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Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.
Pozycja 13
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych
do programu pod nazwą „Iuventus Plus”

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się na okres od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zespół
interdyscyplinarny do spraw projektów zgłoszonych do programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Iuventus Plus”, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1)

wyznaczanie recenzentów do oceny projektów zgłoszonych do konkursów w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus”, zwanego dalej „programem”;

2)

ocena projektów zgłoszonych do konkursów w ramach programu;

3)

wyznaczanie recenzentów do oceny raportów końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do
finansowania w ramach programu;

4)

ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania
w ramach programu;

5)

opiniowanie wniosków dotyczących zmian merytorycznych określonych w umowach o realizację
projektu w ramach programu.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1)

1)

przewodniczący – Wojciech Macyk;

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
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2)

członkowie:
a) Jerzy Bałdyga,
b) Zdzisław Bełka,
c) Andrzej Budkowski,
d) Małgorzata Cebrat,
e) Stanisław Czuczwar,
f) Jerzy Dajka,
g) Małgorzata Darewicz,
h) Magdalena Dudek,
i) Szymon Jaroszewicz,
j) Magdalena Kaczmarek,
k) Leszek Kalinowski,
l) Karol Kamiński,
m) Marta Koblowska,
n) Małgorzata Kokocińska,
o) Arkadiusz Lach,
p) Małgorzata Lewandowska,
q) Izabela Nowak,
r) Michał Nowicki,
s) Przemysław Perlikowski,
t) Katarzyna Pernal,
u) Elżbieta Pyza,
v) Joanna Rutkowska,
w) Maria Sozańska,
x) Ireneusz Ślesak,
y) Marek Świtoński,
z) Jacek Tabor,
za) Wojciech Tylman.
§ 4. 1. Zespół działa na posiedzeniach.
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2. Przewodniczący Zespołu:
1)

zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad i wykaz osób zaproszonych na posiedzenie
oraz prowadzi posiedzenia zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad;

2)

wskazuje członków Zespołu właściwych do przygotowania ocen projektów zgłoszonych do programu
oraz ocen raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów;

3) wyznacza recenzentów do oceny projektów zgłoszonych do programu oraz recenzentów do oceny
raportów końcowych z realizacji projektów;
4) może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu w celu uzyskania
informacji niezbędnych do wyrażenia opinii w danej sprawie.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu wraz z projektem porządku obrad oraz wykazem materiałów
przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może skrócić termin, o którym mowa
w ust. 3.
5. Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć innego członka Zespołu do prowadzenia posiedzenia
Zespołu w jego zastępstwie.
6. Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy i głosowaniu w trybie
obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. 1. Zespół ustala opinie i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się treść opinii i rozstrzygnięć
Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Członek Zespołu podlega wyłączeniu z postępowania jeżeli jest kierownikiem lub wykonawcą
rozpatrywanego projektu lub jest zatrudniony w jednostce naukowej realizującej projekt.
§ 6. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak

