po
zmianach; do bud etu zwrócona została kwota w wysoko ci 4.293.456,09 zł.
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SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW
Dział 730 – Nauka
Pocz wszy od 2001 r. wydatki dotycz ce projektów badawczych i celowych
uj te s w trzech poni ej podanych rozdziałach (wynikaj cych z klasyfikacji
bud etowej) i odnosz si do dziedzin naukowych.
Finansowanie projektów badawczych w 2005 r. realizowane było na podstawie
art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych,
uchwały Komitetu Bada Naukowych Nr 11/97 z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania rodków z bud etu pa stwa na finansowanie projektów
badawczych, rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia
30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków
finansowych ustalanych w bud ecie pa stwa na nauk (Dz. U. Nr 146, poz. 1642). Od
wej cia w ycie z dniem 05.02.2005 r. ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390) finansowanie projektów badawczych
odbywało si na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz rozporz dzenia Ministra Nauki i
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i
rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. Nr 161, poz. 1359)
obowi zuj cego od 09.09.2005 r.
Dofinansowywanie projektów celowych w 2005 r. realizowane było na
podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada
Naukowych, uchwały Komitetu Bada Naukowych Nr 12/97 z dnia 15 maja 1997 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania rodków z bud etu pa stwa na
dofinansowywanie wa nych ze wzgl dów społeczno-gospodarczych prac badawczorozwojowych realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów
administracji rz dowej lub organów samorz du terytorialnego, podejmowanych
w formie projektów celowych, uchwały Komitetu Bada Naukowych Nr 13/97 z dnia
15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania rodków z bud etu pa stwa
na dofinansowywanie wa nych ze wzgl dów społeczno-gospodarczych prac
badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rz dowej,
podejmowanych w formie projektów celowych zamawianych oraz rozporz dzenia
Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych ustalanych
w bud ecie pa stwa na nauk .
Od dnia 5.02.2005 r. dofinansowywanie projektów celowych realizowane jest
na podstawie art. 7, ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki oraz § 53–60 rozporz dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania
rodków finansowych na nauk .
Finansowanie tego rodzaju działalno ci odbywa si na podstawie decyzji
Ministra Edukacji i Nauki wydanych w oparciu o oceny wniosków i propozycje
sporz dzone przez Komisj Bada na Rzecz Rozwoju Gospodarki lub Komisj Bada
na Rzecz Rozwoju Nauki albo przez zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny
(powołany z inicjatywy własnej Ministra lub na wniosek komisji Rady Nauki).
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Wykonanie wydatków w zakresie projektów badawczych i celowych wraz ze
struktur przedstawia wykres nr 5.
Wykonanie wydatków wraz ze struktur w zakresie projektów badawczych
i celowych
Nauki techniczne
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humanistyczne i cisłe
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Wykres nr 5

W 2005 r. finansowane były nast puj ce rodzaje projektów badawczych:
1/ projekty o tematyce dotycz cej wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych,
zgłaszane przez wykonawców, zwane „projektami własnymi”,
2/ projekty o tematyce dotycz cej wszystkich dyscyplin i dziedzin naukowych,
zgłaszane przez promotorów prac doktorskich, maj ce na celu przygotowanie
rozprawy doktorskiej, zwane „projektami promotorskimi”,
3/ projekty o tematyce zamawianej przez Komitet lub Przewodnicz cego
Komitetu, zwane „projektami zamawianymi”,
4/ projekty specjalne obejmuj ce badania naukowe lub prace rozwojowe b d ce
cz ci mi dzynarodowego programu – niepodlegaj ce współfinansowaniu
z zagranicznych rodków finansowych.
Przy rozpatrywaniu wniosków o projekty badawcze uwzgl dniane s
nast puj ce kryteria:
1/ warto naukowa projektu,
2/ znaczenie podj tej problematyki, w tym znaczenie praktyczne,
3/ prawidłowo przyj tych zało e badawczych,
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4/ zasadno planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu bada ,
w tym celowo wyjazdów zagranicznych,
5/ mo liwo ci wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje
wykonawców oraz wyposa enie jednostki,
6/ prawidłowo
wywi zywania si wykonawców projektu i jednostki
z podejmowanych uprzednio zobowi za wobec Komitetu.

projekty badawcze
Decyzj o przyznaniu rodków na finansowanie projektu badawczego
podejmuje Minister na podstawie wniosków zło onych przez uprawnione podmioty, po
zasi gni ciu opinii wła ciwego organu Rady Nauki. Zgodnie z t decyzj zawierana
jest umowa o realizacj projektu badawczego. Stronami umowy s : Minister,
kierownik projektu oraz kierownik jednostki, w której jest realizowany projekt.
W 2005 roku rozstrzygni to XXVIII i XXIX konkurs projektów badawczych
oraz podpisano umowy w ramach tych konkursów, a tak e rozpatrzono wnioski
w ramach XXX konkursu.
Zestawienie zatwierdzonych projektów badawczych własnych i promotorskich
oraz przyznanych kwot w XXVIII i XXIX konkursie przedstawiaj Tablice Nr 5 i 6.
Według stanu na dzie 31.12.2005 r. w konkursach I–XXVIII zako czono
35.430 projektów badawczych własnych i rozpatrzono 34.598 raportów ko cowych
z ich realizacji.
W 2005 r. na finansowanie projektów badawczych własnych wydatkowano
ł cznie kwot 395.551.348,87 zł.

projekty badawcze zamawiane
Projekty badawcze zamawiane wyłaniane s do finansowania na podstawie
konkursów zło onych ofert na wykonanie projektu. Tematyka projektów zamawianych
ustalana jest w krajowym programie ramowym (zgodnie z przepisami ustawy o
zasadach finansowania nauki) lub programie wieloletnim (ustanowionym zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych). Krajowy program ramowy, okre laj cy
priorytetowe kierunki bada naukowych lub prac rozwojowych, ustala Minister na
podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorz du
województwa, Prezesa PAN, szkoły wy sze, jednostki naukowe lub organizacje
samorz du gospodarczego o zasi gu ogólnokrajowym. Konkursy na realizacj PBZ
Minister ogłasza publicznie w dzienniku o zasi gu ogólnokrajowym oraz na stronach
internetowych ministerstwa.
Oferty dotycz ce realizacji projektu zamawianego s
rozpatrywane
i kwalifikowane według kryteriów ustalonych w rozporz dzeniu z dnia 4 sierpnia
2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych
na nauk .
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W wyniku przeprowadzonych konkursów zawarto 26 umów o realizacj
projektów badawczych zamawianych na ogóln kwot 66.416.758 zł, w tym na
realizacj umów w 2005 r. na kwot w wysoko ci 18.952.725 zł (Tablica Nr 7).
W 2005 roku finansowano 94 umowy o projekty badawcze zamawiane z tego
na podstawie rozporz dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia
2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków
finansowych na nauk – 13 umów,
na podstawie rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych
z dnia 30 listopada 2001 r. – 47 umów zawartych w latach 2002–2003, 15
umów zawartych w 2004 r. i 13 umów zawartych w 2005 r.,
na podstawie uchwały Nr 11/97 Komitetu Bada Naukowych z dnia 15 maja
1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania rodków z bud etu pa stwa
na finansowanie projektów badawczych – 6 zawartych umów.
Według stanu na dzie 31.12.2005 r. zako czono realizacj 276 projektów
badawczych zamawianych, natomiast rozpatrzono 259 raportów ko cowych.
W 2005 r. na projekty zamawiane wydatkowano ł cznie kwot 76.485.446 zł.

projekty badawcze specjalne
W ramach projektów specjalnych w 2005 roku podpisano i finansowano – na
podstawie rozporz dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk
– 4 umowy na ogóln kwot 10.408.360 zł, w tym na realizacj w 2005 r. finansowania
w wysoko ci 1.389.900 zł (Tablica Nr 7).
Dofinansowanie projektów badawczych specjalnych omówiono w Zał czniku
Nr 5, natomiast zestawienie projektów oraz wydatkowanych rodków w 2005 r. w
podziale na rozdziały i paragrafy przedstawiono w Tablicy Nr 5.2.

cz ci badawcze programów wieloletnich
W 2005 r. w ramach cz ci badawczych programów wieloletnich zawarto
16 umów, z tego: :
1 umow o wykonanie bada naukowych obj tych programem wieloletnim pod
nazw „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej” na lata 2005–2007, na finansowanie której wydatkowano
4.900.000 zł,
15 umów o realizacj projektów badawczych zamawianych obj tych programem
wieloletnim pn.: „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci w produkcji
i eksploatacji w latach 2004–2008”, na finansowanie których wydatkowano w
2005 r. 11.100.000 zł oraz 4.700.000 ze rodków, które w 2004 r. nie wygasły z
upływem roku bud etowego.
Cz ci badawcze programów wieloletnich finansowanych w 2005 r. omówiono w
zał czniku nr 7.
× × ×
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Zestawienie liczby zawartych umów i wydatkowanych rodków na projekty
badawcze własne w konkursach I – XXIX, projekty zamawiane (PBZ), projekty
specjalne (PBS) oraz cz ci badawcze programów wieloletnich przedstawia Tablica
Nr 8.

projekty celowe
W ramach projektów celowych dofinansowywane s wa ne ze wzgl dów
społeczno–gospodarczych badania stosowane i prace rozwojowe, oraz badania
przemysłowe i badania przedkonkurencyjne, które wraz z wdro eniem wyników tych
prac i niezb dnymi do wdro enia inwestycjami, stanowi przedsi wzi cie gospodarcze
lub społeczne. Zleceniodawc projektu celowego mo e by przedsi biorca, Dyrektor
Generalny Lasów Pa stwowych, jednostka organizacyjna reprezentuj ca konsorcjum
naukowe lub jednostka naukowa.
W zakresie małych i rednich przedsi biorstw (m p) w 2005 r. kontynuowano
realizacj umowy zawartej 27 wrze nia 2001 r. pomi dzy Komitetem Bada
Naukowych a Federacj
Stowarzysze
Naukowo–Technicznych NOT na
organizowanie i finansowanie konkursów o dofinansowanie projektów celowych
w dziedzinach zastosowa praktycznych dla małych i rednich przedsi biorstw.
(na podstawie § 9 rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych
z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania
rodków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie
projektów badawczych i konkursów o dofinansowanie projektów celowych oraz na
realizacj okre lonych zada z zakresu działalno ci wspomagaj cej badania).
Ponadto w kwietniu 2005 r. zawarto kolejn umow z FSNT–NOT na realizacj
„Programu FSNT–NOT projektów celowych dla małych i rednich przedsi biorstw −
na lata 2005–2007”, na kwot w wysoko ci 70.000.000 zł.
Procedury oceny, kwalifikacji i rozliczania, a tak e wzory dokumentów i umów
stosowane przez FSNT–NOT s takie same jak w MEiN. Zarówno projekty składane
w MEiN jak i w FSN–NOT, niezale nie od spełnienia okre lonych kryteriów
techniczno-ekonomicznych, musz spełni wymogi wynikaj ce z przepisów
dotycz cych pomocy publicznej.
Na kontynuacj umowy zawartej 27 wrze nia 2001 r. pomi dzy Komitetem
Bada Naukowych a Federacj Stowarzysze Naukowo–Technicznych NOT na
organizowanie i finansowanie konkursów o dofinansowanie projektów celowych dla
małych i rednich przedsi biorstw przekazano w 2005 r. dotacj celow w wysoko ci
11.645.543zł. Dotychczas – w ramach 5 konkursów – wpłyn ło ogółem 701
wniosków, z których 74 zarejestrowano w 2005 r. W latach 2001–2005 zawarto 420
umów na ogóln kwot 66.243.720 zł, w tym w 2005 r. 77 umów na kwot
13.733.825 zł.
Do 31 grudnia 2005 r. zako czono realizacj 403 projektów celowych i
rozliczono 300 umów.
Na realizacj umowy zawartej 19 kwietnia 2005 r. przekazano w 2005 r.
10.000.000 zł. Dotychczas w ramach tej umowy na I konkurs wpłyn ło 78 wniosków,
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podj to 52 postanowienia o dofinansowaniu projektów celowych na ogóln kwot
10.169.622 zł oraz zawarto 25 umów na ogóln kwot 4.113.900 zł.
W 2005 r. zarejestrowano 164 wnioski o projekty celowe cywilne i zawarto 164
umowy. Warto bada stosowanych i prac rozwojowych/bada przemysłowych
i bada
przedkonkurencyjnych obj tych tymi umowami wyniosła ogółem
120.658.580,00 zł, z czego dofinansowanie w roku 2005 wyniosło 47.041.853,00 zł.
(Tablica Nr 9)
W 2005 r. czynnych było 731 umów o projekty celowe cywilne, na których
dofinansowanie wydatkowano 117.310.032,12 zł. (Tablica Nr 10)
Przy rozpatrywaniu wniosków o projekty celowe z zakresu obronno ci pa stwa
uwzgl dniano cele realizacji wniosku, opinie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
stopie przygotowania tematu do realizacji. Kierowano si zasad , aby tematy
przyjmowane do finansowania były przede wszystkim zwi zane z planem modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP oraz przyj tymi do realizacji przez Polsk celami Sił
Zbrojnych RP uzgodnionymi z NATO. Przy kwalifikowaniu projektów celowych do
finansowania uwzgl dniano wnioski ze spotkania Zespołu Bada na Rzecz Obronno ci
i Bezpiecze stwa z Ministrem Obrony Narodowej i pracownikami MON.
W 2005 roku zgłoszono do rozpatrzenia i rozpatrzono 48 wniosków na projekty
celowe z zakresu obronno ci. Dofinansowaniem obj to 26 wniosków na kwot ogółem
27.271.000,00 zł. Warto
dofinansowania tych projektów w 2005 r. wyniosła
6.644.500,00 zł. (Tablica Nr 9)
W 2005 r. czynnych było 110 umów o projekty celowe z zakresu obronno ci, na
których dofinansowanie wydatkowano 33.576.114,00 zł. (Tablica Nr 10)

projekty celowe zamawiane
Równolegle z projektami celowymi dofinansowywano projekty celowe
zamawiane. System projektów celowych zamawianych obejmuje zadanie lub zespół
zada
badawczo–rozwojowych, wynikaj cych z potrzeb społecznych lub
gospodarczych pa stwa, w tym równie w uj ciu regionalnym.
W 2005 r. nie zawarto adnych umów o realizacj projektów celowych
zamawianych. Czynnych było 14 umów, w tym 2 umowy o projekty celowe
zamawiane z dziedziny obronno ci. Na dofinansowanie projektów wydano ogółem
386.000 zł, w tym kwota 150.000 zł dotyczyła umów o projekty celowe zamawiane z
dziedziny obronno ci.

Rozdział 73001 – projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych
§ 4300 – usługi naukowo-badawcze
§ 4309 – programy i projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane
ze rodków strukturalnych
rodki na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk
przyrodniczych w ustawie bud etowej na rok 2005 zaplanowano w wysoko ci
196.323 tys. zł. Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. decyzj
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Nr 9/W1/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji oraz decyzj
Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. i Nr 22/W1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
i Nr 24/W1/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r Minister Edukacji i Nauki zmniejszył
(o 11.101.598,40 zł) te rodki, ustalaj c ostatecznie kwot 190.221.401,60 zł, co
stanowi ok. 6,6 % rodków na nauk .
Z kwoty tej finansowano: projekty badawcze własne, projekty badawcze
zamawiane (PBZ), projekty badawcze specjalne (PBS), cz
badawcz w ramach
programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do
standardów Unii Europejskiej”, projekty celowe cywilne, projekty celowe zamawiane.
W roku 2005 w ramach tego rozdziału nie finansowano programów i projektów
badawczo–rozwojowych współfinansowanych ze rodków strukturalnych.
Według stanu na 31.12.2005 r.
'# &!

:

# + '

• podpisano 1.236 umów o realizacj
w konkursach XXVIII i XXIX,

projektów badawczych własnych

• podpisano 11 umów o realizacj projektów badawczych zamawianych przez
KBN,
• podpisano 3 umowy o realizacj projektów badawczych specjalnych,
• podpisano 1 umow
wieloletnim,

o wykonanie bada

naukowych obj tych programem

• w konkursach I–XXVIII zako czono 12.385 projektów badawczych własnych
oraz 83 projekty badawcze zamawiane i 16 projektów badawczych zamawianych
przez KBN,
• rozpatrzono 12.056 raportów ko cowych o projekty badawcze własne
w konkursach I–XXVIII i 83 raporty o projekty badawcze zamawiane
i 10 raportów o projekty badawcze zamawiane przez KBN.
'# &!

# + '

"

3

• czynnych było 39 umów, zrealizowano dofinansowanie na kwot 3.220.800 zł.
(Tablica Nr 10)
'# &!
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• czynnych było 7 umów, z czego zrealizowano dofinansowanie umów na kwot
236.000 zł (Tablica Nr 10).
W ród realizatorów projektów celowych i celowych zamawianych przewa ały
JBR-y, które realizowały usługi w zakresie bada
stosowanych i prac
rozwojowych/bada przemysłowych i bada przedkonkurencyjnych na kwot
2.129.400 zł, natomiast szkoły wy sze zrealizowały usługi w tym zakresie na kwot
712.200 zł a jednostki PAN − 226.700 zł. (Tablica Nr 4)
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W 2005 r. na finansowanie projektów celowych i celowych zamawianych
w dziedzinie nauk przyrodniczych wydatkowano 3.456.800 zł.
'# &! # #
! # + '
6#
+
& ,! &
-# '
& # ' # "
W ustawie bud etowej na rok 2005 na dofinansowanie projektów badawczych
i celowych w dziedzinie nauk przyrodniczych współfinansowanych ze rodków
strukturalnych wyodr bniono kwot 5.000.000 zł, co stanowi 0,17 % rodków na
nauk .
W roku 2005 nie finansowano zada w ramach tego strumienia i w zwi zku z
tym Minister decyzj Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. przesun ł rodki w
cało ci do innego rozdziału.
W 2005 r. na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych wydatkowano ł cznie 190.218.737,40 zł, tj. około 100 %
rodków planowanych w tym rozdziale, z tego na projekty badawcze własne, badawcze
zamawiane (PBZ), badawcze specjalne (PBS) oraz program wieloletni –
186.761.937,40 zł, na projekty celowe cywilne i cywilne zamawiane – 3.456.800 zł.
(wykres nr 6)
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Rozdział 73002 – projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk
technicznych
§ 4300 – usługi naukowo-badawcze
§ 2820 – dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom
§ 4309 – programy i projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane
ze rodków strukturalnych
rodki na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk
technicznych ustawie bud etowej na rok 2005 zaplanowano w wysoko ci
456.331 tys. zł. Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. decyzj
Nr 9/W1/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji oraz decyzj
Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. i Nr 22/W1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.
i Nr 24/W1/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r Minister Edukacji i Nauki zmniejszył
(o 35.973.504,55 zł) te rodki, ustalaj c ostatecznie kwot 420.357.495,45 zł,
co stanowi 14,5 % rodków na nauk .
Z kwoty tej finansowano: projekty badawcze własne, projekty badawcze
specjalne (PBS), projekty badawcze zamawiane (PBZ), projekty badawcze zamawiane
obj te programem wieloletnim pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjno ci
w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008”, projekty celowe cywilne, projekty
celowe na rzecz obronno ci, projekty celowe zamawiane cywilne i na rzecz
obronno ci.
Według stanu na 31.12.2005 r.
'# &! # + '
:
• podpisano 1.496 umów o realizacj projektów badawczych własnych
w konkursach XXVII (1 umow ), XXVIII i XXIX,
• podpisano 15 umów o realizacj projektów badawczych zamawianych,
• podpisano 1 umow o realizacj projektu badawczego specjalnego,
• podpisano 15 umów o realizacj projektów badawczych zamawianych obj tych
programem wieloletnim
• w konkursach I–XXVIII zako czono 15.263 projektów badawczych własnych
oraz 88 projektów badawczych zamawianych i 23 projekty badawcze zamawiane
przez KBN,
• rozpatrzono 14.911 raportów ko cowych o projekty badawcze własne
w konkursach I–XXVIII i 88 raportów o projekty badawcze zamawiane
i 16 raportów o projekty badawcze zamawiane przez KBN.
'# &! # + '
"
:
• czynne były 802 umowy; zrealizowano dofinansowanie umów na kwot
147.665.346,12 zł.
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• czynnych było 6 umów; zrealizowano dofinansowanie umów na kwot 150.000 zł.
W ród realizatorów projektów celowych i celowych zamawianych przewa ały
JBR-y, które realizowały usługi w zakresie bada stosowanych i prac rozwojowych
oraz bada przemysłowych i bada przedkonkurencyjnych na kwot 62.347.056 zł.
Natomiast szkoły wy sze zrealizowały usługi w tym zakresie na kwot
33.705.443,60 zł, a jednostki PAN − 463.250 zł. (Tablica Nr 4)
W 2005 r. na finansowanie projektów celowych i celowych zamawianych
w dziedzinie nauk technicznych wydatkowano 147.815.346,12 zł oraz przekazano
dotacj celow na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT) w wysoko ci
20.370.940 zł.
'# &!
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W ustawie bud etowej na rok 2005 na dofinansowanie projektów badawczych
i celowych w dziedzinie nauk technicznych współfinansowanych ze rodków
strukturalnych wyodr bniono kwot 15.000.000 zł, co stanowi 0,52 % rodków na
nauk . Minister decyzj Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. zmniejszył
wyodr bnion kwot o 14.968.137 zł i ustalił ostatecznie kwot na t działalno
w wysoko ci 31.863 zł.
Wydatkowano rodki w wysoko ci 31.863 zł ( rodki niewygasaj ce z ko cem
2005 r.), co stanowi 100 % planu po zmianach.
Niewykonanie wydatków w zakładanej w ustawie bud etowej wysoko ci było
wynikiem opó nie w tworzeniu podstaw instytucjonalno–proceduralnych absorpcji
rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na szczeblu instytucji
zarz dzaj cej oraz niewpłyni cia odpowiedniej liczby wniosków o dofinansowanie.
W 2005 r. zawarto 11 umów na programy i projekty badawczo–rozwojowe
współfinansowane ze rodków strukturalnych w dziedzinie nauk technicznych, z czego
9 umów w ramach poddziałania 1.4.1 tj. projekty obejmuj ce badania stosowane i
prace rozwojowe, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez
przedsi biorstwa lub grupy przedsi biorstw i/lub we współpracy z instytucjami
naukowo–badawczymi oraz 2 umowy w ramach poddziałania 1.4.5 tj. projekty
badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju i technologii –
foresight.
Dofinansowanie programów i projektów badawczo–rozwojowych współfinansowanych ze
rodków strukturalnych omówiono w Zał czniku Nr 1.

* * *
Na finansowanie projektów badawczych i celowych w 2005 r. w ramach tego
rozdziału wydatkowano ł cznie 420.320.169,25 zł, co stanowi 99,99% rodków
planowanych w tym rozdziale, z tego na projekty badawcze własne, specjalne
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(PBS) i zamawiane (PBZ) – 252.102.020,13 zł a na projekty celowe (cywilne i na
rzecz obronno ci) – 147.815.346,12 zł, na dotacj celow na zadania zlecone do
realizacji stowarzyszeniom – 20.370.940 zł (dla małych i rednich przedsi biorstw)
oraz na programy i projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze rodków
strukturalnych – 31.863 zł (uj te w cało ci jako rodki, które niewygasaj z upływem
roku bud etowego 2005).
Wykonanie wydatków w rozdziale 73002 w zakresie projektów badawczych
i celowych w dziedzinie nauk technicznych (z uwzgl dnieniem projektów
współfinansowanych ze rodków strukturalnych) przedstawia wykres nr 7.
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Wykres nr 7

Rozdział 73003 – projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk
społecznych, humanistycznych i cisłych
§ 4300 – usługi naukowo-badawcze
rodki na finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk
społecznych, humanistycznych i cisłych w ustawie bud etowej na rok 2005 wyniosły
63.029 tys. zł. Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. decyzj Nr 9/W1/2005
z dnia 21 lipca 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji oraz decyzj Nr 21/W1/2005
z dnia 13 grudnia 2005 r. i Nr 22/W1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. i Nr 24/W1/2005
z dnia 29 grudnia 2005 r Minister Edukacji i Nauki zmniejszył (o 12.400.689,69 zł)

31

te rodki, ustalaj c ostatecznie kwot 50.628.310,31 zł, co stanowi 1,75 % rodków
na nauk .
Wg stanu na 31.12.2005 r.
'# &! # + '
:
• podpisano 753 umowy o realizacj projektów badawczych własnych w konkursach
XXVII (1 umowa), XXVIII i XXIX,
• kontynuowano umow o wykonanie bada naukowych i prac rozwojowych
obj tych programem wieloletnim pn. „Kwa ny papier – ratowanie w skali masowej
zagro onych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych”,
• w konkursach I–XXVIII zako czono 7.782 projektów badawczych własnych oraz
58 projektów badawczych zamawianych i 8 projektów badawczych zamawianych
przez KBN,
• rozpatrzono 7.631 raportów ko cowych o projekty badawcze własne w konkursach
I – XXVIII i 58 raporty o projekty badawcze zamawiane i 4 raporty o projekty
badawcze zamawiane przez KBN.
'# &!

# + '

"

Według stanu na 31.12.2005 r.
• nie było czynnych umów.
'# &! # + '
"
!
• czynna była 1 umowa, bez dofinansowania w 2005 r.
W roku 2005 na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk
społecznych, humanistycznych i cisłych wydatkowano 50.562.737,34 zł, tj. 99,87 %
rodków planowanych w tym rozdziale. (wykres nr 8)
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Wykres nr 8

* * *
Przykładowe rezultaty uzyskane w wyniku realizacji projektów badawczych
zako czonych w 2005 r. omówiono w Zał czniku Nr 2
Wa niejsze przykłady projektów celowych zako czonych w 2005 r. omówiono
w Zał czniku Nr 3.

Rozdział 73005 – działalno
statutowa i inwestycyjna jednostek
naukowych oraz badania własne szkół wy szych
§ 2530 – dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek naukowych
§ 2537 – dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek naukowych na
specjalne programy badawcze współfinansowane w ramach
programów wspólnotowych
Finansowanie lub dofinansowywanie tej działalno ci realizowane było
na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada
Naukowych, a po wej ciu w ycie ustawy z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 43 i 46 tej ustawy
(w zakresie udziału jednostek naukowych w specjalnych programach badawczych
i mi dzynarodowych sieciach naukowych, gdy nowe uregulowania prawne
wprowadziły now
form
finansowania tego udziału w programach
mi dzynarodowych).
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Finansowanie lub dofinansowanie tego rodzaju działalno ci odbywało si na
podstawie decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji, podejmowanych na podstawie
uchwał Komitetu, a od dnia wej cia w ycie nowych uregulowa prawnych na
podstawie decyzji Ministra, podejmowanych na podstawie opinii wła ciwych organów
Rady Nauki.
W ramach rozdziału 73005 § 2530 i § 2537 finansowano i dofinansowywano
działalno
statutow jednostek naukowych, badania własne szkół wy szych,
utrzymanie specjalnych urz dze badawczych (w tym z zakresu infrastruktury
informatycznej), udział jednostek naukowych w specjalnych programach badawczych
(w tym
współfinansowanych
w
ramach
programów
wspólnotowych),
mi dzynarodowych sieciach naukowych oraz udział w mi dzynarodowym
przedsi wzi ciu podejmowanym na podstawie umowy mi dzyrz dowej (budowa
obserwatorium astronomicznego SALT).
W 2005 r. na dotacje podmiotowe w ustawie bud etowej zaplanowano kwot
w ł cznej wysoko ci 1.805.645 tys. zł, co stanowiło 62,43 % rodków na nauk .
Zarz dzeniami Przewodnicz cego KBN: Nr 2/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r.,
zmienionym zarz dzeniem Nr 4/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. oraz Nr 3/2005 z dnia
19 stycznia 2005 r., zmienionym zarz dzeniem Nr 5/2005 z dnia 3 lutego 2005 r.,
a tak e decyzjami Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie zmian w bud ecie
pa stwa na 2005 r.: Nr 10/W1/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r., Nr 13/W1/2005 z dnia
8 wrze nia 2005 r., Nr 16/W1/2005 z dnia 26 pa dziernika 2005 r., i decyzjami
Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian w bud ecie pa stwa na 2005 r.:
Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. i Nr 22/W1/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r.,
ustalono plan po zmianach w rozdziale 73005 w wysoko ci 1.870.386.000,99 zł,
przeznaczaj c na:
§ 2530 kwot 1.786.366.322,50 zł, z tego na:
– działalno

statutow jednostek naukowych

– badania własne szkół wy szych

1.466.392.052,81 zł,
157.454.000,00 zł,

– utrzymanie specjalnych urz dze badawczych

25.799.400,00 zł,

– utrzymanie specjalnych urz dze badawczych
z zakresu infrastruktury informatycznej

81.804.463,69 zł,

– udział w specjalnych programach badawczych
i mi dzynarodowych sieciach naukowych

54.916.406,00 zł.

(w tym udział w przedsi wzi ciu mi dzynarodowym
podejmowanym na podstawie umowy mi dzyrz dowej SALT 1.647.500 zł)

§ 2537 kwot 84.019.678,49 zł, z tego na:
– udział w specjalnych programach badawczych
współfinansowanych w ramach programów wspólnotowych 84.019.678,49 zł.
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W 2005 r. na finansowanie lub dofinansowanie działalno ci statutowej i bada
własnych wydatkowano rodki finansowe w ł cznej kwocie 1.870.351.293,19 zł, tj. ok.
100% rodków wg planu po zmianach z tego:
( &' *
– działalno

na:
statutow jednostek naukowych

– badania własne szkół wy szych

1.466.392.052,81 zł,
157.454.000,00 zł,

– utrzymanie specjalnych urz dze badawczych

25.799.400,00 zł,

– utrzymanie specjalnych urz dze badawczych
z zakresu infrastruktury informatycznej

81.804.463,69 zł,

– udział w specjalnych programach badawczych
i mi dzynarodowych sieciach naukowych

54.916.406,00 zł.

(w tym udział w przedsi wzi ciu mi dzynarodowym

podejmowanym na podstawie umowy mi dzyrz dowej SALT 1.647.500,00 zł).

( &' *

na:

– udział w specjalnych programach badawczych

współfinansowanych w ramach programów wspólnotowych 83.984.970,69 zł.

Niepełne wykonanie planu po zmianach w § 2537 wynika ze zwrotów
niewykorzystanych rodków finansowych przez jednostki naukowe w kwocie
34.707,80 zł (w terminie uniemo liwiaj cym przeznaczenie ich na wznowienie wydatków).
W ł cznej kwocie wydatków w §2537 uj to rodki finansowe w wysoko ci
3.718.468 zł wykazane w zał czniku nr 3 do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków bud etu pa stwa, które w 2005 r. nie
wygasaj z upływem roku bud etowego (Dz. U. Nr 245, poz. 2082). Kwota ta
przeznaczona jest na dofinansowanie projektów mi dzynarodowych realizowanych w
ramach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Omówienie dofinansowania uczestnictwa jednostek naukowych w projektach
realizowanych w ramach specjalnych programów badawczych i mi dzynarodowych
sieciach naukowych zamieszczono w Zał czniku nr 5.
Wydatki i struktur dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych w 2005 r
przedstawia wykres nr 9.
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Wykres nr 9

działalno

statutowa

Kwota ogółem rodków wydzielonych z bud etu nauki na finansowanie b d
dofinansowanie działalno ci statutowej podlegała najpierw podziałowi pomi dzy
obszary bada naukowych obj tych wła ciwo ciami poszczególnych zespołów
Komitetu. Zasady tego podziału (zwanego podziałem pierwotnym) pozwalaj ustali
wysoko
rodków, które ka dy zespół dzieli nast pnie (podział wtórny) pomi dzy
wła ciwe dla niego jednostki naukowe. Zasady podziału pierwotnego w 2005 r. były
analogiczne jak w poprzednich latach. Formuła podziału uwzgl dniała wprowadzon
ju wcze niej tzw. ,,przeliczeniow liczb pracowników uczestnicz cych w
badaniach”, obj tych wła ciwo ci ka dego zespołu oraz kosztochłonno tych bada ,
okre lon na podstawie danych statystycznych dla grup dyscyplin naukowych
nale cych do wła ciwo ci danego zespołu, a tak e proporcje, jakie ukształtowały si
wynikowo w układzie zespołów na koniec roku poprzedniego. Podział rodków
przyznanych przez Komitet zespołom, tj. na jednostki obj te ich wła ciwo ciami
(podział wtórny) odbywał si w 2005 r. wg stosowanych od 1999 r. parametrycznych
zasad oceny merytorycznej jednostek, według których wyniki działalno ci podlegały
ocenie punktowej. W my l tych zasad, nie mniej ni 80 % wszystkich punktów
mo liwych do uzyskania przez jednostk (punkty parametryczne) mogło by
przyznanych na podstawie oceny wyników jej działalno ci statutowej osi gni tych w
okresie ostatnich trzech lat poprzedzaj cych rok zło enia wniosku o dofinansowanie
działalno ci statutowej w nast puj cych obszarach:
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–
–
–
–
–
–

publikacje recenzowane,
monografie naukowe, podr czniki akademickie,
stopnie naukowe, tytuły naukowe,
patenty, wzory u ytkowe,
wykorzystanie w praktyce wyników prac jednostki (wdro eniowe),
system jako ci, akredytacja laboratoriów.

Za inne ni ww. wyniki prac jednostki (w tym wskazane w raporcie rocznym,
ankiecie jednostki ...) oceniane zbiorczo, jednostka mogła uzyska nie wi cej ni 20 %
punktów (uznaniowych). Całkowita liczba punktów przyznanych jednostce
(: # # ;: ! ) obrazuje jej ,,produktywno '' badawcz w obszarze branym do
oceny oraz pozycj na tle innych jednostek o zbli onej tematyce i charakterze
prowadzonych prac. Jest zarazem podstaw do zakwalifikowania do jednej z pi ciu
kategorii (kat. 1–najwy sza) oraz do okre lenia poziomu dotowania statutowego.
Kategoria jednostki jest zale na od efektywno ci prac jej kadry naukowej.
Efektywno t (<) oblicza si przez podzielenie uzyskanych punktów ogółem przez
przeliczeniow liczb osób zatrudnionych w jednostce (7), uczestnicz cych w realizacji
prac badawczych E =

R p + Ru
N

.

Zakwalifikowanie jednostki do jednej z pi ciu kategorii w obr bie wła ciwo ci
ka dego zespołu KBN, nast puje na podstawie rozkładu wielko ci liczby <
(od < = do < ! ) w ród jednostek tego zespołu. Jednostki, które uzyskały wynik
w przedziale najwy szej efektywno ci (przedziały ustala zespół) otrzymały kategori 1,
tj. najwy sz ; mieszcz ce si w przedziałach ni szych, odpowiednio ni sz kategori .
Dotacja przede wszystkim zale y od produktywno ci badawczej jednostki (całkowita
liczba punktów :) ustalonej w wyniku przeprowadzonej oceny. Wysoko dotacji jest
wi c proporcjonalna do ilo ci i jako ci osi gni tych wyników. Jednostkom, których
wyniki oceny nie osi gn ły pewnego poziomu liczby E odmówiono dotowania.
W 2005 r. w wyniku rozpatrzenia (z uwzgl dnieniem zasad oceny parametrycznej)
wszystkich zło onych wniosków dotacj
statutow
ł cznie na kwot
1.466.392.052,81 zł obj to: 574 jednostki podstawowe w 104 szkołach wy szych,
78 placówek naukowych PAN, 181 jednostek badawczo–rozwojowych oraz Polsk
Akademi Umiej tno ci, Fundacj Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Centrum Techniki
Okr towej S.A. – Zakład Badawczo–Rozwojowy i OBR Sprz tu Mechanicznego
Sp. z o.o (Tablica Nr 11 i 12), z tego przekazano na finansowanie i dofinansowanie
działalno ci statutowej:
–

szkołom wy szym

466.150.180,00 zł,

–

placówkom naukowym PAN

440.497.292,81 zł,

–

jednostkom badawczo–rozwojowym

551.938.080,00 zł,
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–

Polskiej Akademii Umiej tno ci,
Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
Centrum Techniki Okr towej S.A. – ZBR
OBR Sprz tu Mechanicznego Sp. z o.o

7.806.500,00 zł.

badania własne szkół wy szych
Przyznanie rodków na badania własne pa stwowym szkołom wy szym
nast puje na podstawie wniosków wła ciwych ministrów (sprawuj cych nadzór nad
tymi szkołami), a niepa stwowym szkołom wy szym na podstawie ich wniosków
zaopiniowanych przez ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego.
Szczegółowego podziału rodków w ramach uczelni, dokonuje rektor wraz z innymi
organami decyzyjnymi uczelni, stosownie do reguł uczelnianej polityki w tym zakresie.
rodki przyznane na prowadzone badania własne w ramach uczelni powinny by
przeznaczone przede wszystkim na badania naukowe i prace rozwojowe słu ce
rozwojowi kadry naukowej oraz kształtowaniu specjalizacji naukowej szkoły. Podział
rodków w uczelni odbywa si najcz ciej na podstawie wewn trznego konkursu
projektów badawczych młodych pracowników w preferowanych przez uczelni
dziedzinach, okre lonych tematyk tych konkursów. Ze rodków tych finansowane s
wybrane przez uczelni kierunki badawcze. W 2005 r. podział kwoty na badania
własne, wg organu nadzoruj cego, nast pił na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu uwzgl dniaj cy kryteria opracowane przez Rad Główn Szkolnictwa
Wy szego. W kryteriach tych, zawieraj cych metodologi oszacowania kwoty dotacji,
brane były zwłaszcza pod uwag : potencjał badawczy uczelni, liczba zako czonych
przewodów doktorskich oraz habilitacyjnych, kosztochłonno bada , istniej ce i
kształtowane ,,szkoły badawcze” uczelni, a cz ciowo tak e bie ce preferencje
ministrów w ramach poszczególnych dziedzin nauki.
W 2005 r. rodki finansowe na badania własne szkół wy szych przekazano
108 szkołom wy szym (z tego 104 pa stwowym szkołom wy szym oraz
4 niepa stwowym) w wysoko ci 157.454.000 zł (Tablica Nr 11), nadzorowanym
przez:
− Ministra Edukacji i Nauki (69 szkół)
124.840.000 zł,
− Ministra Zdrowia (12 szkół)
25.270.000 zł,
− Ministra Obrony Narodowej (5 szkół)
4.896.000 zł,
− Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (18 szkół) 1.160.000 zł,
− Ministra Transportu i Budownictwa (2 szkoły)
942.000 zł,
− Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji (2 szkoły) 346.000 zł.

specjalne urz dzenia badawcze
Przez specjalne urz dzenie badawcze rozumie si unikatowe urz dzenie
o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowi
znaczn
cz
kosztów działalno ci statutowej jednostki odpowiedzialnej
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za utrzymanie tego urz dzenia. W obszarze dyscyplin naukowych b d cych
we wła ciwo ci zespołów H–01 do P–06 u ci lono, e dotowanie mo e by
stosowane, je li koszt utrzymania takiego urz dzenia badawczego przekroczyłby 5 %
dotacji statutowej danej jednostki; w obszarze dyscyplin naukowych b d cych
we wła ciwo ci zespołów T–07 do T–12 i O–13 ten próg ustalono na poziomie nie
ni szym ni 10 %.
W 2005 r. jednostkom przekazano kwot w ł cznej wysoko ci 25.799.400 zł na
funkcjonowanie 48 specjalnych urz dze badawczych. Dofinansowanie utrzymania
specjalnych urz dze badawczych przedstawia Tablica Nr 13.
Dofinansowanie specjalnych urz dze badawczych w zakresie infrastruktury
informatycznej omówiono w Zał czniku Nr 4, natomiast dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach specjalnych programów badawczych i mi dzynarodowych
sieci naukowych w Zał czniku Nr 5.

Rozdział 73005 – działalno statutowa i inwestycyjna jednostek
naukowych oraz badania własne szkół wy szych
§ 6220 – dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
§ 6229 – inwestycje wspófinansowane ze rodków strukturalnych
W 2005 r finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
słu cych potrzebom bada naukowych i prac rozwojowych realizowane było na
podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada
Naukowych, a od 5 lutego br. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
28 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki.
Dofinansowanie tego rodzaju działalno ci odbywało si zgodnie z decyzjami
ministra podj tymi na podstawie uchwał Komitetu Bada Naukowych lub po
zasi gni ciu opinii wła ciwego organu Rady Nauki.
rodki na finansowanie i dofinansowywanie inwestycji jednostek
organizacyjnych zaplanowano w ustawie bud etowej na 2005 r. w wysoko ci
299.801 tys. zł, tj. 13 % rodków na nauk .
rodki finansowe na finansowanie inwestycji jednostek organizacyjnych nauki
zaplanowano w wysoko ci 299.801.000 zł., z tego na:
• inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych
• inwestycje kontynuowane
• inwestycje nowe słu ce potrzebom bada naukowych

18.000.000 zł,
80.102.369 zł,
201.698.631 zł.

Na podstawie art.14 ust.3 i 4 ustawy o KBN, po zasi gni ciu opinii Komitetu,
Przewodnicz cy KBN zarz dzeniem nr 3/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie
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wyodr bnienia rodków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie okre lonych
zada w 2005 r. wyodr bnił kwot 281.801.000 zł na inwestycje słu ce potrzebom
bada
naukowych i prac rozwojowych oraz 18.000.000 zł na inwestycje
współfinansowane ze rodków strukturalnych.
Decyzj Ministra Edukacji i Nauki nr 21W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r.
ostatecznie ustalono rodki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji w wysoko ci 296.981.996 zł. oraz 2.819.004 zł. na inwestycje
współfinansowane ze rodków strukturalnych.
W 2005 r. wydatki na inwestycje wyniosły 299.786.823,42 zł. tj. ok. 100 %
planu po zmianach (Tablica Nr 14) z tego:
w ramach § 6220:
- inwestycje kontynuowane
z tego:

-

budowlane

-

aparaturowe

2.500.000 zł

-

z zakresu infrastruktury informatycznej

1.200.000 zł

- inwestycje nowe słu ce potrzebom bada naukowych
z tego:

79.986.369,00 zł

-

budowlane

-

aparaturowe

-

z zakresu infrastruktury informatycznej

76.286.369,00 zł

216.981.450,42 zł
66.927.365,00 zł
100.059.656,02 zł
49.994.429,40 zł

w ramach § 6229:
- inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych

2.819.004,00 zł.

Wykonanie wydatków wraz ze struktur w zakresie inwestycji przedstawia wykres
nr 10.
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Wykres nr 10

rodki przeznaczone zostały na realizacj
wszystkim dla jednostek o najwy szej kategorii.
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najpilniejszych zada

przede
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Jednostki naukowe zło yły na 2005 r. 2.116 wniosków o dofinansowanie
inwestycji aparaturowych na ł czn kwot 884.612.908 zł, z których zakwalifikowano
do finansowania 224 wnioski.
Na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej w 2005 r.
wydatkowano rodki finansowe w wysoko ci 102.559.656,02 zł, w tym: 2.500.000 zł
na kontynuacj zada przyj tych do finansowania w latach poprzednich (Tablica
Nr 14).
W ramach inwestycji aparaturowych dofinansowano mi dzy innymi zakupy:
1) wyposa enia Warszawskiego O rodka Tomografii Pozytonowej PET dla
Uniwersytetu Warszawskiego – 2.500.000 zł,
2) sortera komórkowego dla Akademii Medycznej w Gda sku – Wydział Lekarski
– 1.350.000 zł,
3) wibrometru laserowego skanuj cego dla Politechniki Szczeci skiej – Wydział
Mechaniczny – 1.200.000 zł,
4) mikroskopu skaningowego cyfrowego i spektrometru EDS dla Akademii
Górniczo–Hutniczej – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska –
2.098.400 zł,
5) wielokolektorowego spektrometru masowego z jonizacj w plazmie sprz onej
indukcyjnie dla Instytutu Nauk Geologicznych PAN – 4.500.000 zł,
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6) układu sterowania prekursorami gazowymi do epitaksji zwi zków
półprzewodnikowych dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
3.300.776 zł,
7) chromatografu gazowego ze spektrometrem gazowym dla Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej – wydział Chemii – 850.000 zł,
8) systemu nawigacji podwodnej dla Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –
Wydział Mechaniczno–Elektryczny – 649.548 zł.
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+
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W 2005 r. jednostki naukowe zło yły 185 wniosków o dofinansowanie
inwestycji aparaturowych na ł czn kwot 254.973.274 zł, z których zakwalifikowano
do dofinansowania 113 wniosków.
W ramach inwestycji budowlanych realizowano 113 zada inwestycyjnych
ogółem, w tym kontynuowano 36 zada przyj tych do finansowania w latach
poprzednich.
W 2005 r. jednostkom naukowym na inwestycje zwi zane z budownictwem
przekazano kwot w ł cznej wysoko ci 143.213.734 zł, w tym: 76.286.369 zł na
kontynuacj zada z lat poprzednich (Tablica Nr 14).
W ramach inwestycji budowlanych dofinansowano mi dzy innymi:
1) Uniwersytet Jagiello ski – budynek Wydziału Prawa i Administracji –
3.900.000 zł;
2) Uniwersytet Wrocławski – budynek Instytutu Informatyki – 7.000.000 zł;
3) Uniwersytet Warszawski – rodowiskowe Laboratorium Ci kich Jonów –
adaptacj pomieszcze dla cyklotronu i radiochemii Warszawskiego O rodka
Tomografii Pozytonowej PET – 1.000.000 zł;
4) Uniwersytet Gda ski – rozbudow Instytutu Oceanografii – 11.028.000 zł;
5) Akademia Rolnicza w Lublinie – Wiwarium Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej – 1.839.343 zł,
6) Uniwersytet Zielonogórski – Budowa głównego obiektu laboratoryjnodydaktycznego Instytutu Budownictwa – 3.000.000 zł,
7) Politechnika Wrocławska – Budowa Centrum Naukowo–Badawczego Wydziału
Elektrycznego – 9.000.000 zł,
8) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie – Laboratorium Materiałów
Betonowych – 3.000.000 zł.
Dotacje na inwestycje aparaturowe i budowlane szkół wy szych, placówek
naukowych PAN i JBR przekazane w 2005 r. z uwzgl dnieniem organu nadzoruj cego
przedstawia Tablica Nr 15
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Inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej nauki (Tablica Nr 4.1,
kol. 4) omówiono w Zał czniku Nr 4.
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W ustawie bud etowej na rok 2005 na dofinansowanie inwestycji
współfinansowanych ze rodków strukturalnych wyodr bniono kwot 18.000.000 zł,
co stanowi 0,62 % rodków na nauk . Minister decyzj Nr 21/W1/2005 z dnia
13 grudnia 2005 r. zmniejszył wyodr bnion kwot o 15.180.996 zł i ustalił ostatecznie
kwot na t działalno w wysoko ci 2.819.004 zł.
Wydatkowano rodki w wysoko ci 2.819.004 zł, ( rodki niewygasaj ce
z ko cem 2005 r.), co stanowi 100 % planu po zmianach.
Niewykonanie wydatków w zakładanej wysoko ci było wynikiem opó nie
w tworzeniu podstaw instytucjonalno–proceduralnych absorpcji rodków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej na szczeblu instytucji zarz dzaj cej oraz
niewpłyni cia odpowiedniej liczby wniosków o dofinansowanie.
W 2005 r. zawarto 63 umowy na realizacj inwestycji współfinansowanych
ze rodków strukturalnych, z czego 35 umów w ramach poddziałania 1.4.2
tj. na inwestycje zwi zane z budow , modernizacj i wyposa eniem laboratoriów
wiadcz cych specjalistyczne usługi dla przedsi biorstw, realizowane przez jednostki
naukowe oraz 28 umów w ramach poddziałania 1.4.3 tj. na inwestycje zwi zane z
budow , modernizacj i wyposa eniem specjalistycznych laboratoriów Centrów
Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonało ci działaj cych w priorytetowych
dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki.
Dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze rodków strukturalnych
omówiono w Zał czniku Nr 1.

Rozdział 73006 – działalno

wspomagaj ca badania

§ 4300 – usługi naukowo-badawcze
§ 4307 – działania organizacyjno-informacyjne zwi zane z 6.PR
§ 2820 – dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom
Dofinansowywanie działalno ci wspomagaj cej badania (DWB) w 2005 r.
realizowane było na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 i art. 15 ust. 7a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych oraz na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 6 i art. 13 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2005 r. o zasadach finansowania nauki.
rodki finansowe przeznaczone na działalno
wspomagaj ca badania
przyznawane s :
1) ministrom kieruj cym działami administracji rz dowej, kierownikom
centralnych organów administracji rz dowej oraz Prezesowi Polskiej Akademii
Nauk na ich potrzeby własne,
2) na prace wspomagaj ce przyst pienie do specjalnych programów badawczych
lub realizowanie poszczególnych zada w ramach tych programów (6 PR),
3) podmiotom działaj cym na rzecz nauki wykonuj cych w sposób ci gły zadania
z zakresu działalno ci wspomagaj cej badania, posiadaj cym osobowo prawn
i siedzib w Polsce, które nie otrzymuj dotacji podmiotowej ze rodków
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finansowych na nauk .
W ustawie bud etowej na rok 2005 na dofinansowanie działalno ci
wspomagaj cej badania wyodr bniono kwot w wysoko ci 53.758.000 zł, co stanowi
1,84 % rodków na nauk .
Decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w bud ecie pa stwa na rok
2005 zwi kszono rodki na działalno wspomagaj c badania o kwot 923.200 zł.
Po dokonanych zwi kszeniach rodki na działalno wspomagaj c badania na rok
2005 wynosiły ł cznie 54.681.200 zł. z tego na:
• resortow działalno

wspomagaj c badania

• zadania podmiotów działaj cych na rzecz nauki
• działania organizacyjno–informacyjne zwi zane z 6PR

31.200.000 zł,
18.668.000 zł,
3.163.200 zł,

• dotacj celow na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
1.650.000 zł.
Minister Nauki i Informatyzacji zarz dzeniem Nr 3/2005 z dnia 19 stycznia
2005 r., zarz dzeniem Nr 2/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. oraz ustaleniami podj tymi
po dniu 5 lutego 2005 r. w odniesieniu do rodków finansowych przeznaczonych
na działalno wspomagaj c badania a tak e decyzjami: Nr 13/W1/2005 z dnia
8 wrze nia 2005 r., Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. i Nr 24/W1/2005 z dnia
29 grudnia 2005 r. zmniejszył rodki o 6.277.685,35 zł i ustalił ostatecznie kwot
na t działalno w wysoko ci 48.403.514,65 zł. tj. 1,67 % rodków na nauk , z tego
na:
• resortow działalno

wspomagaj c badania

• zadania podmiotów działaj cych na rzecz nauki
• działania organizacyjno–informacyjne zwi zane z 6PR
• dotacj celow na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom

28.883.322,28 zł,
18.060.589,37 zł,
185.000,00 zł,
1.274.603,00 zł.

Na dofinansowanie działalno ci wspomagaj cej badania w 2005 r.
wydatkowano rodki w wysoko ci 48.274.365,72 zł (Tablica Nr 16), co stanowi
99,73 % planu po zmianach. (wykres nr 11)
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Wykres nr 11
Niewykonanie wydatków w zakresie działalno ci wspomagaj cej badania
na ł czn kwot 129.148,93 zł było spowodowane zwrotem rodków zmniejszaj cych
wydatki 2005 r., z tego:
• z resortowej działalno ci wspomagaj cej badania
• przez podmioty działaj ce na rzecz nauki

resortowa działalno

35.797,28 zł,
93.351,65 zł.

wspomagaj ca badania

Minister w 2005 r. dofinansowywał zadania z zakresu działalno ci
wspomagaj cej badania, na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o utworzeniu Komitetu Bada Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389).
Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy o Komitecie Bada Naukowych, oraz na podstawie art. 7
ust. 1 pkt 6 oraz art. 13 ustawy z dnia 8 pa dziernika 2005 r. o zasadach finansowania
nauki. rodki na działalno wspomagaj c badania przeznacza si w szczególno ci
na: finansowanie lub dofinansowywanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych,
tworzenie, przetwarzanie, przekazywanie i upowszechnianie informacji naukowej
i naukowo–technicznej, w tym na działalno bibliotek i działalno wydawnicz oraz
upowszechnianie lub popularyzacj osi gni naukowych i naukowo–technicznych.
Zakres działalno ci obj tej dofinansowaniem oraz kryteria przyznawania
rodków na działalno wspomagaj c badania okre lało w 2005 r. rozporz dzenie
Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie
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kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych ustalanych
w bud ecie pa stwa na nauk (Dz. U. z 2001 r. Nr 146, poz. 1642) oraz
rozporz dzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz.U. Nr
161, poz. 1359).
Przyznanie dofinansowania na zadania dla ministrów i kierowników centralnych
organów administracji rz dowej oraz dla Prezesa Polskiej Akademii Nauk do realizacji
w 2005 roku w ramach działalno ci wspomagaj cej badania, nast piło na podstawie
oceny merytorycznej Sekcji opiniodawczo–doradczych KBN: Sekcj Wydawnictw
Naukowych, Sekcj Promocji i Upowszechniania Nauki i Sekcj Informacji Naukowej
oraz stanowiska Zespołu do Spraw Działalno ci Wspomagaj cej Badania.
W swoim stanowisku Zespół ds. DWB zaproponował Komitetowi przydzielenie
rodków na działalno wspomagaj c badania 17 resortom oraz PAN, którym zostały
przyznane rodki w 2005 roku powi kszone o 3,34 % w stosunku do roku ubiegłego.
Komitet przyj ł propozycj Zespołu i uchwał nr 1/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r.
w sprawie przyznania rodków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie
działalno ci wspomagaj cej badania w 2005 roku, zostały przyznane rodki finansowe
w ogólnej kwocie 31.000.000 zł, ministrom i prezesom urz dów centralnych.
Ogółem rodki na dofinansowanie działalno ci wspomagaj cej badania w
2005 r. przyznane organom administracji rz dowej i Polskiej Akademii Nauk (Tablica
Nr 17 i Nr 18) po dokonaniu w ci gu roku zmian zostały ustalone w wysoko ci
28.883.322,28 zł a wydatkowano 28.847.525 zł. tj. 99,87 % planu po zmianach.
Przy dofinansowywaniu zada w 2005 roku resorty priorytetowo potraktowały
zadania z zakresu działalno ci wydawniczej, promocji, upowszechniania
i popularyzacji osi gni naukowych i naukowo–technicznych, działalno ci bibliotek
a tak e tworzenia i utrzymania baz i banków danych.
Resortow działalno wspomagaj c badania z zakresu zada własnych Ministra
Nauki i Informatyzacji w 2005 r. (Tablica Nr 6.1) omówiono w Zał czniku Nr 6.

zadania realizowane przez podmioty działaj ce na rzecz nauki
W 2005 r. na dofinansowanie zada podmiotów działaj cych na rzecz nauki
(zarz dzeniem Nr 2/2005 Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia
19 stycznia 2005 r. w sprawie podziału pomi dzy zespoły Komitetu Bada Naukowych
rodków finansowych ustalonych w bud ecie pa stwa na nauk w 2005 roku)
zaplanowano rodki w wysoko ci 17.968.000 zł. Decyzj Ministra Finansów z dnia
27.10.2005 r. zwi kszono rodki do kwoty 18.668.000 zł. Decyzjami nr 21/W1/2005
z dnia 13.12.2005 r. i 24/W1/2005 z dnia 29.12.2005r. Minister Nauki i Informatyzacji
ustalił ostatecznie kwot w wysoko ci 18.060.589,37 zł.
Przyznaj c rodki na działalno wspomagaj c badania Zespół do spraw
Działalno ci Wspomagaj cej Badania kierował si kryteriami wymienionymi
w § 88 rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia
30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków
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finansowych ustalanych w bud ecie pa stwa na nauk (Dz. U. Nr 146, poz. 1642).
Od 5 lutego 2005 r. podstaw dofinansowania zada z DWB stanowiła ustawa z dnia
8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, za zakres działalno ci obj tej
dofinansowaniem kryteria przyznawania rodków DWB okre lone rozporz dzeniem
Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania i rozliczania rodków finansowych na nauk (Dz. U. z 2005 r. Nr 161,
poz. 1359), a w ród nich:
– zgodno z zało eniami polityki naukowej i naukowo–technicznej oraz
polityki innowacyjnej pa stwa,
– znaczenie przewidywanych wyników realizowanych zada dla nauki, post pu
technicznego i kultury,
– ocena merytoryczna mo liwo ci wykonania zada przez wnioskodawc ,
– zasadno planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zada ,
– prawidłowo wywi zania si wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio
zobowi za wobec Komitetu.
Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz cych działalno ci wydawniczej
uwzgl dniano ponadto:
– warto merytoryczn publikacji,
– efektywno działania proponowanego wydawcy, w tym terminowo , jako
prac i racjonalno kosztów,
– analiz kosztorysu wydawniczego,
– mo liwo i zasadno finansowania publikacji z innych ródeł.
Na posiedzeniach Zespołu DWB w dniu 25 marca 2002 r. oraz w dniu 15
kwietnia 2002 r. (protokoły posiedze Zespołu DWB: Nr 3/2002 z dnia 25 marca
2002 r., Nr 4/2002 z 15 kwietnia 2002 r.) przyj to szczegółowe kryteria przyznawania
rodków na działalno wydawnicz , które zostały podtrzymane równie w 2005 roku:
– maksymalne dofinansowanie
całkowitych,

nie

mo e

przekroczy

50 %

kosztów

– minimalny nakład 300 egzemplarzy (w szczególnych przypadkach 200 egz.),
– stawka dofinansowania ksi ek w granicach 150 – 450 zł/ark.,
– stawka dofinansowania czasopism 350 – 850/ark.,
– liczba bezpłatnych egzemplarzy nie mo e przekracza 10% nakładu, ale nie
wi cej ni 50 egzemplarzy.
W 2005 r. wpłyn ło 335 wniosków obejmuj cych 1.643 zadania z zakresu
DWB. Decyzjami o dofinansowaniu obj to 1.005 zada realizowanych przez 286
podmiotów. rodki finansowe przekazywano na podstawie umów zawartych z
okre lonymi podmiotami na podstawie uchwał Zespołu do spraw Działalno ci
Wspomagaj cej Badania oraz decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji stanowi cych
ustalenia finansowe podj te po dniu 5 lutego 2005 r.
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Struktura wydatkowanych w 2005 r. rodków w poszczególnych rodzajach
podmiotów kształtowała si nast puj co:
• 11.507.708,00 zł – stowarzyszenia (190 podmiotów) – 64,04 % rodków
wydatkowanych ogółem na DWB–podmioty, w tym:
∗ 7.832.711,00 zł – stowarzyszenia specjalistyczne (159 podmiotów) –
43,59 % rodków wydatkowanych ogółem na DWB–podmioty
∗ 3.674.997 zł – stowarzyszenia ogólne (31 podmiotów) – 20,45 %
rodków wydatkowanych ogółem na DWB–podmioty
• 5.714.579,72 zł - wydawnictwa i inne podmioty (73 podmioty) – 31,80 %
rodków wydatkowanych ogółem na DWB–podmioty,
• 744.950,00 zł – fundacje (23 podmioty) – 4,14 % rodków wydatkowanych
ogółem na DWB–podmioty.
W 2005 r. na dofinansowanie podmiotów działaj cych na rzecz nauki
wydatkowano 17.967.237,72 zł, co stanowi 99,48 % rodków wg planu po zmianach.
Rozliczenie rodków wydatkowanych w 2005 r. wg grup zada realizowanych przez
podmioty działaj ce na rzecz nauki przedstawia Tablica Nr 19.
W ramach rodków przeznaczonych dla podmiotów działaj cych na rzecz nauki
dofinansowywano:

działalno

wydawnicz

W ramach tej działalno ci dofinansowano ogółem 743 tytuły publikacji
czasopi mienniczych i ksi kowych na ł czn kwot 7.797.662,72 zł.
Najwi cej zada z tego zakresu realizowały:
• wydawnictwa – 506 zada , 55,05 % rodków finansowych wydatkowanych
na działalno wydawnicz ogółem,
• stowarzyszenia specjalistyczne – 159 zada , 30,73 % rodków finansowych
wydatkowanych na działalno wydawnicz ogółem, przy czym w grupie tej
dominowały stowarzyszenia społeczne – 51 zada , 8,50 % rodków
finansowych wydatkowanych na działalno wydawnicz ,
• stowarzyszenia ogólne – 115 zada , 8,84 % rodków finansowych
wydatkowanych na działalno wydawnicz ,
• fundacje – 27 zada , 5,36 % rodków finansowych wydatkowanych na
działalno wydawnicz .
W szczególno ci dofinansowaniem obj to: monografie, prace dokumentacyjne
(bibliografie i inne), naukowe edycje klasycznych dzieł, serie wydawnicze uznawane
za niezb dne w poszczególnych dyscyplinach nauki, czasopisma naukowe
i popularnonaukowe oraz czasopisma naukowo–techniczne o charakterze
mi dzybran owym.

48

działalno

bibliotek naukowych

W ramach tej działalno ci dofinansowano 90 zada z zakresu działalno ci
bibliotek naukowych na kwot ogółem 2.321.166 zł m.in. Bibliotek Pozna skiego
Towarzystwa Naukowego, Bibliotek im. Zieli skich Płockiego Towarzystwa
Naukowego. rodki przeznaczono na gromadzenie, konserwacj i opracowywanie
zasobów bibliotek naukowych oraz informacji bibliotecznych.

upowszechnianie osi gni

nauki i techniki

W ramach tej działalno ci dofinansowano ogółem 342 zadania (konferencje,
sympozja, sesje naukowe, wystawy, biuletyny informacyjne, itp.) na ł czn kwot
2.933.390 zł. Dofinansowaniem obj to szereg sympozjów i konferencji naukowych
zarówno o charakterze krajowym, jak i mi dzynarodowym. Najwi cej zada z tego
zakresu zrealizowały stowarzyszenia specjalistyczne (191 zada , tj. 69,52 % rodków
finansowych wydatkowanych na upowszechnianie).

rozwój informacji naukowo–technicznej
W ramach tej działalno ci dofinansowano 38 zada na ł czn kwot
3.167.050 zł. Dofinansowaniem obj to przede wszystkim zadania z zakresu
gromadzenia, przetwarzania i udost pniania informacji wspomagaj cej i
popularyzuj cej rozwój nauki, tworzenia baz danych z zakresu ró nych dyscyplin
naukowych oraz tworzenia zasobów oprogramowania dla sfery nauki (w tym Federacji
Stowarzysze
Naukowo – Technicznych NOT przyznano 2.825.000 zł na
udost pnianie dla nauki zasobów muzealnych i archiwalnych).

działalno

naukowo–badawcza

W ramach tej działalno ci dofinansowano 24 zadania na kwot 739.482 zł.
Najwi ksz liczb zada (18) zrealizowały stowarzyszenia ogólne, którym przyznano
70,25 % rodków finansowych przyznanych na działalno badawcz ogółem.

prenumerata czasopism
Szczególn form upowszechniania nauki była kontynuacja rozpocz tej
w 1994 r. akcji udost pniania nauczycielom i młodzie y szkolnej czasopism
popularno–naukowych tj. “ wiat Nauki”, “Wiedza i ycie”, “Młody Technik” i
“Mówi Wieki” Na dofinansowanie prenumeraty czasopism popularnonaukowych dla
bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydatkowano rodki w
wysoko ci 1.008.487 zł. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w 2005 r. opłaciło 50 %
kosztów prenumeraty tych czasopism dla szkół i bibliotek szkolnych, bior c pod
uwag rol , jak mog spełnia w kreowaniu postaw pronaukowych w ród uczniów
ró nych typów szkół.
Decyzjami o dofinansowaniu prenumeraty czasopism popularnonaukowych
obj to zadania zrealizowane przez 4 wydawnictwa. rodki finansowe przekazano na
podstawie 5 umów zawartych z wydawcami.
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W 2005 r. prenumerat dofinansowan przez MNiI (MEiN) obj to:
− 3.600 szkół otrzymuj cych miesi czniki Wiedza i ycie,
− 1.975 szkół otrzymuj cych miesi cznik wiat Nauki,
− 9.850 szkół otrzymuj cych miesi cznik Młody Technik,
− 6.400 szkół otrzymuj cych miesi cznik Mówi Wieki,
− 880 szkół otrzymuj cych miesi cznik wiat Techniki.

działania informacyjno-organizacyjne zwi zane z 6.PR
Działania informacyjno–organizacyjne zwi zane z 6. PR realizowane przez
podmioty działaj ce na rzecz nauki, które nie otrzymuj dotacji podmiotowej były
dofinansowywane ze rodków przeznaczonych na działalno wspomagaj c badania.
W roku 2005 w planie po zmianach ustalono na ten cel kwot w wysoko ci 185.000 zł,
któr w cało ci wydatkowano z przeznaczeniem na:
dofinansowanie prac wspomagaj cych przyst pienie do specjalnych
programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej
– kwot 125.000 zł,
dofinansowanie w wysoko ci po 15.000 zł prac podmiotów działaj cych na
rzecz nauki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuowania
współpracy z partnerami zagranicznymi lub kosztów ponownego
przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej – kwot 60.000 zł.

dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
Ministerstwo dofinansowuje zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
na podstawie rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia
9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania rodków
finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów
celowych oraz na realizacj okre lonych zada z zakresu działalno ci wspomagaj cej
badania. W 2005 r. w ramach działalno ci wspomagaj cej badania Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji przekazało Federacji Stowarzysze Naukowo – Technicznych NOT
rodki finansowe w wysoko ci 1.274.603 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
prac organizacyjnych i obsługi finansowej zada zwi zanych z organizacj
i finansowaniem konkursu o dofinansowanie projektów celowych w okre lonych
dziedzinach zastosowa praktycznych, na potrzeby małych i rednich przedsi biorstw.
Powy sze rodki zostały przekazane na podstawie decyzji Ministra Nauki
Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz umowy
z dnia 27 wrze nia 2001 r. zawartej pomi dzy Komitetem Bada Naukowych
a Federacj Stowarzysze Naukowo – Technicznych NOT (FSN–T NOT) w wysoko ci
724.603 zł., a tak e na podstawie decyzji Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia
18 kwietnia 2005 r. oraz umowy z dnia 19 kwietnia 2005 r. zawartej pomi dzy
Ministrem Nauki i Informatyzacji a Federacj Stowarzysze Naukowo – Technicznych
NOT (FSN–T NOT) w wysoko ci 550.000 zł.
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Rozdział 73007 – współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic
§ 4300 – zakup usług pozostałych (uczestnictwo w innych programach
mi dzynarodowych)
§ 4307 – zakup usług pozostałych (uczestnictwo w programach UE oraz
działalno wspomagaj ca uczestnictwo)
§ 4540 – składki na rzecz instytucji lub organizacji mi dzynarodowych
Finansowanie współpracy naukowej i naukowo–technicznej z zagranic
realizowane było na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o Komitecie Bada Naukowych, a po wej ciu w ycie ustawy z dnia 8 pa dziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki, tj. od dnia 5 lutego 2005 r. finansowanie lub
dofinansowywanie tej działalno ci realizowane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 tej
ustawy.
W ramach tego rozdziału finansowane były:
– składki na rzecz instytucji i organizacji mi dzynarodowych,
oraz na podstawie nowych uregulowa prawnych:
– badania naukowe lub prace rozwojowe b d ce cz ci innych programów
mi dzynarodowych oraz programów UE współfinansowanych z zagranicznych
rodków finansowych niepodlegaj cych zwrotowi (uczestnictwo w programach
mi dzynarodowych).
Finansowanie składek odbywało si na podstawie decyzji Ministra Nauki
i Informatyzacji, podejmowanych na podstawie uchwał KBN, natomiast finansowanie
uczestnictwa w programach mi dzynarodowych – na podstawie decyzji Ministra,
podejmowanych z uwzgl dnieniem opinii wła ciwych organów Rady Nauki. rodki na
finansowanie uczestnictwa w programach mi dzynarodowych przekazywane były
jednostkom na podstawie umów.
Na finansowanie tej działalno ci w ustawie bud etowej na 2005 rok ustalono
kwot w wysoko ci 2.400.000 zł.
Zarz dzeniem nr 3/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. Przewodnicz cego KBN a
tak e decyzjami Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie zmian w bud ecie pa stwa
na 2005 r. Nr 10/W1/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i Nr 16/W1/2005 z dnia
26 pa dziernika 2005 r. oraz decyzj Ministra Edukacji i Nauki Nr 21/W1/2005 z dnia
13 grudnia 2005 r. ustalono plan po zmianach w wysoko ci 2.480.377 zł, z tego w:
– § 4300 – 323.400 zł,
– § 4307 – 859.718 zł,
– § 4540 – 1.297.259 zł.
Na finansowanie tej działalno ci w 2005 r. wydatkowano
2.480.376,12 zł, tj. 100 % planu po zmianach. (wykres nr 12)

ł cznie
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Wykres nr 12

* * *
Dofinansowywanie współpracy naukowej i naukowo–technicznej z zagranic ,
ze wzgl du na strumienie finansowania ujmowane jest te w innych rozdziałach
i paragrafach, a mianowicie w:
• rozdz. 73001, 73002, 73003 § 4300 – projekty badawcze specjalne (b d ce
cz ci mi dzynarodowych programów, niepodlegaj ce współfinansowaniu z
zagranicznych rodków finansowych)
• rozdz. 73005 § 2530 i § 2537 – specjalne programy badawcze (w
współfinansowane
w
ramach
programów
wspólnotowych)
mi dzynarodowe sieci naukowe,

tym
oraz

• rozdz. 73006§ 4307 (działalno wspomagaj ca badania) –
dofinansowywanie działa organizacyjno–informacyjnych, wspomagaj cych
przygotowanie polskich zespołów naukowych do uczestnictwa w projektach
programów ramowych Unii Europejskiej
Omówienie finansowania
w Zał czniku nr 5.

współpracy

naukowej

z

zagranic

zamieszczono
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Rozdział 73095 – pozostała działalno
Na realizacj zada w ramach tego rozdziału w ustawie bud etowej na 2005 r.
ustalono kwot w wysoko ci 10.042.000 zł, z tego:

§ 4170 – wynagrodzenia członków pochodz cych z wyboru, za posiedzenia
zespołów, sekcji recenzje oraz inne
Na ten rodzaj działalno ci w ustawie bud etowej zaplanowano kwot w
wysoko ci 9.070 tys. zł. Zgodnie z decyzj Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian
w bud ecie pa stwa na 2005 r. Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ostatecznie
ustalono kwot w wysoko ci 9.572.100 zł.
Wynagrodzenia realizowane były na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy
o Komitecie Bada Naukowych oraz rozporz dzenia Przewodnicz cego Komitetu
Bada Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysoko ci wynagrodzenia
członków zespołów opiniodawczo–doradczych i sekcji specjalistycznych oraz
recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Bada Naukowych,
a po wej ciu w ycie ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 8 pa dziernika
2004 r. tj. od dnia 5 lutego 2005 r. na podstawie art. 15 ust. 2 oraz rozporz dzenia
Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysoko ci wynagrodzenia członków Rady
Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów
i ekspertów powoływanych przez ministra wła ciwego do spraw nauki z dnia 19 maja
2005 r. tj. od wej cia w ycie w dniu 1.06.2005 r.
Wydatkowano 9.572.093,46 zł, co stanowi ok.100 % rodków wg planu po
zmianach.

§ 4300 – usługi pozostałe
rodki na finansowanie działalno ci w tym paragrafie zaplanowano w kwocie
265.000 zł. Zgodnie z decyzj Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian w bud ecie
pa stwa na 2005 r. Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r plan po zmianach wyniósł
175.000 zł.
W ramach tej działalno ci finansowano m.in. obsług b.Centralnego Funduszu
Rozwoju Nauki i Techniki oraz inne opłaty (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
przej ło zobowi zania i nale no ci zniesionego CFRNiT).
Wydatkowano 168.193,40 zł, co stanowi 96,1 % rodków wg planu po
zmianach.

§ 4410 – podró e słu bowe krajowe
rodki na finansowanie tej działalno ci zaplanowano w kwocie 707.000 zł.
Zgodnie z decyzj Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmian w bud ecie pa stwa na
2005 r. Nr 21/W1/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r plan po zmianach wyniósł 797.000 zł.
Podró e słu bowe krajowe finansowane były na podstawie art. 14 ust. 1, pkt 7
ustawy o Komitecie Bada Naukowych oraz rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysoko ci
nale no ci przysługuj cych pracownikom z tytułu podró y słu bowej na obszarze
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kraju, a po wej ciu w ycie ustawy o zasadach finansowania nauki na podstawie art. 15
ust. 4.
Wydatkowano 774.302,04 zł, co stanowi ok. 97,15 % rodków wg planu po
zmianach.
Na finansowanie pozostałej działalno ci ł cznie (§4170, §4300, §4410)
w 2005 r. wydatkowano 10.514.588,90 zł, co stanowi 99,72 % rodków wg planu
po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna
W ramach działu 750 – Administracja Publiczna ponoszone były wydatki na
obsług Ministerstwa – wła ciwego dla obsługi Ministra Nauki i Informatyzacji
(a od 30 pa dziernika 2005 r. wła ciwego dla obsługi Ministra Edukacji i Nauki).
W ramach tego działu finansowane s zadania (Tablica Nr 20) wynikaj ce
z poni szych rozdziałów:

Rozdział 75001 - Urz dy naczelnych i centralnych organów
administracji rz dowej
W rozdziale tym wg ustawy bud etowej na 2005 r. zaplanowano 31.842. tys. zł,
plan po zmianach wyniósł 32.784.976 zł, a zrealizowano 27.641.118,42 zł, co stanowi
86,96 % planu po zmianach.
1. Wydatki bie ce – plan po zmianach – 29.346.688,00 zł – wykonano
25.773.813,14 zł, tj. w 87,8 % planowanych rodków, w tym m. in.:
• wynagrodzenia
a. w grupie kierownicze stanowiska pa stwowe oraz gabinet polityczny
(§ 4010) plan na kwot 703,5 tys. zł, zrealizowano w wysoko ci
619,2 tys. zł, co stanowi 88 % planowanych rodków,
b. w grupie korpus słu by cywilnej (§4020) plan na kwot 10.979,1 tys. zł
zrealizowano w wysoko ci 11.144,6 tys. zł, co stanowi 101,5 %
planowanych
rodków, Oznacza to,
e plan wydatków na
wynagrodzenia KSC został przekroczony o kwot ca. 165,5 tys. zł.
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne ww. pracowników (§4040) plan
na kwot 913 tys. zł zrealizowano w 100 % rodków planowanych,
d. w grupie ołnierze zawodowi (§4050 i 4070) – plan na kwot
821,6 tys. zł; zrealizowano w wysoko ci 811,6 tys. zł, co stanowi
98,8 % rodków planowanych,
• pochodne od wynagrodze (§ 4110, 4117, 4120, 4127, 4140) – planowane
w kwocie 2.680.204,00 zł wg planu po zmianach, wydatkowano
2.448.068,51 zł, co stanowi 91,44 % planowanych rodków,
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• wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170, 4177) – w kwocie 1.099.000 zł –
wydatkowano kwot 1.055.202,60 zł, tj. 96,01 % planowanych rodków
(w tym zrealizowano wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177) zwi zane
z tworzeniem systemu wdra ania i uruchomieniem rodków bezzwrotnej
pomocy zagranicznej z Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w instytucji
po rednicz cej dla priorytetu Badania naukowe, dla jednostki realizuj cej),
• grupa wydatków rzeczowych obejmuje § 4210, 4230, 4240, 4260, 4270,
4280, 4300, 4350, 4410, 4440, 4480, 4550, 4580, 4600, których ł czna
warto planu po zmianach wyniosła 9.296.324,00 zł i zrealizowana została
w wysoko ci 7.605.440,75 zł, co stanowi 81,81 % planowanych rodków.
W ramach grupy wydatków rzeczowych sfinansowano mi dzy innymi:
koszty stałe utrzymania i remonty gmachu Ministerstwa (m.in.: zu ycie
energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, utrzymanie czysto ci,
opłaty pocztowe, opłaty za dost p do internetu, opłaty za ró ne
konserwacje i inne) w ł cznej kwocie 2.939,9 tys. zł,
zakupy materiałów i wyposa enia (w tym równie zakup ksi ek
do biblioteki) w ł cznej kwocie 895,1 tys. zł,
koszt funkcjonowania 18 lokalnych komisji etycznych ds. do wiadcze
na zwierz tach w kwocie 547,6 tys. zł,
szkolenia korpusu słu by cywilnej oraz krajowe podró e słu bowe
w ł cznej kwocie 1.105,3 tys. zł,
obsług transportow i działalno
pomocnicz
wiadczon przez
gospodarstwo pomocnicze na rzecz cz ci bud etowej Nauka
w kwocie 1.687,3 tys. zł,
podatek od nieruchomo ci – gmach Ministerstwa – w kwocie 62,7 tys. zł,
odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych w kwocie
228,2 tys. zł,
ogłoszenia prasowe, badania lekarskie w kwocie 139,4 tys. zł,
• wydatki bie ce ponoszone w ramach SPO-WKP – Pomoc techniczna –
plan po zmianach wyniósł 2.854.011,00 zł, zrealizowano kwot
1.176.704,28 zł, w tym:
wynagrodzenia w grupie osób korpus słu by cywilnej obsługuj ce
zadania wynikaj ce z SPO – WKP, przypadaj ce na:
o prefinansowanie (tzw. ¾) - § 4028 – plan po zmianach kwota
630.000 zł; zrealizowano w wysoko ci 629.894 zł, co stanowi 99,98 %
planowanych rodków,
o współfinansowane (tzw. ¼) - § 4029 – plan po zmianach kwota
78.000 zł; zrealizowano w wysoko ci 209.965 zł, co stanowi 269,19 %
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planowanych rodków. Oznacza to, e plan wydatków na te
wynagrodzenia został przekroczony o kwot ca. 132 tys. zł.
pochodne od wynagrodze przypadaj ce na wynagrodzenia w grupie
osób korpus słu by cywilnej obsługuj ce zadania wynikaj ce z SPO –
WKP
o prefinansowane, tzw. ¾ - § 4118, 4128 – planowane w kwocie
111.700 zł wg planu po zmianach, wydatkowano 111.214,91 zł,
co stanowi 99,57 % planowanych rodków,
o współfinansowane, tzw. ¼ - § 4119, 4129 – planowane w kwocie
37.100 zł wg planu po zmianach, wydatkowano 37.071,71 zł,
co stanowi 99,92 % planowanych rodków.
pozostałe wydatki bie ce:
o prefinansowane, tzw. ¾ - § 4178, 4218, 4268, 4308, 4418, 4558; plan
– 1.883.600 zł, zrealizowane wydatki na kwot 142.060 zł (7,54 %),
o współfinansowane, tzw. ¼ - § 4179, 4219, 4309, 4559; plan –
113.611 zł, zrealizowane wydatki na kwot 46.499 zł (40,93 %).
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: szkolenia uzupełniaj ce dla
kadry zaanga owanej we wdra anie SPO–WKP, zakup sprz tu biurowego dla
Instytucji Wdra aj cej i Instytucji Po rednicz cej niezb dnego do realizacji zada ,
przygotowanie materiałów konferencyjnych, reklamowych oraz broszur promocyjno–
informacyjnych, koszty zwi zane z organizacj spotka informacyjno–warsztatowe dla
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów SPO–WKP oraz koszty publikacji
ogłosze , w prasie ogólnopolskiej, o naborze wniosków do działa 1.4 i 1.5,
2. zakupy maj tkowe były planowane w kwocie 2.438.288,00 zł, w 2005 r.,
zrealizowano je w wysoko ci 1.867.305,28 zł, tj. w 76,58 % – w tym:
zakupy maj tkowe całkowicie realizowane w ci ar bud etu – plan
2.289.500 zł – w tym m.in.: komputery, serwery, oprogramowanie LEX
Omega, finansowo – ksi gowe QREZUS oraz kadry–płace, monitory LCD
17”, urz dzenia wielofunkcyjne, kopiarki, rzutnik multimedialny, zestaw do
transkrypcji d wi ku, projektor, aparat cyfrowy oraz rozbudowa centrali
telefonicznej, klimatyzatory, izolacja szybów windowych – wydatki na ł czn
kwot 1.733.230,94 zł,
zakupy maj tkowe finansowane w ramach SPO-WKP planowane na
ł czn kwot 148.788 zł, z tego zrealizowano 134.074,34 zł:
prefinansowane, tzw. ¾ - § 6068 w kwocie 111.600 zł zrealizowano
wydatki w kwocie 100.556 zł,
współfinansowane, tzw. ¼ - § 6069 w kwocie 37.188 zł,
zrealizowano wydatki w kwocie 33.519 zł
(Wyposa enie pracowników realizuj cych zadania w ramach pomocy
technicznej SPO – WKP).
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Rozdział–75064 Współpraca naukowo-techniczna z zagranic
W rozdziale tym w ustawie bud etowej ustalono kwot w wysoko ci 666.750 zł,
a zrealizowano kwot 517.151,49 zł, co stanowi 77,56 % planowanych rodków.
W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano koszty współpracy z zagranic
w zakresie, m.in.:
tłumacze , obsługi delegacji zagranicznych przyje d aj cych do Polski,
podró y słu bowych zagranicznych pracowników b.MNiI oraz osób
delegowanych przez Ministra Nauki i Informatyzacji (lub Ministra Edukacji
i Nauki).
W dziale 750 – Administracja publiczna ponoszone były wydatki na: działalno
Komitetu Bada Naukowych jako kolegialnego, naczelnego organu administracji
publicznej i jego gremiów – zespołów, sekcji oraz Ministerstwa wła ciwego dla
obsługi Ministra Nauki i Informatyzacji – Przewodnicz cego Komitetu Bada
Naukowych.

rodki spoza bud etu
Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy o Komitecie Bada Naukowych
Przewodnicz cy KBN dysponuje rodkami pochodz cymi spoza bud etu.
W 2005 roku rodki spoza bud etu pa stwa gromadzone były na funduszu celowym
pn. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zgodnie z zarz dzeniem nr 17/2002
Przewodnicz cego Komitetu Bada Naukowych z dnia 24 pa dziernika 2002 r.
w sprawie dysponowania rodkami finansowymi uzyskanymi z prywatyzacji,
zgromadzonymi na rachunku rodka specjalnego pn. Fundusz Rozwoju Nauki został
utworzony w roku 2002 rodek specjalny w cz ci 28 – Nauka, dziale 730 – Nauka,
rozdziale 73095 – pozostała działalno .
Na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji otrzymał brzmienie: „Planowane kwoty oraz
przeznaczenie przychodów z prywatyzacji okre la co rok ustawa bud etowa”.
Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy si pa stwowe fundusze celowe,
m.in. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na rachunku którego gromadzi si 2 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud etowym oraz odsetki od
tych rodków, z przeznaczeniem na cele zwi zane z rozwojem nauki i technologii
polskiej obejmuj ce wspieranie szczególnie wa nych kierunków bada naukowych lub
prac rozwojowych okre lanych w zało eniach polityki naukowo–technicznej pa stwa,
wspieranie inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych
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oraz promocj i upowszechnianie nauki. Dysponentem Funduszu jest Minister
wła ciwy do spraw nauki.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 kwietnia
2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej przychodami Funduszu s :
– wpływy w wysoko ci 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji danym
roku bud etowym,
– odsetki bankowe od ww. rodków,
– odsetki od lokat bankowych,
– rodki finansowe i odsetki pochodz ce z rozlicze zada finansowanych
ze rodków Funduszu.
rodki finansowe Funduszu przeznaczane s na cele zwi zane z rozwojem
nauki i technologii polskiej, a w szczególno ci na wspieranie szczególnie wa nych
kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych okre lanych w zało eniach
polityki naukowo–technicznej pa stwa, wspieranie projektów badawczych
zamawianych o tematyce ustalanej w krajowym programie ramowym, wspieranie
inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych, działania
promocyjne.
W 2005 r. planowane przychody Funduszu wynosiły 248.224.001,24 zł, z tego:
113.361.000,00 zł pochodz ce z 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji oraz
bilans otwarcia 2005 r. 134.863.001,24 zł.
tego:

Na dzie

31 grudnia 2005 r. stan przychodów wyniósł 218.423.674,75 zł, z

– saldo pocz tkowe (stan rodków na dzie 01.01.2005 r.)

134.863.001,24 zł,
– wpływ rodków finansowych w ramach 2% przychodów
uzyskanych z prywatyzacji
76.854.177,95 zł,
– odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku
6.213.117,56 zł,
– odsetki zwrócone przez jednostki
493.378,00 zł.
Ł czne wykonanie
166.575.981,00 zł, z tego:

wydatków

Funduszu

w

roku

– sfinansowanie zada inwestycyjnych w wysoko ci
– opłaty bankowe i inne w wysoko ci
– upowszechnianie i promowanie osi gni naukowych

2005

wyniosło

166.568.189,00 zł
106,00 zł,
7.686,00 zł.

Jednostki naukowe zło yły na 2005 r. 525 wniosków o przyznanie rodków
finansowych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na inwestycje, z których 160
obj to finansowaniem na ł czn kwot 209.314.039 zł.
Dofinansowano mi dzy innymi zakupy:
1) wysokorozdzielczego spektrometru masowego sprz onego z chromatografem
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gazowym i urz dzenia do szybkiej ekstrakcji rozpuszczalnikowej dla
Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii – 1.900.000 zł.
2) mikroskopu skaningowego SMP wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Fizyki
Molekularnej PAN, Pozna – 3.600.000 zł.
3) mikroskopu elektronowego transmisyjnego wraz z systemem dokumentacji
cyfrowej dla Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydział Lekarski –
1.600.000 zł.
4) 32 – rz dowego tomografu komputerowego dla Akademii Medycznej w
Lublinie, Wydział Lekarski – 2.500.000 zł.
5) dyfraktometru rentgenowskiego z przystawkami dla Politechniki Szczeci skiej,
Wydział Mechaniczny – 1.536.000 zł.
6) spektrometru EPR ELEXSYS E 500 wyposa onego w pasmo Q dla Instytutu
Chemii i Techniki J drowej, Warszawa.
7) nadprzewodz cego spektrometru magnetycznego rezonansu j drowego
wysokiej rozdzielczo ci – 600 MHz dla Centrum Chemii Polimerów PAN,
Zabrze – 3.800.000 zł.
8) spektrometru NMR 600 MHz z wyposa eniem dla Politechniki Łódzkiej –
5.900.000 zł.
9) urz dzenia do epitaksji w glika krzemu dla Instytutu Technologii Materiałów
Elektronicznych, Warszawa – 5.000.000 zł.
10) Laboratorium kompatybilno ci elektromagnetycznej dla Politechniki
Rzeszowskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki – 2.000.000 zł.
11) wyposa enia statku Horyzont w stanowiska badawcze oraz obsługuj ce
urz dzenia i aparatur dla Akademii Morskiej w Gdyni – 3.500.000 zł.
12) spektrometru NMR 500 MHz do bada ciała stałego z wyposa eniem dla
Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Warszawa – 6.500.000 zł.
13) wyposa enia aparaturowego dla nowoutworzonego Centralnego Laboratorium
Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 6.638.380 zł.
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Działalno

kontrolna Ministra

Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działalno ci kontrolnej nale ało
do Biura Ministra, które swoje zadania w tym zakresie wykonywał przez Wydział
Kontroli. Wydział ten pod wzgl dem merytorycznym podlegał bezpo rednio
Ministrowi Nauki i Informatyzacji i funkcjonował wg rozporz dzenia Ministra
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji bada naukowych, prac
rozwojowych i innych zada finansowanych ze rodków finansowych na nauk oraz
wydatkowania tych rodków (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 898).
W 2005 r. Wydział Kontroli przeprowadził ogółem 78 kontroli.
Wykaz przeprowadzonych kontroli w podziale wg zakresu merytorycznego
przedstawia si nast puj co:
Ilo

kontroli

Rodzaj skontrolowanej działalno ci
Plan

Poza planem

10

2

Badania własne jednostek naukowych

4

1

Inwestycje informatyczne

4

-

Inwestycje aparaturowe

2

5

Inwestycje budowlane

4

3

Projekty badawcze

5

4

Projekty badawcze zamawiane

1

-

Projekty celowe

7

2

Projekty mi dzynarodowe (SPUB–M oraz 5 PR UE)

6

2

Kompleksowa działalno

1

3

Zadania z zakresu działalno ci wspomagaj cej
badania

10

1

SPO–WKP*

1

-

Ogółem
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23

Działalno

statutowa jednostki

jednostek naukowych

* Kontrola w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw
Wcelu przygotowania i zrealizowania powy szych kontroli przygotowano nast puj ce
dokumenty:
– 78 postanowie Ministra Nauki i Informatyzacji o przeprowadzeniu kontroli,
– 206 imiennych upowa nie do kontroli dla ekspertów oraz pracowników
Wydziału Kontroli.
Rozliczono tak e 110 umów z ekspertami, które w formie 17 zestawie
zbiorczych umów o dzieło zostały przekazane do Departamentu Ekonomicznego.
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