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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 16 paêdziernika 2007 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na inwestycje s∏u˝àce 
potrzebom badaƒ naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179,
poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przy-
znawania oraz rozliczania Êrodków finansowych na
nauk´, przeznaczanych na cele okreÊlone w art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasadach
finansowania nauki, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Przy przyznawaniu Êrodków finansowych na
nauk´ przeznaczonych na finansowanie inwestycji
s∏u˝àcych potrzebom badaƒ naukowych lub prac roz-
wojowych uwzgl´dnia si´ kryteria okreÊlone w art. 4
ustawy oraz kryteria okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2. Finansowanie zadaƒ ze Êrodków finansowych
przeznaczonych na nauk´ pochodzàcych z innych êró-
de∏ ni˝ bud˝et paƒstwa mo˝e nastàpiç w przypadkach
szczególnie wa˝nych dla realizacji polityki naukowej
i naukowo-technicznej paƒstwa, i odbywa si´ na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu, z uwzgl´dnie-
niem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez
podmiot przekazujàcy te Êrodki.

§ 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki, zwany
dalej „ministrem”, w ramach Êrodków finansowych
przeznaczonych na inwestycje s∏u˝àce potrzebom ba-
daƒ naukowych lub prac rozwojowych, mo˝e wyod-
r´bniç w planie finansowym Êrodki na:

1) inwestycje budowlane i zakup obiektów budowla-
nych;

2) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-ba-
dawczej zaliczanej do Êrodków trwa∏ych zgodnie
z odr´bnymi przepisami oraz zakup wartoÊci nie-
materialnych  i prawnych o wartoÊci poczàtkowej
przekraczajàcej kwot´ ustalonà dla Êrodka trwa∏e-
go w przepisach odr´bnych, zwanych dalej „inwe-
stycjami aparaturowymi”;

3) rozbudow´ infrastruktury informatycznej nauki;

4) inwestycje wspó∏finansowane ze Êrodków fundu-
szy strukturalnych oraz inwestycje podejmowane
na podstawie umów mi´dzynarodowych.

2. W przypadku gdy przedmiot inwestycji ma byç
wykorzystywany równie˝ do innych zadaƒ ni˝ badania
naukowe lub prace rozwojowe, ze Êrodków finanso-
wych na nauk´ jest finansowana ta cz´Êç kosztów in-
westycji, która s∏u˝y potrzebom badaƒ naukowych lub
prac rozwojowych.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj´
s∏u˝àcà potrzebom badaƒ naukowych lub prac rozwo-
jowych sk∏ada jednostka naukowa, o której mowa
w art. 2 pkt 9 ustawy, w tym jednostka naukowa repre-
zentujàca konsorcjum naukowo-przemys∏owe.

2. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj´
obejmujàcà rozbudow´ infrastruktury informatycznej
nauki, s∏u˝àcà prowadzeniu w sposób ciàg∏y badaƒ
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych
na uczelni, sk∏ada uczelnia.

3. Wniosek sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach,
w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzajàcego

rok, w którym ma byç przyznana dotacja. Termin ten
nie dotyczy wniosków o finansowanie inwestycji ze
Êrodków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 4.

4. W przypadku uzasadnionym zdarzeniem nieza-
le˝nym od jednostki naukowej, powodujàcym zak∏ó-
cenie jej dzia∏alnoÊci, a zw∏aszcza uszkodzenie lub
unieruchomienie aparatury albo zak∏ócenie groma-
dzenia i przetwarzania informacji, wniosek mo˝e byç
z∏o˝ony bez zachowania terminu okreÊlonego w ust. 3.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj´
podejmowanà przez konsorcjum naukowo-przemy-
s∏owe do∏àcza si´ informacj´ o:

1) sposobie finansowania kosztów utrzymania i u˝yt-
kowania przedmiotu inwestycji;

2) sposobie wspólnego u˝ytkowania przedmiotu in-
westycji oraz zasadach dost´pu do niej przez jed-
nostki naukowe niewchodzàce w sk∏ad konsor-
cjum naukowo-przemys∏owego.

6. W przypadku inwestycji podejmowanej na pod-
stawie umowy mi´dzynarodowej do wniosku o przy-
znanie dotacji ze Êrodków finansowych na nauk´ do-
∏àcza si´ kopi´ tej umowy.

§ 5. 1. Jednostka naukowa ubiegajàca si´ o przy-
znanie dotacji na inwestycj´ budowlanà lub na zakup
obiektów budowlanych sk∏ada w urz´dzie obs∏ugujà-
cym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporzàdzony wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia;

2) kopi´ pozwolenia na budow´ oraz pozwolenia
konserwatora zabytków, je˝eli wymaga tego cha-
rakter inwestycji;

3) opini´ dysponenta innej cz´Êci bud˝etu paƒstwa
ni˝ Êrodki finansowe na nauk´, je˝eli inwestycja
ma byç dofinansowywana równie˝ ze Êrodków
finansowych ustalonych w tej cz´Êci w odniesie-
niu do realizacji innych dzia∏aƒ ni˝ badania nauko-
we i prace rozwojowe;

4) inne dokumenty Êwiadczàce o przygotowaniu in-
westora do podj´cia inwestycji i terminowego jej
zakoƒczenia;

5) dokument potwierdzajàcy prawo jednostki do dys-
ponowania nieruchomoÊcià na cel budowlany.

2. Ocen´ wniosku o przyznanie dotacji na inwesty-
cj´ budowlanà sporzàdza si´, uwzgl´dniajàc nast´pu-
jàce kryteria:

1) znaczenie inwestycji dla prowadzonych przez jed-
nostk´ naukowà badaƒ naukowych lub prac roz-
wojowych;



2) kategori´ jednostki naukowej uzyskanà w wyniku
oceny parametrycznej;

3) zasadnoÊç planowanego zakresu rzeczowego in-
westycji;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych êróde∏
ni˝ dotacja ze Êrodków finansowych na nauk´,
w szczególnoÊci gdy jest przewidywane wykorzy-
stanie inwestycji równie˝ do realizacji innych za-
daƒ ni˝ badania naukowe lub prace rozwojowe;

5) przygotowanie jednostki naukowej do realizacji in-
westycji oraz do u˝ytkowania i utrzymania przed-
miotu inwestycji.

§ 6. 1. Jednostka naukowa ubiegajàca si´ o przy-
znanie dotacji na inwestycj´ aparaturowà sk∏ada
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji, sporzàdzony wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia;

2) inne dokumenty Êwiadczàce o przygotowaniu in-
westora do podj´cia inwestycji i terminowego jej
zakoƒczenia; 

3) informacj´ o sposobie finansowania kosztów
utrzymania i u˝ytkowania przedmiotu inwestycji.

2. Ocen´ wniosku o przyznanie dotacji na inwesty-
cj´ aparaturowà sporzàdza si´, uwzgl´dniajàc nast´-
pujàce kryteria:

1) znaczenie badaƒ naukowych, do których realizacji
niezb´dna jest aparatura planowana do zakupu
lub wytworzenia;

2) kategori´ jednostki naukowej uzyskanà w wyniku
oceny parametrycznej;

3) przygotowanie jednostki naukowej do w∏aÊciwego
u˝ytkowania aparatury, w tym: 

a) odpowiednie pomieszczenia i odpowiednio wy-
szkolony personel,

b) zdolnoÊç jednostki do pokrywania kosztów jej
utrzymania, w tym kosztów bie˝àcych i serwiso-
wych;

4) udzia∏ w finansowaniu inwestycji Êrodków finan-
sowych pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝ Êrodki
finansowe na nauk´, w szczególnoÊci gdy przewi-
dywane jest wykorzystanie aparatury równie˝ do
innych zadaƒ ni˝ prowadzenie badaƒ naukowych
lub prac rozwojowych.

§ 7. 1. Jednostka naukowa lub uczelnia ubiegajàca
si´ o przyznanie dotacji na rozwój infrastruktury infor-
matycznej nauki, w zale˝noÊci od charakteru inwesty-
cji, sk∏ada w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra:

1) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj´ budow-
lanà zwiàzanà z rozbudowà infrastruktury informa-
tycznej nauki, sporzàdzony wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, albo

2) wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj´ apara-
turowà zwiàzanà z rozbudowà infrastruktury infor-

matycznej nauki, sporzàdzony wed∏ug wzoru sta-
nowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

3) informacj´ o sposobie finansowania kosztów
utrzymania i u˝ytkowania przedmiotu inwestycji
obj´tej wnioskiem;

4) opis aktualnego stanu infrastruktury informatycz-
nej jednostki naukowej lub uczelni zgodny z za-
∏àcznikiem nr 3 do rozporzàdzenia cz´Êç B ust. 5;

5) inne dokumenty Êwiadczàce o przygotowaniu in-
westora do podj´cia inwestycji i terminowego jej
zakoƒczenia.

2. Ocen´ wniosku o przyznanie dotacji na rozbudo-
w´ infrastruktury informatycznej nauki sporzàdza si´,
uwzgl´dniajàc nast´pujàce kryteria:

1) zasadnoÊç planowanego zakresu rzeczowego in-
westycji i planowanych nak∏adów;

2) planowany zakres wykorzystania inwestycji po jej
zakoƒczeniu dla potrzeb badaƒ naukowych lub
prac rozwojowych oraz do innych celów;

3) stopieƒ dotychczasowego wykorzystania infra-
struktury sieciowej lub specjalizowanej dla po-
trzeb prowadzenia badaƒ naukowych lub prac roz-
wojowych;

4) zakres dofinansowania inwestycji z innych êróde∏
ni˝ dotacja, w tym udzia∏ Êrodków w∏asnych.

§ 8. 1. Do rozpatrzenia sà kierowane wy∏àcznie
wnioski kompletne, spe∏niajàce wymagania okreÊlone
w rozporzàdzeniu. Wnioski niekompletne zwraca si´
wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach
zwrotu i o mo˝liwoÊci uzupe∏nienia wniosku w termi-
nie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni.

2. Ocena wniosku dotyczàcego przyznania Êrod-
ków finansowych jest sporzàdzana przez w∏aÊciwà ko-
misj´ Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej
przez zespó∏ lub zespó∏ roboczy, powo∏any na podsta-
wie art. 30 ust. 1 lub 4 ustawy, i zawiera propozycj´
dotyczàcà wysokoÊci przyznania Êrodków finanso-
wych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie
tej propozycji.

3. W przypadku wniosków o przyznanie Êrodków
finansowych z zakresu badaƒ dotyczàcych obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa zespo∏em w∏aÊciwym do przygoto-
wania projektów oceny jest zespó∏ powo∏any na pod-
stawie art. 30 ust. 2 ustawy.

4. Komisje Rady Nauki sporzàdzajà oceny wnio-
sków o przyznanie dotacji na inwestycje, w formie list
rankingowych, odr´bnie dla inwestycji budowlanych
i dotyczàcych zakupu obiektów budowlanych, inwe-
stycji aparaturowych oraz inwestycji dotyczàcych in-
frastruktury informatycznej nauki.

5. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj´, dla
którego w∏aÊciwe sà obie komisje Rady Nauki, mo˝e
byç skierowany do oceny przez powo∏any w tym celu
zespó∏. Zespó∏ przedstawia swojà ocen´ komisji Rady
Nauki wskazanej przez ministra.

Dziennik Ustaw Nr 201 — 14448 — Poz. 1453



§ 9. 1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej
lub uczelni przyznanej dotacji na inwestycj´ jest z∏o˝e-
nie przez jednostk´ przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia
otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji harmonogra-
mu p∏atnoÊci wynikajàcego z terminów p∏atnoÊci okreÊ-
lonych w umowie zawartej przez jednostk´ naukowà
lub uczelni´ z wykonawcà inwestycji. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç prze-
d∏u˝ony na udokumentowany wniosek jednostki
naukowej lub uczelni, je˝eli wymaga tego procedura
przetargowa.

3. Rozpatrzenie wniosku jednostki naukowej lub
uczelni dotyczàcego zmiany zakresu przedmiotowego
inwestycji okreÊlonego w cz´Êci C wniosku, stanowià-
cego za∏àcznik nr 2 lub 3 do rozporzàdzenia, w ramach
przyznanej dotacji i niepowodujàcego zmiany celu lub
wniosku o przed∏u˝enie terminu rozliczenia przyzna-
nej dotacji, nie wymaga zasi´gania opinii w∏aÊciwych
organów Rady Nauki.

4. Odsetki bankowe od dotacji przekazanych na in-
westycj´ mogà byç przeznaczone wy∏àcznie  na finan-
sowanie realizacji zadaƒ obj´tych tà dotacjà.

5. Jednostka naukowa lub uczelnia otrzymujàca
Êrodki finansowe w ramach dotacji na inwestycje po-
nosi odpowiedzialnoÊç za zgodne z przeznaczeniem
wydatkowanie i prawid∏owe rozliczenie tych Êrodków.

§ 10. 1. Jednostka naukowa lub uczelnia, która
otrzyma∏a dotacj´ na inwestycj´, sk∏ada raport roczny,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia, w terminie do dnia 31 marca nast´pnego
roku, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 6 miesi´cy
od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji.

2. Jednostka naukowa lub uczelnia w terminie do
60 dni od dnia zakoƒczenia inwestycji dokonuje rozli-
czenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie
raportu koƒcowego:

1) dla inwestycji budowlanej, wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia;

2) dla inwestycji aparaturowej, wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

3. Raport koƒcowy z realizacji inwestycji dotyczà-
cej rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki
sporzàdza si´ wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 5 lub 6 do rozporzàdzenia, w zale˝noÊci od charak-
teru inwestycji.

4. Do raportu koƒcowego do∏àcza si´ kopi´ doku-
mentu stwierdzajàcego przyj´cie inwestycji na stan
Êrodków trwa∏ych, a w przypadku inwestycji budowla-
nych równie˝ kopi´ protoko∏u odbioru koƒcowego in-
westycji, potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em
przez g∏ównego ksi´gowego  lub kwestora, oraz kopi´
decyzji o przyj´ciu obiektu do u˝ytkowania.

5. Po zakoƒczeniu realizacji inwestycji niewykorzy-
stane Êrodki z dotacji i odsetek od dotacji podlegajà
zwrotowi na rachunek bankowy urz´du obs∏ugujàce-
go ministra.

§ 11. 1. Niez∏o˝enie w terminie raportów, o których
mowa w § 10, lub niespe∏nienie wymagaƒ okreÊlo-
nych w § 4 ust. 5, w § 5 ust. 1, w § 6 ust. 1, w § 7 ust. 1
oraz w § 9 ust. 1 stanowi podstaw´ do wstrzymania
przez ministra dalszego finansowania oraz mo˝e spo-
wodowaç ˝àdanie zwrotu Êrodków finansowych przez
jednostk´ naukowà, której przekazano te Êrodki.

2. Minister mo˝e dokonywaç kontroli przebiegu re-
alizacji zadaƒ inwestycyjnych i prawid∏owoÊci wydat-
kowania przyznanych na ten cel Êrodków finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia przez w∏aÊciwe orga-
ny kontroli, ˝e przekazany raport lub raport koƒcowy
nie zosta∏ sporzàdzony prawid∏owo, minister mo˝e za-
rzàdziç ponowne dokonanie oceny wykonania i rozli-
czenia finansowanych zadaƒ.

4. Ârodki finansowe wykorzystane nieprawid∏owo
podlegajà zwrotowi na rachunek bankowy urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra, wraz z naliczonymi odsetkami
od Êrodków finansowych przekazanych w formie dota-
cji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych.

§ 12. 1. Nale˝noÊci finansowe wynikajàce z rozli-
czenia dotacji umarza si´, je˝eli wystàpi jedna z nast´-
pujàcych przes∏anek:

1) d∏u˝nik zosta∏ wykreÊlony z w∏aÊciwego rejestru,
a odpowiedzialnoÊç za d∏ugi nie przesz∏a na osoby
trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´-
powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝-
szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale˝-
noÊci lub post´powanie egzekucyjne okaza∏o si´
nieskuteczne;

3) zosta∏y zastosowane umorzenia w ramach zawar-
tego uk∏adu z wierzycielami d∏u˝nika;

4) sàd oddali∏ wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci d∏u˝-
nika lub umorzy∏ post´powanie upad∏oÊciowe.

2. Minister, na uzasadniony wniosek d∏u˝nika lub
z urz´du, mo˝e umorzyç nale˝noÊç finansowà  w ca∏o-
Êci lub cz´Êci, odroczyç termin sp∏aty lub roz∏o˝yç
sp∏at´ na raty, je˝eli wystàpi jedna z nast´pujàcych
przes∏anek:

1) wystàpi∏a nadzwyczajna zmiana stosunków
gospodarczych, której strony nie mog∏y przewi-
dzieç w dniu otrzymania dotacji, z powodu której
zap∏ata nale˝noÊci przez d∏u˝nika grozi∏aby znacz-
nym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystàpi∏y wa˝ne okolicznoÊci losowe niezale˝ne
od d∏u˝nika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikajà-
cym z charakteru wykonywanych badaƒ.
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3. Sp∏ata nale˝noÊci finansowej odroczonej lub
roz∏o˝onej na raty nast´puje na podstawie umowy za-
wartej z d∏u˝nikiem.

§ 13. 1. Finansowanie inwestycji s∏u˝àcych potrze-
bom badaƒ naukowych lub prac rozwojowych wspó∏-
finansowanych ze Êrodków funduszy strukturalnych
mo˝e byç przyznane jednostce naukowej, o której mo-
wa w art. 2 pkt 9 ustawy, w tym jednostce naukowej
reprezentujàcej konsorcjum naukowo-przemys∏owe.

2. Przyznanie Êrodków finansowych na finansowa-
nie inwestycji s∏u˝àcych potrzebom badaƒ naukowych
i prac rozwojowych ze Êrodków funduszy struktural-
nych nast´puje na podstawie wniosku z∏o˝onego
w siedzibie instytucji poÊredniczàcej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 140, poz. 984). WysokoÊç przyzna-
nych Êrodków nie mo˝e byç wy˝sza od okreÊlonej we
wniosku.

§ 14. Finansowanie inwestycji wspó∏finansowa-
nych ze Êrodków funduszy strukturalnych nast´puje
na podstawie kryteriów i trybu przyznawania oraz roz-
liczania Êrodków finansowych na inwestycje wspó∏-
finansowane ze Êrodków funduszy strukturalnych
okreÊlonych w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

§ 15. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wnio-
sków dotyczàcych przyznania Êrodków finansowych
na cele okreÊlone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy, z∏o˝o-
nych wed∏ug wzorów dotychczasowych i nierozpa-
trzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
oceny i opinie sporzàdza si´ z uwzgl´dnieniem kry-
teriów i trybu okreÊlonego w niniejszym rozporzà-
dzeniu.

§ 16. 1. Przy rozliczaniu Êrodków finansowych
przekazanych wnioskodawcom na podstawie decyzji
ministra przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
stosuje si´ kryteria okreÊlone w przepisach dotychcza-
sowych.

2. Przy rozliczaniu Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 1, stosuje si´ wzory odpowiednich rapor-
tów okreÊlone w przepisach dotychczasowych lub
w za∏àcznikach do rozporzàdzenia.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia
16 paêdziernika 2007 r. (poz. 1453)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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