
Projekt z dnia 22 lutego 2018 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

M I N I S TRA N A U KI I SZKOL N I C T W A W Y Ż S Z E G O t) 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

Na podstawie art. 268 ust. 2 pkt l ustawy z dnia ........ - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz .... ), zarządza się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości 

działalności naukowej, zwanej dalej "ewaluacją"; 

2) szczegółowe kryteria oceny osiągnięć naukowych i artystycznych; 

3) sposób określania kategorii naukowej; 

4) sposób przeprowadzania i dokumentowania ewaluacji. 

§ 2. l. Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją" przeprowadza ewaluację 

w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. l pkt 1-6 i 8 ustawy z dnia 

............... -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej "podmiotami" .. 

2. W stosunku do podmiotu powstałego w wyniku zmian organizacyjnych polegających 

na: 

l) utworzeniu nowego podmiotu, który działając w innej formie organizacyjnej, prowadził w 

sposób ciągły działalność naukową przed dniem utworzenia; 

2) utworzeniu podmiotu w wyniku połączenia podmiotów, z których co najmniej jeden 

posiada kategorię naukową przynajmniej w jednej dyscyplinie naukowej albo 

artystycznej; 

3) utworzenia podmiotu w wyniku podziału podmiotu posiadającego kategońę naukową 

przynajmniej w jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, 

ewaluacja jest przeprowadzana za okres 4 lat, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych lub 

twórczych pracowników podmiotu z okresu sprzed dokonania zmian organizacyjnych. 

l) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe 
i nauka, na podstawie § l ... rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia .... w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz .... ). 
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§ 3. l. Ewaluację przeprowadza s1ę na podstawie informacji zawartych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym 

dalej "systemem POL-on". 

2. Kierownik podmiotu składa oświadczenia o: 

l) wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

ewaluacji; 

2) zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w podmiocie, wszystkich 

informacji zawartych w systemie POL-on oraz dołączonych do nich elektronicznych 

kopii dokumentów. 

3. Kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 266 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 

. . . . . . . . . . . . . . . - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", składa 

wniosek o przeprowadzenie ewaluacji. 

4. Kierownik podmiotu prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa objęte ochroną informacji niejawnych może złożyć 

wniosek o przeprowadzenie ewaluacji w trybie określonym w§ 18. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, oraz wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, 

składa się w: 

l) systemie POL-on w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; 

2) terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana. 

6. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 2, w terminie 

określonym w ust. 5 pkt 2 wzywa się podmiot do ich złożenia w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy przyznania kategorii naukowej bez 

rozpoznania. 

§ 4. l. Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych jest dokonywana na podstawie oceny następujących 

rodzajów osiągnięć: 

l) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach 

konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych określonym 

na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2lit. b ustawy, zwanym dalej "wykazem czasopism"; 

2) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych 

wykazie czasopism, o którym mowa w pkt l; 
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3) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, zwanym dalej 

"wykazem wydawców", oraz redakcję naukową takich monografii i rozdziały w takich 

monografiach; 

4) monografie naukowe, redakcję naukową takich monografii i rozdziały w takich 

monografiach wydane przez wydawnictwa nie ujęte wykazie wydawnictw, o którym 

mowa w pkt 3; 

5) udzielone patenty na wynalazki. 

2. Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie 

twórczości artystycznej jest dokonywana na podstawie szczegółowych rodzajów osiągnięć 

określonych w załączniku nr l do rozporządzenia z uwzględnieniem patentów, o których 

mowa w ust. l pkt 5 w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne. Do oceny patentów stosuje się 

przepisy § 7 ust. 5. 

§ 5. l. Liczbę osiągnięć uwzględnianych w oceme poziomu naukowego lub 

artystycznego prowadzonej działalności naukowej ustala się jako krotność średniej 

arytmetycznej liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie 

naukowej albo artystycznej w poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją, w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustalonej na podstawie oświadczeń według stanu 

na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, o których mowa w art. 266 ust. 5 

ustawy, zwanej dalej "liczbą N". 

2. Liczba N jest określana na podstawie informacji zawartych w wykazie nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących udział w prowadzeniu 

działalności naukowej, o którym mowa wart. 343 ust. 3 pkt l ustawy. 

3. Wymiar czasu pracy pracownika, o którym mowa w ust. l ustala się z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 6. l. Liczba osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji, o których mowa: 

l) w § 4 ust l pkt 1-4- nie może być większa niż 3-krotność liczby N; 

2) w § 4 ust l pkt 5 - nie może być większa niż 0,5 liczby N; 

3) w§ 4 ust 2- nie może być większa niż 3-krotność liczby N. 

2. Liczbę osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji, o których mowa w § 4, zaokrągla się 

w górę do liczby całkowitej. 
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3. W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w§ 4, których autorzy albo 

współautorzy: 

l) zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej lub 

artystycznej; 

2) odbywali w danym podmiocie w okresie objętym ewaluacją kształcenie w szkole 

doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której przygotowywana była 

rozprawa doktorska, której promotorem był pracownik podmiotu; 

-i złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 266 ust. 11 ustawy, oraz wskazali podmiot 

jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę do 

opracowania artykułu naukowego lub monografii naukowej lub innego osiągnięcia 

naukowego lub artystycznego. 

4. W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w § 4, wskazane przez 

podmiot w systemie POL-on, biorąc pod uwagę, że: 

l) każde osiągnięcie jest uwzględniane w danym podmiocie tylko raz, z zastrzeżeniem ust. 

5i6; 

2) liczba tych osiągnięć autorstwa albo współautorstwa pracownika, o którym mowa 

w ust. 3, w danej dyscyplinie nie może być większa niż liczba będąca wynikiem 

iloczynu liczby 4 i udziału czasu pracy w danej dyscyplinie, o której mowa w art. 344 

ust. l pkt 16 po zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; 

3) liczbę osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji, o których mowa w § 4 ust l pkt 1-4 lub 

w § 4 ust 2, ustalonej jako 3-krotność liczby N zmniejsza się o 3, gdy uwzględniony w 

niej pracownik nie był w okresie objętym ewaluacją w danej dyscyplinie autorem ani 

współautorem żadnego z osiągnięć, o których mowa w § 4; 

5. Wieleautorskie artykuły naukowe, za opublikowanie których zgodnie z § 7 ust. l 

przyznaje się 140 albo 200 pkt, mogą być uwzględnione w danym podmiocie w dyscyplinach, 

w których ich współautorzy są uwzględnieni przy ustalaniu liczby N. 

6. Wieleautorskie monografie naukowe, za opublikowanie których zgodnie z § 7 ust. 3 

przyznaje się 250 pkt mogą być uwzględnione w danym podmiocie w dyscyplinach, w 

których ich współautorzy są uwzględnieni przy ustalaniu liczby N. 

7. Nie mniej niż 80% artykułów naukowych, o których mowa w § 4 ust. l pkt l, 

uwzględnia się w dyscyplinie naukowej wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 266 ust. 11 ustawy, jeżeli artykuł został opublikowany w czasopiśmie naukowym, 

którego obszar tematyczny określony według klasyfikacji All Science Journal Classifłcation 

(ASJC) jest zgodny z tą dyscypliną. 
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9. Obszary tematyczne ustalone według klasyfikacji All Science Journal Classification 

(ASJC) czasopism naukowych ujętych w wykazie czasopism, właściwe dla dyscyplin 

naukowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

10. Liczba uwzględnianych w ewaluacji monografii naukowych, redakcji naukowych 

monografii naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, łącznie nie może 

przekroczyć w poszczególnych dyscyplinach naukowych: 

l) w dziedzinie nauk humanistycznych i w dziedzinie nauk społecznych- 40%, 

2) w pozostałych dziedzinach nauki - l 0% 

- wartości liczby 3N. 

11. W ewaluacji uwzględnia się monografie naukowe, redakcje naukowe monografii 

naukowych i rozdziały w monografiach naukowych w danej dyscyplinie, jeśli ich tematyka 

dotyczy dyscypliny naukowej, wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 266 ust. 11 ustawy. 

§ 7. l. Za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym 

albo w materiale konferencyjnym zamieszczonym w wykazie czasopism przyznaje się 

zgodnie z tym wykazem 20, 40, 70, l 00, 140 albo 200 pkt. 

2. Za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym 

niezamieszczonym w wykazie czasopism przyznaje się 5 pkt. 

3. Za autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo naukowe 

zamieszczone w wykazie wydawnictw przyznaje się zgodnie z tym wykazem 80 albo 250 pkt. 

4. Za autorstwo monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo naukowe 

niezamieszczone w wykazie wydawnictw przyznaje się 20 pkt. 

5. Za patent na wynalazek przyznaje się: 

l) 30 pkt - w przypadku patentu udzielonego podmiotowi przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 50 pkt - w przypadku patentu udzielonego podmiotowi w państwach należących do 

Organizacji W spółpracy Gospodarczej i Rozwoju, zwanej dalej "OECD", albo 

w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation 

Treaty); 

3) 15 pkt - w przypadku patentu udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 

Polskiej albo za granicą innemu podmiotowi niż oceniany. 

5. Podmiot załącza w systemie POL-on kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie 

patentu na wynalazek. 
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§ 8. l. Za autorstwo rozdziału w monografii naukowej przyznaje się: 

l) 70 pkt, jeżeli za autorstwo tej monografii przyznaje się zgodnie z wykazem wydawnictw 

250 pkt; 

2) 20 pkt, jeżeli za autorstwo tej monografii przyznaje się zgodnie z wykazem wydawnictw 

80 pkt; 

3) 5 pkt za autorstwo rozdziału w monografii, o której mowa w § 7 ust. 4. 

2. Za redakcję naukową monografii naukowej przyznaje się: 

l) 125 pkt, jeżeli za autorstwo tej monografii przyznaje się zgodnie z wykazem 

wydawnictw 250 pkt; 

2) 40 pkt, jeżeli za autorstwo tej monografii przyznaje się zgodnie z wykazem wydawnictw 

80 pkt; 

3) 10 pkt za redakcje naukową monografii, o której mowa w § 7 ust. 4. 

§ 9. l. Za współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym albo 

w materiałach konferencyjnych przyznaje się liczbę punktów stanowiącą: 

l) 100% liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba ta 

zgodnie z § 7 ust. l wynosi 140 albo 200 pkt; 

2) iloczyn wartości: 

a) Jnfm i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli 

liczba ta zgodnie z § 7 ust. l wynosi 40, 70 albo l 00 pkt, ale nie mniej niż l 0% tej 

liczby, 

b) njm i liczby punktów przyznanych za autorstwo artykułu naukowego, jeżeli liczba 

ta zgodnie z § 7 ust. l wynosi 20 pkt albo w przypadku artykułu naukowego, 

o którym mowa w § 7 ust. 2, ale nie mniej niż 0,5 pkt 

-gdzie: 

n - oznacza liczbę autorów artykułu będących pracownikami ewaluowanego podmiotu 

lub osobami, które odbywały w danym podmiocie w okresie objętym ewaluacją 

kształcenie w szkole doktorskiej , 

m- oznacza liczbę autorów artykułu ogółem. 

2. Za współautorstwo: 

l) monografii naukowej, za której autorstwo zgodnie z § 7 ust. 3 przyznaje się 250 pkt, 

przyznaje się tę samą liczbę punktów; 

2) redakcji naukowej monografii naukowej w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 

pkt l, przyznaje się 125 pkt; 
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3) rozdziału w monografii naukowej w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. l pkt l, 

przyznaje się 70 pkt; 

4) monografii naukowej, redakcji naukowej monografii naukowej i rozdziału w monografii 

naukowej innych niż określone w pkt 1-3 przyznaje się liczbę punktów obliczoną jako 

.Jnfm, ale nie mniej niż 10% liczby punktów przyznanych odpowiednio za autorstwo 

takiej monografii, za redakcję naukową takiej monografii albo za autorstwo rozdziałów 

w takiej monografii, 

gdzie: 

n - oznacza liczbę autorów monografii będących pracownikami ewaluowanego 

podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie w okresie objętym 

ewaluacją kształcenie w szkole doktorskiej , 

m- oznacza liczbę autorów monografii ogółem. 

4. Wartość liczb .Jnfm i nim ustala się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

§ 10. Ocenę poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej ustala się w 

wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych podmiotowi za osiągnięcia, o których mowa 

w§ 4 ust. l, przez liczbę N, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

§ 11. l. Ewaluacja poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie 

twórczości artystycznej obejmuje ekspercką ocenę osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 2. 

2. Przewodniczący Komisji, na wniosek członków Komisji reprezentujących dziedzinę 

sztuki, powołuje ekspertów do oceny osiągnięć zgłoszonych przez podmioty w dyscyplinach 

artystycznych. 

3. Ekspert ocenia zgłoszone osiągnięcia i przyznaje za każde osiągnięcie liczbę punktów 

zgodnie z załącznikiem nr l. 

4. Za współautorstwo osiągnięcia artystycznego, określonego w załączniku nr l 

przyznaje się liczbę punktów stanowiącą iloczyn wartości njm ustalonej z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku i liczby punktów przyznanych za autorstwo danego osiągnięcia, ale nie 

mniej niż 0,5 pkt 

-gdzie: 

n - oznacza liczbę autorów os1ągmęc1a artystycznego będących pracownikami 

ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie w 

okresie objętym ewaluacją kształcenie w szkole doktorskiej, 

m- oznacza liczbę autorów osiągnięcia artystycznego ogółem. 
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5. Ocena danego osiągnięcia jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez 

ekspertów. 

6. Do ustalenia oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w 

zakresie twórczości artystycznej stosuje się przepis§ 10. 

§ 12. l. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych obejmuje 

następujące rodzaje osiągnięć: 

l) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie 

konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje 

krajowe, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 

366 pkt 1-8, 10,12, 15 i 16 ustawy; 

2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez 

przedsiębiorców; 

3) środki finansowe uzyskane przez ewaluowany podmiot z tytułu komercjalizacji 

bezpośredniej lub pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. W wyniku oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych 

przyznaJe s1ę: 

l) l O pkt za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów, o których mowa w 

ust. l, w kwocie poniżej 200 000 zł; 

2) 40 pkt za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów, o których mowa w 

ust. l, w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł; 

3) 80 pkt za uzyskanie środków finansowych na realizację projektów, o których mowa w 

ust. l pkt, w kwocie powyżej 2 000 000 zł 

- na realizację projektu albo zadania w projekcie międzynarodowym, albo krajowym, albo 

z tytułu komercjalizacji wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Liczba projektów uwzględnianych przy ocenie efektów finansowych badań 

naukowych prac rozwojowych w danej dyscyplinie, o których mowa 

w ust. l pkt l i 2, nie może być większa niż liczba N. 

4. Liczbę punktów przyznanych w wyniku oceny efektów finansowych badań 

naukowych i prac rozwojowych zgodnie z ust. 3 zwiększa się o l 00% w przypadku środków 

finansowych przyznanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych ERC 

(European Research Council); 
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§ 13. Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie, o 

którym mowa w § 12, ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych 

podmiotowi za osiągnięcia, o których mowa w § 12 ust. l, przez liczbę N, z dokładnością do 

2 miejsc po przecinku. 

§ 14. l. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 

gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów zawierających udowodniony, w 

szczególności w formie artykułów naukowych, monografii naukowych, raportów, cytowań w 

innych dokumentach lub publikacjach, związek między najważniejszymi wynikami badań 

naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości 

artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska 

przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny 

społeczeństwa, zwanych dalej "opisami wpływu". 

2. Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki uwzględnia się badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność naukową 

w zakresie twórczości artystycznej, które były prowadzone w okresie objętym ewaluacją albo 

przed tym okresem, ale ich wpływ na te obszary został ujawniony i opisany w okresie 

objętym ewaluacją 

3. Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki uwzględnia się 2 opisy wpływu w ramach danej dyscypliny naukowej albo 

artystycznej, dla podmiotów których liczba N jest mniejsza niż 50 i nie więcej niż 5 opisów 

wpływu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej dla pozostałych podmiotów. 

4. Opis wpływu: 

l) nie może mieć większej objętości niż 0,2 arkusza wydawniczego; 

2) sporządza się w języku polskim i w języku angielskim. 

5. Podmiot załącza w systemie POL-on kopię opisu wpływu. Nie uwzględnia się 

wpływu wyników działalności naukowej na dydaktykę akademicką. 

6. Każdy opis wpływu jest oceniany przez 2 ekspertów, w tym jeden ekspert z 

prestiżowego zagranicznego ośrodka naukowego. Ekspertów powołuje Przewodniczący 

Komisji na wniosek właściwych członków Komisji, reprezentujących dziedziny nauki lub 

sztuki właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. 

7. Ocena opisów wpływu jest dokonywana według następującej skali: 

l) 100 pkt- za opis wpływu o dużym znaczeniu międzynarodowym, 

2) 70 pkt- za opis wpływu o dużym znaczeniu krajowym, 
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3) 50 pkt- za opis wpływu o średnim znaczeniu międzynarodowym, 

4) 35 pkt- za opis wpływu o średnim znaczeniu krajowym, 

5) 20 pkt - za opis wpływu o małym znaczeniu międzynarodowym, 

6) lO pkt- za opis wpływu o małym znaczeniu krajowym, 

7) O pkt - za opis wpływu bez znaczenia lub bez udowodnionego związku między 

wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w 

zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, 

ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój 

cywilizacyjny społeczeństwa, 

- i wymaga uzasadnienia o objętości nie mniejszej niż 800 znaków ze spacjami. 

8. Ocenę podmiotu w zakresie wpływu jego działalności naukowej na funkcjonowanie 

społeczeństwa i gospodarki ustala się jako średnią liczby punktów przyznanych przez 

ekspertów, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

§ 15. l. Komisja określa dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej, po jednym 

zestawie wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B. Zestaw składa się 

z 3 wartości referencyjnych ocen punktowych określonych dla każdego z kryteriów ewaluacji, 

o których mowa w art. 268 ust. l ustawy, służących kwalifikacji działalności naukowej 

podmiotów prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii 

naukowych A, B+, B lub C. 

2. W artości referencyjne określa się w odniesieniu do standardów międzynarodowych, w 

szczególności na podstawie informacji z baz danych bibliometrycznych, z uwzględnieniem 

osiągnięć będących wynikiem prowadzonej działalności naukowej przez ewaluowane 

podmioty w poszczególnych dyscyplinach naukowych albo artystycznych w ocenianym 

okresie na podstawie informacji z systemu POL-on. 

3. Przewodniczący Komisji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, zwanemu dalej "ministrem", do zatwierdzenia propozycje zestawów 

wartości referencyjnych ustalonych przez Komisję zgodnie z ust. l. 

4. Zatwierdzone przez ministra zestawy wartości referencyjnych obowiązują do czasu 

kolejnej ewaluacji. 

§ 16. l. Komisja określa kategorię naukową A, B+, B albo C proponowaną dla podmiotu 

w ramach każdej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w której prowadzi on działalność 

naukową, na podstawie porównania przyznanych mu ocen, o których mowa 

w § 10 albo § 11 ust. 4, § 13 i § 14 ust. 8 oraz z uwzględnieniem przepisu § 18 ust.5, 
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z odpowiednimi wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ i B, stosując 

algorytm określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

2. Nieujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 

wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A, obliczony według wzoru określonego 

w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia działalności 

naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej 

do kategorii naukowej A. 

3. Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 

wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A i nieujemny wynik punktowy porównania 

ocen przyznanych podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej 

B+, obliczone według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, 

stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej 

w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B+. 

4. Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 

wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ i nieujemny wynik punktowy porównania 

ocen przyznanych podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B, 

obliczone według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, stanowią 

podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej 

dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B. 

5. Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 

wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia 

działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo 

artystycznej do kategorii naukowej C. 

6. Do porównywania ocen, o którym mowa w ust. l, wykorzystuje się ważoną relację 

przewyższania, o której mowa w ust. 1--4 załącznika nr 3 do rozporządzenia. 

§ 17. l. W stosunku do podmiotów, których działalność naukowa w danej dyscyplinie 

naukowej albo artystycznej: 

l) została zaliczona zgodnie z § 16 ust. 2 do kategorii naukowej A, 

2) uzyskała w ramach kryterium, o którym mowa w art. 268 ust. l pkt l ustawy, ocenę 

o wartości nie mniejszej niż 80% najwyższej oceny w danej dyscyplinie naukowej albo 

artystycznej 

- przeprowadza się dodatkową, ekspercką ocenę tej działalności. 
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2. Ocenę, o której mowa w ust. l, przeprowadza się na podstawie analizy wyników 

działalności naukowej podmiotu w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej branych pod 

uwagę przy ewaluacji, z uwzględnieniem w szczególności międzynarodowego znaczenia 

w danej dyscyplinie: 

l) osiągnięć, o których mowa w § 4 dla rozwoju dyscypliny naukowej albo artystycznej i 

mogących mieć wpływ na podejmowanie nowych kierunków badań naukowych albo 

działalności w zakresie twórczości artystycznej; 

2) efektów działalności naukowej oraz jej wpływu na rozwój cywilizacji, w tym kultury 

i sztuki. 

3. Ocena, o której mowa w ust. l, ma na celu ocenę jakości i efektów działalności 

naukowej podmiotu w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej w odniesieniu do jakości 

i efektów działalności naukowej wiodących ośrodków naukowych na świecie w danej 

dyscyplinie naukowej lub artystycznej o zbliżonym potencjale naukowym. 

4. Ocenę, o której mowa w ust. l, przeprowadza z 2 ekspertów, w tymjednego eksperta 

z zagranicznego ośrodka naukowego, powołany przez Przewodniczącego Komisji. Ocenę w 

zakresie dyscyplin artystycznych przeprowadza jeden ekspert, z tym, że nie mniej niż 50% 

ogólnej liczby opisów wpływu w danej dyscyplinie oceniają eksperci z zagranicznych 

ośrodków artystycznych. 

5. Eksperci przekazują Komisji wyniki oceny, o której mowa w ust. l, 

w terminie 30 dni od dnia skierowania do nich sprawy. 

6. W wyniku oceny, o której mowa w ust. l, ekspert może zaproponować zaliczenie 

działalności naukowej prowadzonej przez podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej albo 

artystycznej do kategorii naukowej A+. Opinia może również zawierać wnioski dotyczące 

niespełniania przez działalność naukową podmiotu w danej dyscyplinie naukowej albo 

artystycznej warunków do przyznania kategorii naukowej A+. Opinię sporządza się wraz z 

uzasadnieniem o objętości nie mniejszej niż 1800 znaków ze spacjami zawierającym analizę, 

o której mowa w ust. 2 wraz z informacją o metodologii przyjętej do oceny, o której mowa w 

ust. l. 

§ 18. l. Ewaluację podmiotu prowadzącego w ramach danej dyscypliny naukowej 

działalność naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza się w 2 

etapach. 

2. W pierwszym etapie podmiot, o którym mowa w ust. l, podlega ocenie w trybie 

określonym w § 2-16 na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on. 
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3. W drugim etapie przeprowadzana jest dodatkowa ocena podmiotu w ramach 

kryteriów, o których mowa w art. 268 ust. l pkt 2 i 3 ustawy. Do oceny stosuje się 

odpowiednio przepisy§ 12- 14. 

4. Ocenę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza w siedzibie podmiotu powołany przez 

Przewodniczącego Komisji zespół ekspertów, w skład którego wchodzą eksperci posiadający 

poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 

o klauzuli "tajne", uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. 

poz. 106), w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. Zespół przedstawia Komisji wyniki przeprowadzonej 

dodatkowej oceny. 

5. Dodatkowe oceny podmiotu, o których mowa w ust. 3 sumuje się z odpowiednio z 

ocenami, o których mowa w § 13 i § 14 ust. 8. 

§ 19. l. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych 

dla ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych na 

podstawie wyników oceny uzyskanych w trybie§ 16 oraz opinii, o których mowa w§ 17 ust. 

6. 

2. Liczba podmiotów posiadających kategorię naukową A+ w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej zależy od pozycji międzynarodowej nauki polskiej w tej 

dyscyplinie. 

3. Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji Komisja podejmuje uchwałę 

w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla działalności naukowej ewaluowanych 

podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych w terminie do dnia 

15 czerwca roku, w którym przeprowadza się ewaluację. 

§ 20. W trakcie ewaluacji Komisja może wezwać podmiot do przedstawienia 

wskazanych dokumentów w postaci papierowej w celu ustalenia stanu faktycznego 

i potwierdzenia informacji przedstawionych systemie POL-on, stanowiących podstawę oceny. 

§ 21. l. Ewaluację dokumentuje się w postaci elektronicznej w systemie POL-on oraz 

w postaci papierowej. 

2. W systemie POL-on dokumentuje się: 

l) osiągnięcia podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, o których mowa w § 4, 

uwzględnione w ewaluacji, liczbę punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia 

oraz przyznaną ocenę, o której mowa w § l O; 
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2) osiągnięcia podmiotu w danej dyscyplinie artystycznej, o których mowa w § 4 ust. 2, 

uwzględnione w ewaluacji, liczbę punktów przyznanych za poszczególne osiągnięcia 

oraz przyznaną ocenę, o której mowa w§ 11 ust. 6; 

3) ocenę, o której mowa w§ 13; 

4) oceny ekspertów przyznane podmiotowi w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej 

za opisy wpływu wraz z uzasadnieniem oraz ocenę, o której mowa w§ 14 ust. 8; 

5) wyniki punktowe porównania ocen przyznanych podmiotom w poszczególnych 

dyscyplinach naukowych lub artystycznych z zestawem wartości referencyjnych 

w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej; 

6) opinie, o których mowa w§ 18 ust. 4; 

7) kategorie naukowe proponowane dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin 

naukowych lub artystycznych przez Komisję; 

8) kategorie naukowe przyznane podmiotom w ramach poszczególnych dyscyplin 

naukowych lub artystycznych przez ministra; 

9) składane do ministra wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania kategorii 

naukowej i wyniki ich rozpatrzenia. 

3. W postaci papierowej dokumentuje się: 

l) uchwały Komisji w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów 

w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych lub artystycznych; 

2) uchwały Komisji w sprawie opinii na temat wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 9; 

3) decyzje o przyznaniu kategorii naukowych. 

§ 22. W przypadku ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej w roku 

2021, za publikacje wydane w czasopismach naukowych będących przedmiotem projektów 

finansowanych w ramach programu, o którym mowa w art. 318 ustawy z dnia ....... Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U ...... , poz ..... ) 

przyznaje się liczbę punktów w wysokości 20 pkt. 

§. 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l października 2018 r. Z) 

Z) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w 
których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 
2154), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia .... - Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz .... ). 
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia ......... 2018 r. 
(poz .... ) 

Załącznik nr l 

Osiągnięcia artystyczne uwzględniane w ewaluacji dyscyplin artystycznych 

l) dyscyplina sztuki teatralne i filmowe: 

OSIĄGNIĘCIE/RODZAJ 

l) Reżyseria lub autorstwo: scenariusza, scenografii, zdjęć lub montażu, produkcja, 
kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola - w przypadku utworu 
audiowizualnego trwającego nie krócej niż 70 minut, zaprezentowanego w obiegu 
kinowym, telewizyjnym, galeryjnym lub na profesjonalnej platformie internetowej; 

2) Reżyseria, autorstwo scenariusza, tekstu sztuki, scenografii, dramaturgia lub 
pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego trwającego nie 
krócej niż 50 minut; 

3) Reżyseria lub autorstwo: scenariusza, scenografii, zdjęć, realizacji, montażu, 

dramaturgia, produkcja, kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola -
w przypadku widowiska telewizyjnego, słuchowiska lub teatru telewizji nie krócej 
niż 50 minut, zaprezentowanego w obiegu kinowym, radiowym, telewizyjnym lub 
muzealno-galeryjnym lub na profesjonalnej platformie internetowej; 

4) Autorstwo utworu audiowizualnego animowanego (wykonanego w technice 
animacji płaskiej, przestrzennej, 3D, piksilacji, rotoskopii i technik 
eksperymentalnych) trwającego nie krócej niż 20 minut, zaprezentowanego w 
obiegu kinowym, telewizyjnym lub muzealno-galeryjnym lub na profesjonalnej 
platformie internetowej oraz animowane utwory audiowizualne krótsze nagrodzone i 
wyróżnione w prestiżowych międzynarodowych konkursach lub na prestiżowych 
festiwalach ; 

5) Reżyseria, autorstwo zdjęć, autorstwo scenariusza, produkcja, kierownictwo 
produkcji w przypadku filmu dokumentalnego nie krótszego niż 40 minut, 
zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub muzealno-galeryjnym lub 
na profesjonalnej platformie internetowej oraz krótsze filmy dokumentalne 
nagrodzone w prestiżowych międzynarodowych konkursach lub na prestiżowych 
festiwalach; 

6) Retrospektywa dorobku2 w instytucji profesjonalnie zajmującej się prezentacją sztuki 
(galerie narodowe, centra sztuki współczesnej, muzea, galerie samorządowe, inne 
instytucje w tym NGO korzystające z publicznych funduszy dedykowanych 
prezentacji sztuki) lub w medium upowszechniającym (telewizja, radio, galeria lub 

2 Jako retrospektywę dorobku uznaje się przekrojową prezentację prac po co najmniej 15 latach działalności 

twórczej, prawa do nazwania kolejnej przekrojowej prezentacji dorobku retrospektywą nabiera się po kolejnych 10 

latach (chyba że retrospektywa odbywa się w prestiżowej galerii za granicą). 
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na profesjonalnej platformie internetowej); 
7) Autorska monografia artystyczna3 (minimum 5 arkuszy wydawniczych, publikacja 

retrospektywna, publikacja retrospektywna dorobku audiowizualnego; albo też 

stanowiąca prezentację nowego dzieła, tj. zawierająca co najmniej 50% prac 
publikowanych po raz pierwszy, recenzowana - recenzja prezentowanego dorobku 
artystycznego). 

Punktacja: 

• 20 pkt- w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 25 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą lub w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 
• 50 pkt - w przypadku dzieła wybitnego, niezależnie od nneJsca 

rozpowszechnienia i kategorii dzieła oraz retrospektywa dorobku. 
• W przypadku dzieł wieloautorskich stosuje się odpowiednio zasady 

ustalania liczby punktów określone dla monografii naukowych w ust. 2 lp. l i 
3 

l) Rekonstrukcja cyfrowa dzieła filmowego trwającego nie krócej niż 70 minut; 
2) Reżyseria, autorstwo: scenariusza, scenografii, zdjęć, realizacji lub montażu, 

produkcja, kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola w 
przypadku filmu trwającego od 3 do 70 minut, mającego premierę w 
obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym lub na profesjonalnej platformie 
internetowej (z wyłączeniem seriali telewizyjnych powyżej 13 odcinków); 

3) Reżyseria, autorstwo scenografii, scenariusza, tekstu sztuki, dramaturgia lub 
pierwszoplanowa rola - w przypadku widowiska teatralnego trwającego 

do 50 minut; 
4) Rola drugoplanowa (z wyłączeniem epizodów i statystów) w filmie 

pełnometrażowym lub spektaklu teatralnym 
5) Reżyseria, autorstwo: scenariusza, scenografii, zdjęć, realizacji, montażu, 

produkcja, kierownictwo produkcji lub pierwszoplanowa rola ...,. w przypadku 
widowiska telewizyjnego, słuchowiska lub teatru telewizji trwającego do 50 
minut, zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub muzealno
galeryjnym lub na profesjonalnej platformie internetowej. 

6) Reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii, zdjęć, produkcja, kierownictwo 
produkcji, montaż filmu animowanego (wykonanego w technice animacji płaskiej, 
przestrzennej, 3D, piksilacji, rotoskopii i technik eksperymentalnych) trwającego 
nie krócej niż 3 minuty, zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub 
muzealno-galeryjnym lub na profesjonalnej platformie internetowej. 

7) Pełnienie funkcji kuratora wystawy, pełnienie funkcji kuratora spektaklu 
teatralnego. 

8) Udział w zbiorowej retrospektywie dorobku (prezentowanej w instytucji 
profesjonalnie zajmującej się prezentacją sztuki (galerie narodowe, centra sztuki 
współczesnej, muzea, galerie samorządowe, inne instytucje w tym NGO 
korzystające z publicznych funduszy dedykowanych prezentacji sztuki) lub w 
medium upowszechniającym (telewizja, radio, galeria lub na profesjonalnej 
platformie internetowej); 

3 Autorstwo obejmuje tu poza autorstwem zamieszczonych w publikacji prac artystycznych także autorstwo lub 

współautorstwo (współpraca z kuratorem lub redaktorem artystycznym) koncepcji merytorycznej, układu prac oraz 

sposobu ich prezentacji, oznaczone odpowiednim zapisem w kolofonie publikacji. 
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Punktacja: 

• 10 pkt - w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 15 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą 

l) Inne rodzaje dzieł z zakresu dziedziny sztuka rozpowszechniane w formie 
publikacji (np. katalogi z wystaw o objętości co najmniej 3 arkuszy 
wydawniczych), nagrania albo publicznej prezentacji poza podmiotem; 

2) Kierownictwo produkcji - w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 3 minuty, 
mającego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z 
wyłączeniem seriali telewizyjnych); 

3) Pełnienie funkcji organizatora warsztatów z zakresu dziedziny sztuka, koordynatora 
projektów badawczych i artystycznych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych 

4) Rekonstrukcja cyfrowa dzieła audiowizualnego od 3 do 70 minut; 
5) Udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez renomowaną galerię lub 

muzeum, ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. 
6) Udział pracowników podmiotu w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuki, 

zorganizowanych poza podmiotem przez renomowany ośrodek artystyczny, 
instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. Wykaz zawiera następujące dane 
dotyczące pracownika podmiotu oraz konkursu lub festiwalu: 
imię i nazwisko l nazwa i edycja festiwalu lub konkursu l zasięg festiwalu lub 
konkursu (ogólnopolski, międzynarodowy) l liczba podmiotów będących w 
konkursie lub festiwalu 

Punktacja: 

• 5 pkt- w przypadku premierowego rozpowszechnienia w kraju 
• 7 pkt - w przypadku premierowego rozpowszechnienia za granicą 
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2) dyscyplina sztuki muzyczne: 

OSIĄGNIĘCIE/RODZAJ 

8) Autorstwo utworu muzycznego lub formy choreograficznej (wykonanie, nagranie 
lub wydanie, emisja w obiegu kinowym, teatralnym, telewizyjnym lub radiowym); 

9) Prawykonanie utworu muzycznego (dyrygent, solista, kameralista, solista koncertu 
symfonicznegO), pierwszoplanowa rola w spektaklu operowym, operetkowym, 
musicalowym baletowym, lub formie oratoryjno-kantatowej); 

lO) Nagranie autorskiej płyty CD, DVD, BLU-RA Y (dyrygent, solista, kameralista, 
tancerz, reżyser dźwięku, choreograf w zakresie rytmiki i tańca lub baletu); 

Punktacja: 
• 20 pkt- w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 25 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą lub w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 
• 50 pkt - w przypadku dzieła wybitnego, niezależnie od nneJsca 

rozpowszechnienia i kategorii dzieła oraz retrospektywa dorobku. 
• w przypadku dzieł wieloautorskich stosuje się odpowiednio zasady 

ustalania liczby punktów określone dla monografii naukowych w ust. 2 lp. l i 
3 

l) Premierowy recital muzyczny, dyrygowanie koncertem symfonicznym, 
kameralnym, chóralnym, spektaklem operowym lub baletowym, solista koncertu 
symfonicznego, kameralista, rola operetkowym, baletowym, lub formą oratoryjno
kantatową, prelekcja muzyczna (autorskie wystąpienie), solistalgłówna rola w 
spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym, kantatowo-oratoryjnym, 
teatralnym, w filmie, tancerz - solista, zgranie warstwy dźwiękowej dzieła 

fonograficznego lub audiowizualnego, udział w gali baletowej, choreografia w 
zakresie technik, stylów i form tańca, opracowanie ruchu scenicznego dla zespołów 
pieśni i tańca, teatrów operowych, muzycznych, dramatycznych; 

2) Autorstwo dźwięku l form fonograficznych lub audiowizualnych (np. filmu, 
spektaklu, słuchowiska, koncertu, projektu multimedialnego); 

3) Autorstwo libretta-scenariusza spektaklu w zakresie tańca; 

4) Drugoplanowa rola w spektaklu operowym, operetkowym, musicalowym lub 
baletowym; 

5) Prowadzenie kursów mistrzowskich i warsztatów master class; 
Punktacja: 

• 10 pkt- w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 20 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za gramcą lub w kraju na 

międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 
• 50 pkt - w przypadku dzieła wybitnego, niezależnie od miejsca 

rozpowszechnienia i kategorii dzieła oraz retrospektywa dorobku. 
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l) Inne rodzaje dzieł z zakresu dziedziny sztuka rozpowszechniane w fonnie 
publikacji (np. katalogi z wystaw o objętości co najmniej 3 arkuszy 
wydawniczych), nagrania albo publicznej prezentacji poza podmiotem; 

Punktacja: 

• 5 pkt - w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• l O pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą 

2) Kierownictwo produkcji- w przypadku filmu trwającego nie krócej niż 3 minuty, 
maJącego premierę w obiegu kinowym, telewizyjnym lub galeryjnym (z 
wyłączeniem seriali telewizyjnych); 

Punktacja: 

• lO pkt 
3) Pełnienie funkcji kuratora wystawy, organizatora warsztatów, kursów festiwali z 

zakresu dziedziny sztuka, koordynatora projektów badawczych 1 artystycznych, 
przedsięwzięć interdyscyplinarnych 

Punktacja: 

• 5 pkt - w przypadku imprezy krajowej 
• l O pkt - w przypadku imprezy międzynarodowej 

4) udział pracowników podmiotu w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuki, 
zorganizowanych poza podmiotem przez renomowany ośrodek artystyczny, 
instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. 

Punktacja: 

• 5 pkt - w przypadku imprezy krajowej, 
• l O pkt - w przypadku imprezy międzynarodowej 

l) Autorstwo monografii artystycznej w fonnie partytury posiadającej nr ISMN (jednego 
autora lub zbiorowej) - 20 pkt 

2) Redakcja lub edycja źródłowo-krytyczna monografii artystycznej w formie partytury 
posiadającej nr ISMN (jednego autora lub zbiorowej)- lO pkt 

Nagranie monograficznej płyty lub albumu CD, DVD, BLU-RA Y - 15 pkt dla 
wykonawcy, nagranie monograficzne DVD/BR, rejestracja TV w zakresie teatru, tańca
reżyser, choreograf - 15 pkt 
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3) dyscyplina sztuki plastyczne: 

OSIĄGNIĘCIE/RODZAJ 

l) Autorstwo dzieła plastycznego rozpowszechnionego w przestrzeni publicznej, 
realizacji multimedialnej, performatywnej, interdyscyplinarnej, cyklu prac 
plastycznych; 

2) Autorstwo dzieła konserwatorskiego wraz z projektem i dokumentacją; 
3) Indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła zrealizowane w zakresie 

dyscypliny sztuki plastyczne, zorganizowana przez renomowany ośrodek 

artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną (z wyłączeniem uczelni 
macierzystej); 

4) Autorstwo znaczącego dzieła zrealizowanego w zakresie dyscypliny sztuki 
plastyczne potwierdzone dowodem sprzedaży dzieła, lub dokumentem 
potwierdzającym autorstwo - z zakresu sztuk projektowych, wzornictwa 
przemysłowego, architektury wnętrz (w przestrzeni publicznej i prywatnej), 
architektury krajobrazu, komunikacji wizualnej, malarstwa, rzeźby, grafiki, 
scenografii, itp.; 

5) Autorstwo dzieła zrealizowanego w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne, 
nagrodzonego na prestiżowej wystawie, lub konkursie, również powstałego w 
okresie poprzedzającym okres ewaluacji; 

6) Autorstwo utworu audiowizualnego animowanego (wykonanego w technice 
animacji płaskiej, przestrzennej, 3D, piksilacji, rotoskopii i technik 
eksperymentalnych) trwającego nie krócej niż 20 minut, zaprezentowanego w obiegu 
kinowym, telewizyjnym lub muzealno-galeryjnym lub na profesjonalnej platformie 
internetowej oraz krótsze animowane utwory audiowizualne nagrodzone i 
wyróżnione w prestiżowych międzynarodowych konkursach lub na prestiżowych 
festiwalach; 

7) Retrospektywa dorobku4 w instytucji profesjonalnie zajmującej się prezentacją sztuki 
(galerie narodowe, centra sztuki współczesnej, muzea, galerie samorządowe, inne 
instytucje w tym NGO korzystające z publicznych funduszy dedykowanych 
prezentacji sztuki); 

8) Autorska monografia artystyczna5 (minimum 5 arkuszy wydawniczych, publikacja 
retrospektywna albo też stanowiąca prezentację nowego dzieła, tj. zawierająca co 
najmniej 50% prac publikowanych po raz pierwszy, recenzowana - recenzja 
prezentowanego dorobku artystycznego). 

Punktacja: 
• 20 pkt - w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 25 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą lub 

w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 
• 50 pkt - w przypadku dzieła wybitnego, niezależnie od miejsca 

rozpowszechnienia i kategorii dzieła 

4 Jako retrospektywę dorobku uznaje się przekrojową prezentację prac po co najmniej 10 latach działalności 

twórczej, prawa do nazwania kolejnej przekrojowej prezentacji dorobku retrospektywą nabiera się po kolejnych lO 

latach (chyba że retrospektywa odbywa się w prestiżowej galerii za granicą). 
5 Autorstwo obejmuje tu poza autorstwem zamieszczonych w publikacji prac artystycznych także autorstwo lub 

współautorstwo (współpraca z kuratorem lub redaktorem artystycznym) koncepcji merytorycznej, układu prac oraz 

sposobu ich prezentacji, oznaczone odpowiednim zapisem w kolofonie publikacji. 
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l) Autorstwo dzieła zrealizowanego w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne 
prezentowanego w obiegu galeryjnym; 

2) Indywidualna autorska wystawa prezentująca dzieła zrealizowane w zakresie 
dyscypliny sztuki plastyczne, zorganizowana w uczelni macierzystej; 

3) Udział w wystawie zbiorowej zorganizowanej przez renomowaną galerię lub 
muzeum, ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. 

4) Autorstwo dzieła zrealizowanego w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne -
potwierdzone dowodem sprzedaży projektu, lub dokumentem potwierdzającym 

autorstwo - z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz (w 
przestrzeni publicznej i prywatnej), architektury krajobrazu, komunikacji wizualnej, 
oraz grafiki, scenografii, itp, 

5) Reżyseria, autorstwo scenariusza, scenografii, zdjęć, produkcja, kierownictwo 
produkcji, montaż filmu animowanego (wykonanego w technice animacji płaskiej, 
przestrzennej, 3D, piksilacji, rotoskopii i technik eksperymentalnych) trwającego nie 
krócej niż 3 minuty, zaprezentowanego w obiegu kinowym, telewizyjnym lub 
muzealno-galeryjnym lub na profesjonalnej platformie internetowej. 

6) autorstwo mniejszych prac konserwatorskich, projekt konserwatorski; 
7) Konserwacja lub rekonstrukcja zabytkowego instrumentu muzycznego; 
Punktacja: 

• 10 pkt- w przypadku rozpowszechnienia w kraju 
• 15 pkt - w przypadku rozpowszechnienia za granicą lub 

w kraju na międzynarodowej imprezie artystycznej o najwyższym prestiżu 

5) Inne rodzaje dzieł z zakresu dziedziny sztuka rozpowszechniane w formie 
publikacji (np. katalogi z wystaw o objętości co najmniej 3 arkuszy 
wydawniczych), nagrania albo publicznej prezentacji poza podmiotem; 

6) Redakcja artystyczna monografii artystycznel; 
7) Udział pracowników podmiotu w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuki, 

zorganizowanych poza podmiotem przez renomowany ośrodek artystyczny, 
instytucję kultury lub uczelnię artystyczną. 

8) Pełnienie funkcji kuratora wystawy, organizatora warsztatów z zakresu dziedziny 
sztuka, koordynatora projektów badawczych 1 artystycznych, przedsięwzięć 
interdyscyplinarnych 

Punktacja: 
• 5 pkt. za każde przedsięwzięcie 

6 Redakcja artystyczna obejmuje tu współpracę z autorem lub kuratorem i autorstwo/współautorstwo koncepcji 

merytorycznej, doboru i układu prac oraz sposobu ich prezentacji, oznaczone odpowiednim zapisem w 

kolofonie publikacji. 
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Załacznik nr 2 

WYKAZ OBSZARÓW TEMATYCZNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH 

OKREŚLONYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI ASCJ WŁAŚCIWYCH DLA 

POSZCZEGÓLNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH 

Dyscyplina Obszary tematyczne określone według klasyfikacji ASCJ czasopism 

naukowa naukowych 

41 wierszy i 340 kolumn 
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Załącznik nr 3 

ALGORYTM PORÓWNANIA PODMIOTU Z PODMIOTEM REFERENCYJNYM 

l. Ustala się metodę porównań parami, wykorzystującą ważoną relację przewyższania, 

zgodnie z którą podstawę do określenia kategorii naukowej proponowanej dla działalności 

naukowej podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej stanowią: 

l) oceny w zakresie każdego z 3 podstawowych kryteriów ewaluacji, o których mowa 

w art. 268 ust. l ustawy; 

2) wartości referencyjne w zakresie każdego z 3 podstawowych kryteriów ewaluacji, 

ustalone przez Komisję i zatwierdzone przez ministra dla kategorii naukowych A, B+ 

i B w każdej dyscyplinie naukowej albo artystycznej. 

2. W wyniku porównania przyznanych podmiotowi ocen, o których mowa w§ 10 albo 

§ 11 ust. 4, § 14 i § 15 ust. 8, z wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ 

i B, w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej w zakresie każdego podstawowego 

kryterium, punkty są przyznawane w następujący sposób: 

l) do porównania stosuje się 2 wartości progowe ustalone przez Komisję: 

a) próg nierozróżnialności D ustalany jako odpowiedni procent niższej z ocen (oceny 

przyznanej podmiotowi albo wartości referencyjnej) w zakresie i-tego 

podstawowego kryterium, 

b) próg pełnego przewyższania G ustalany jako odpowiedni procent oceny przyznanej 

niżej ocenionemu podmiotowi (poddawanemu ewaluacji albo referencyjnemu) 

w ramach i-tego kryterium; 

2) jeżeli różnica między wartością oceny przyznaneJ podmiotowi oraz wartością 

referencyjną w zakresie i-tego podstawowego kryterium: 

a) nie przekracza założonego progu nierozróżnialności D, to działalność naukowa 

podmiotów w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej w zakresie tego 

podstawowego kryterium jest traktowana równorzędnie, a wynik punktowy jej 

porównania Pi wynosi O punktów, 

b) przekracza próg pełnego przewyższania G, to wynik punktowy ich porównania Pi 

dla wyższej z tych wartości wynosi +l punkt, a wynik punktowy ich porównania Pi 

dla niższej z tych wartości wynosi -l punkt, 

c) znajduje się między wartościami progowymi, o których mowa w pkt l, to wynik 

punktowy ich porównania Pi jest: 
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dodatni - dla podmiotu, którego działalność naukowa w ramach danej 

dyscypliny naukowej albo artystycznej w zakresie i-tego podstawowego 

kryterium została oceniona wyżej, 

ujemny - dla podmiotu, którego działalność naukowa w ramach danej 

dyscypliny naukowej albo artystycznej w zakresie i-tego podstawowego 

kryterium została oceniona niżej 

- i jest obliczany jako stosunek dodatniej różnicy ocen obu podmiotów ~0, 

pomniejszonej o D, do różnicy progu pełnego przewyższania G i progu 

nierozróżnialności D, zgodnie z tabelą nr l. 

Tabela nr l 

Założenia i symbole: 

Oi (X) - ocena działalności naukowej podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo 

artystycznej (X) w zakresie i-tego podstawowego kryterium 

Oi (R)- wartość referencyjna w zakresie i-tego podstawowego kryterium (R) 

Pi (X,R) - wynik porównania oceny działalności naukowej podmiotu w ramach danej 

dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartością referencyjną (R) w ramach i-tego 

podstawowego kryterium (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Możliwe przypadki Pi (X,R) Pi (X,R) 

(zgodnie z pkt 2) oi (X) ~ oi (R) oi (X)< oi (R) 

~o = oi (X) - oi (R) ~o = oi (R) - oi (X) 

~O~ G l - l 

G>~O>D (~O - D)/(G - D) - (~O - D)/(G - D) 

~O :SD o o 
3. Całkowity wynik punktowy V(X,R) porównania oceny działalności naukowej 

podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) z wartością 

referencyjną (R) jest ważoną sumą wyników porównań względem poszczególnych 

podstawowych kryteriów, z uwzględnieniem wag dla tych kryteriów zdefiniowanych 

odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej albo artystycznej, według wzoru (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku): 

V(X,R) = Wl x Pl (X,R) + W2 x P2 (X,R) + W3 x P3 (X,R) + W4 

gdzie: 

V(X,R)- oznacza całkowity wynik punktowy porównania oceny działalności naukowej 

podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) 

z wartościami referencyjnymi (R); 
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Pl(X,R) 7 P3(X,R) - oznaczają wynik punktowy porównania oceny działalności 

naukowej podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej (X) 

z wartością referencyjną (R) w zakresie poszczególnych podstawowych 

kryteriów ewaluacji, zgodnie z ust. 2; 

W l W3 - oznaczają wagi przypisane poszczególnym podstawowym kryteriom 

ewaluacji zgodnie z tabelą nr 2. 

Tabela nr 2 

Podstawowe kryterium ewaluacji Waga podstawowego 

kryterium ewaluacji 

Dyscypliny naukowe w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych 

l. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej 70 

2. Efekty działalności naukowej lO 

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 20 

społeczeństwa 

i gospodarki 

Dyscypliny naukowe w dziedzinach nauk przyrodniczych, nauk medycznych l nauk 

o zdrowiu oraz nauk rolniczych 

l. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej 70 

2. Efekty działalności naukowej lO 

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 20 

społeczeństwa 

i gospodarki 

Dyscypliny naukowe w dziedzinie nauk rolniczych 

l. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej 60 

2. Efekty działalności naukowej 20 

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 20 

społeczeństwai gospodarki 

Dyscypliny naukowe w dziedzinach nauk ścisłych i nauk technicznych 

l. Poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej 60 

2. Efekty działalności naukowej 20 

3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 20 
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społeczeństwa i gospodarki 

Dyscypliny artystyczne 

l. Poziom artystyczny prowadzonej działalności naukowej 80 

2. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 20 

społeczeństwa 

i gospodarki 
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Projekt z dnia 22-02-2018 r. 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 268 ust. 2 
pkt l ustawy z dnia .......... 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz . 
. . .... ),zwanej dalej "ustawą". 

Projekt rozporządzenia określa rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych 
uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, szczegółowe kryteria ich oceny, 
sposób określania kategorii naukowej, a także sposób przeprowadzania i dokumentowania 
ewaluacji, mając na uwadze specyfikę prowadzenia działalności naukowej w ramach 
dziedzin. Projekt uwzględnia cele i priorytety polityki. naukowej, do których należą: 

podnoszenie jakości prowadzenia działalności naukowej oraz poprawa pozycji nauki polskiej 
w skali międzynarodowej. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają na celu umożliwienie 
przeprowadzania w sposób maksymalnie obiektywny ewaluacji działalności naukowej, przy 
zachowaniu możliwie największej przejrzystości całego procesu. 

W wyniku ewaluacji podmiotom prowadzącym działalność naukową, o których mowa w 
art. 7 ust. l pkt 1-6 i 8 ustawy, zwanych dalej "podmiotami", będzie przyznawana kategoria 
naukowa A+, A, B+, B lub C. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie informacji zgromadzonych w 
Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwany dalej 
"Systemem POL-on". 

Ewaluację będzie przeprowadzać Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją". 

Przy ewaluacji będą stosowane następujące kryteria szczegółowe: 
l) poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności; 
2) efekty finansowych badań naukowych i prac rozwojowych; 
3) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych będzie dokonywana na podstawie szczegółowych 

parametrów dotyczących następujących osiągnięć: 
l) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach 

konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych określonym 

na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2lit. b ustawy, zwanym dalej "wykazem czasopism"; 
2) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych 

wykazie czasopism; 
3) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy oraz redakcję 
naukową takich monografii i rozdziały w takich monografiach; 
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4) monografie naukowe, redakcję naukową takich monografii i rozdziały w takich 

monografiach wydane przez wydawnictwa nie ujęte wykazie wydawnictw, o którym 
mowa w pkt 3; 

5) udzielone patenty na wynalazki. 

Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości 

artystycznej będzie dokonywana na podstawie szczegółowych parametrów określonych w 
załączniku nr l do rozporządzenia z uwzględnieniem patentów. W załączniku będzie także 

przedstawiona punktacja poszczególnych osiągnięć artystycznych. 

W ewaluacji uwzględniane będą osiągnięcia, których autorzy albo współautorzy: 
l) zostali uwzględnieni przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej lub 

artystycznej; 
2) odbywali w danym podmiocie w okresie objętym ewaluacją kształcenie w szkole 

doktorskiej w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której przygotowywana była 
rozprawa doktorska, której promotorem był pracownik podmiotu; 

-i złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 266 ust. 11 ustawy, oraz wskazali 

podmiot jako miejsce prowadzenia działalności naukowej, której wyniki stanowiły podstawę 
do opracowania artykułu naukowego lub monografii naukowej lub innego osiągnięcia 

naukowego lub artystycznego. 

W § 5 - 10 określono rodzaje osiągnięć oraz szczegółowe kryteria ich stosowane przy 
ocenie poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań 

naukowych i prac rozwojowych i punktacji tych osiągnięć. 

Rodzaj Podstawa Zakres Uwagi 
publikacji punktowania punktowy 

Artykuł Wykaz 20, 40, 70, Czasopisma i materiały z konferencji rankingowane w 
indeksowany ustalony 100, oparciu o wskaźnik bibliometryczny z bazy Scopus lub 
w czasopismach przez 140,200 Web of Sciencebędą 
oraz materiałach Ministra pkt 
konferencyjnych 20 pkt - czasopismo z najniższego kwartyla wykazu 

indeksowanych 40 pkt- czasopismo z górnych 75% wykazu 
w bazie Scopus 

70 pkt - czasopismo z górnych 50% wykazu, lub Web of 

Science 100 pkt- czasopismo z najwyższego kwartyla. wykazu 

140 pkt - czasopismo z najwyższego decyla. wykazu 

200 pkt - czasopismo z najwyższego centyla. wykazu 

Monografia 80 lub 250 l. Punktowanie będzie oparte na liście wydawnictw, 
w którym będą- na wzór skandynawski - Poziom 

Monografia 40 lub 125 l, Poziom 2, 

107



-3-

pod redakcją Wykaz 2. Ranking na Poziomie l będzie przygotowywany 
(redakcja) ustalony we współpracy z Biblioteką Narodową i będzie 

przez obejmował uznane krajowe wydawnictwa o 

Rozdział w Ministra 20 lub 70 zasięgu krajowym i zagraniczne 

monografii 3. Ranking na Poziomie 2 będzie przygotowywany w 
oparciu o istniejące i używane w wielu krajach 
międzynarodowe zestawienia najbardziej 
prestiżowych wydawców międzynarodowych. 

Monografia, Ryczałt 20, 10,5 Monografia wydana przez wydawcę 
monografia (odpowied nieuwzględnionego w wykazie wydawców 
pod redakcją, nio) 

rozdział w 

monografii 

Publikacja w Ryczałt 5 Artykuł musi spełnić wymogi formalne: min. 4 strony, 
czasopiśmie bibliografia załącznikowa, odpowiedni aparat 
me metodyczny uznany w danej dyscyplinie naukowej. 
indeksowanym 
w bazie Scopus 

Patenty 50 Za patent na wynalazek udzielony podmiotowi w 
państwach należących do Organizacji W spółpracy 
Gospodarczej i Rozwoju "OECD", albo 
w procedurze zgodnej z Układem o W spółpracy 
Patentowej (Patent Cooperation Treaty); którego 
twórcą albo współtwórcą jest pracownik podmiotu 

30 Za patent na wynalazek udzielony podmiotowi 
udzielonego podmiotowi przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej;;, którego twórcą albo 

współtwórcą jest pracownik podmiotu 

15 Za patent udzielony przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą innemu 
podmiotowi niż oceniany, którego twórcą albo 

współtwórcą jest pracownik ocenianego podmiotu 

Kryteria szczegółowe oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej: 
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l) Liczba uwzględnianych osiągnięć - 3 N 
2) patenty nie są wliczane do limitu ale ich liczba uwzględniana w ewaluacji nie może 

być wyższa niż 0,5 N, 

3) liczba uwzględnianych monografii, rozdziałów w monografiach i redakcji naukowych 
monografii naukowych nie może być większa niż: 
a) w dziedzinie nauk humanistycznych i w dziedzinie nauk społecznych- 40%, 
b) w pozostałych dziedzinach nauki- 10%. 

4) każde osiągnięcie jest uwzględniane w danym podmiocie tylko raz z zastrzeżeniem, że 
w przypadku badań naukowych interdyscyplinarnych, wieleautorskie artykuły 

naukowe, za opublikowanie których przyznaje się 140 albo 200 pkt, mogą być 
uwzględnione w danym podmiocie w dyscyplinach, w których ich współautorzy są 
uwzględnieni przy ustalaniu liczby N. Analogicznie wieleautorskie monografie 
naukowe, za opublikowanie których przyznaje się 250 pkt mogą być uwzględnione w 
danym podmiocie w dyscyplinach, w których ich współautorzy są uwzględnieni przy 
ustalaniu liczby N. 

5) liczba tych osiągnięć autorstwa albo współautorstwa pracownika w danej dyscyplinie 

nie może być większa niż liczba będąca wynikiem iloczynu liczby 4 i udziału czasu 

pracy w danej dyscyplini3, o której mowa wart. 344 ust. l pkt 16 po zaokrągleniu do 

najbliższej liczby całkowitej; 

6) liczbę osiągnięć 3N zmniejsza się o 3, gdy uwzględniony w niej pracownik nie był w 
okresie objętym ewaluacją w danej dyscyplinie autorem ani współautorem żadnego z 
osiągnięć; 

7) nie mniej niż 80% artykułów naukowych, o których mowa w § 4 ust. l pkt l i 2, 
uwzględnia się w dyscyplinie naukowej wskazanej w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 258 ust. 8 ustawy, jeżeli artykuł został opublikowany w czasopiśmie 

naukowym, którego obszar tematyczny określony według klasyfikacji All Science 
Joumal Classification (ASCJ) jest zgodny z tą dyscypliną. 

Obszary tematyczne ustalone według klasyfikacji All Science Joumal Classification (ASCJ) 
czasopism naukowych ujętych w wykazie czasopism, właściwe dla dyscyplin naukowych 
określone będą w załączniku do rozporządzenia. 

Liczba N jest średnią arytmetyczną liczby pracowników zatrudnionych w podmiocie przy 
prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej w 
poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy, ustalonej na podstawie oświadczeń złożonych przez pracowników. Pracownik może 
złożyć oświadczenie tylko w jednym podmiocie i nie więcej niż w dwóch dyscyplinach. 

Liczba N jest określana na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on w 
wykazie nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących 
udział w prowadzeniu działalności naukowej. 
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Kryteria oceny publikacji wieloautorskich przedstawiono w poniższej tablicy. 

Oznaczenia w tablicy 
n - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego lub monografii będących pracownikami 

ewaluowanego podmiotu lub osobami, które odbywały w danym podmiocie w 
okresie objętym ewaluacją kształcenie w szkole doktorskiej, 

m - oznacza liczbę autorów monografii ogółem. 
100% - oznacza przyznanie 100% punktów jakie przyznaje się za autorstwo bez 

względu na stosunek liczby autorów z jednostki do wszystkich autorów 

Typ publikacji Punktacja Punktacja za 
publikację 

za autorstwo 
wieloautorską 

Monografia, praca pod redakcją, rozdział - Poziom 2 250, 125, 70 

Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism 200 100% 

140 

100 

70 

40 
.Jnjm, min 10% 

Monografia, praca pod redakcją, rozdział - Poziom l 80,40,20 

Artykuł w czasopiśmie z wykazu czasopism 20 

Artykuł w czasopiśmie spoza wykazu 5 
njm, min 10% 

Monografia, monografia pod redakcją, rozdział w 20, 10,5 
monografii spoza wykazu 

Przyjęte rozwiązania będą stymulować prowadzenie działalności naukowej o wysokim 
poziomie czego odzwierciedleniem będą publikacje o wysokim prestiżu naukowym 
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Ocena poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie 
twórczości artystycznej jest dokonywana na podstawie eksperckiej oceny osiągnięć 

artystycznych właściwych dla poszczególnych dyscyplin artystycznych. W załączniku nr l do 
rozporządzenia określono szczegółowy katalog osiągnieć uwzględnianych przy ewaluacji 
działalności naukowej w dyscyplinach artystycznych. 

Kryterium "efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych" zgodnie z§ 12 w 
zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje następujące rodzaje osiągnięć: 
l) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie 

konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje 
krajowe, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków, o których mowa wart. 
366 pkt 1-8, 10,12, 15 i 16 ustawy; 

2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez 
przedsiębiorców; 

3) środki finansowe uzyskane przez ewaluowany podmiot z tytułu komercjalizacji 
bezpośredniej lub pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Liczba projektów uwzględnianych przy ocenie efektów działalności naukowej 
w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych w danej dyscyplinie nie może być 
większa niż liczba N. Przy ocenie będzie uwzględniana rola podmiotu w realizacji projektu. 

W ramach kryterium "wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i 
gospodarki" ocenę przeprowadza się na podstawie, przedstawionych w systemie POL-on, 
opisów zawierających udowodniony, w szczególności w formie artykułów naukowych, 
monografii naukowych, raportów, cytowań w innych dokumentach lub publikacjach, 
projektów z zakresu architektury i architektury krajobrazu, związek między najważniejszymi 
wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie 
twórczości artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska 
przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny 
społeczeństwa, zwanych dalej "opisami wpływu". Ocenie będą podlegać nie więcej niż O, l 
liczby N ale nie mniej niż 2 opisy wpływu w ramach danej dyscypliny naukowej albo 
artystycznej. 
Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki uwzględnia się badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność naukową 
w zakresie twórczości artystycznej, które były prowadzone w okresie objętym ewaluacją albo 
przed tym okresem, ale ich wpływ na te obszary został ujawniony i opisany w okresie 
objętym ewaluacją. 

Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 

i gospodarki uwzględnia dwa 2 wpływu w ramach danej dyscypliny naukowej albo 
artystycznej, dla podmiotów których liczba N jest mniejsza niż 50 i nie więcej niż 5 opisów 
wpływu w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej dla pozostałych podmiotów. 
Opis wpływu: 
l) nie może mieć większej objętości niż 0,2 arkusza wydawniczego; 
2) sporządza się w języku polskim i w języku angielskim. 
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Każdy opis wpływu jest oceniany przez 3 ekspertów, w tym jeden ekspert z prestiżowego 
zagranicznego ośrodka naukowego. Ekspertów powołuje Przewodniczący Komisji na 
wniosek właściwych członków Komisji, reprezentujących dziedziny nauki lub sztuki 
właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Punktacja: 

l) l 00 pkt - za opis wpływu wyników działalności naukowej o dużym znaczeniu 
międzynarodowym, 

2) 70 pkt- za opis wpływu wyników działalności naukowej o dużym znaczeniu krajowym, 
3) 50 pkt - za opis wpływu wyników działalności naukowej o średnim znaczeniu 

międzynarodowym, 

4) 35 pkt - za opis wpływu wyników działalności naukowej o średnim znaczeniu 
krajowym, 

5) 20 pkt - za opis wpływu wyników działalności naukowej o małym znaczemu 
międzynarodowym, 

6) lO pkt- za opis wpływu wyników działalności naukowej o małym znaczeniu krajowym 
Każda ocena wymaga uzasadnienia o objętości nie mniejszej niż 1800 znaków ze spacjami. 

ALGORYTM DO USTALANIA KATEGORII NAUKOWEJ 

Komisja Ewaluacji Nauki określa dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej, po 
jednym zestawie wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B. Zestaw składa 

się z 3 wartości referencyjnych ocen punktowych określonych dla każdego z kryteriów 
ewaluacji. W artości referencyjne określa się w odniesieniu do standardów 
międzynarodowych, w szczególności na podstawie informacji z baz danych 
bibliometrycznych, z uwzględnieniem osiągnięć będących wynikiem prowadzonej 
działalności naukowej przez ewaluowane podmioty w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych w ocenianym okresie na podstawie informacji z systemu POL_on. 
W artości referencyjne zatwierdza Minister. Każda jednostka jest porównywana z jednostkami 
referencyjnymi dla kategorii A, B+ i B. 

Komisja określa kategorię naukową A, B+, B albo C proponowaną dla podmiotu w 
ramach każdej dyscypliny naukowej albo artystycznej, w której prowadzi on działalność 
naukową, na podstawie porównania przyznanych mu ocen, o których mowa 
w § 10 albo § 11 ust. 4, § 14, § 15 ust. 8 z uwzględnieniem § 8 ust. 5 z odpowiednimi 
wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych A, B+ i B, stosując algorytm określony 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

Nieujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 
wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A, obliczony według wzoru określonego 
w ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowi podstawę do zaliczenia działalności 
naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo 
artystycznej do kategorii naukowej A. 

Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 
wartości referencyjnych dla kategorii naukowej A i nieujemny wynik punktowy porównania 
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ocen przyznanych podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej 
B+, obliczone według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, 

stanowią podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej 
w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B+. 

Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 
wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B+ i nieujemny wynik punktowy porównania 
ocen przyznanych podmiotowi z zestawem wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B, 
obliczone według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, stanowią 

podstawę do zaliczenia działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej 

dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej B. 
Ujemny wynik punktowy porównania ocen przyznanych podmiotowi z zestawem 

wartości referencyjnych dla kategorii naukowej B stanowi podstawę do zaliczenia 
działalności naukowej tego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo 

artystycznej do kategorii naukowej C. 
Do porównywania ocen wykorzystuje się ważoną relację przewyższania, o której mowa 

w ust. 1-4 załącznika nr 2 do rozporządzenia. 
W projekcie przewidziano odrębny tryb oceny podmiotów prowadzących działalność 
naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, objętych ochroną informacji 
niejawnych, określony w§ 18. Ocena takich podmiotów będzie przeprowadzana w 2 etapach. 

W pierwszym etapie podmiot będzie podlegać ocenie analogicznie jak pozostałe podmioty. W 
drugim etapie przeprowadzana jest dodatkowa ocena podmiotu w ramach kryteriów: a) efekty 
działalności naukowej; b) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i 

gospodarki. 
Ocena ta będzie przeprowadzana w siedzibie jednostki przez zespół ewaluacji, w skład 

którego wejdą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu 
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne". Zespół ten uwzględni w ocenie 
w szczególności poziom naukowy prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych 
i osiągniętych wyników oraz ich znaczenie z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa 

państwa. Dodatkowe oceny podmiotu sumuje się z odpowiednio z ocenami uzyskanymi w 

ramach pierwszego etapu. 

PRZYZNAWANE KATEGORII A+ 

Zgodnie z § 17 projektu rozporządzenia w celu wyłonienia i wskazania ministrowi 
podmiotów wiodących w danej dyscyplinie pod względem jakości działalności naukowej, 
znacznie wyróżniających się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac 
rozwojowych lub działalności artystycznej, został zaprojektowany sposób przeprowadzania 

dodatkowej oceny eksperckiej. 

Dodatkowej ocenie podlegają podmioty, których działalność naukowa w danej 

dyscyplinie naukowej albo artystycznej: 
l) została zaliczona do kategorii naukowej A, 
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2) uzyskała w ramach kryterium, o którym mowa w art. 268 ust. l pkt l ustawy, ocenę 
o wartości nie mniejszej niż 80% najwyższej oceny w danej dyscyplinie naukowej albo 
artystycznej 
Ocenę ekspercką przeprowadza dwóch ekspertów powołanych przez Przewodniczącego 

Komisji, w tym co najmniej jeden ekspert z naukowego ośrodka zagranicznego. Ocenę w 
zakresie dyscyplin artystycznych przeprowadza jeden ekspert, z tym, że nie mniej niż 50% 
ogólnej liczby opisów wpływu w danej dyscyplinie oceniają eksperci z artystycznych 
ośrodków zagranicznych. 
Ocenę przeprowadza się na podstawie analizy wyników działalności naukowej podmiotu w 
danej dyscyplinie naukowej branych pod uwagę przy ewaluacji, z uwzględnieniem w 
szczególności międzynarodowego znaczenia w danej dyscyplinie: 
l) osiągnięć uwzględnianych w ramach kryterium l, dla rozwoju dyscypliny naukowej, w 

tym artykułów naukowych, monografii naukowych albo dzieł artystycznych, mogących 
mieć wpływ na podejmowanie nowych kierunków badań; 

2) efektów działalności naukowej oraz jej wpływu na rozwój cywilizacji, w tym kultury 
i sztuki. 

Dodatkowa ocena na celu ocenę jakości i efektów działalności naukowej podmiotu w danej 
dyscyplinie naukowej albo artystycznej w odniesieniu do jakości i efektów działalności 
naukowej wiodących ośrodków naukowych na świecie w danej dyscyplinie naukowej lub 
artystycznej o zbliżonym potencjale. Eksperci sporządzają opinię wraz z uzasadnieniem o 
objętości nie mniejszej niż 1800 znaków ze spacjami 

Komisja, zgodnie z § 19 projektu rozporządzenia, podejmie uchwałę 

w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ocenionych podmiotów w 
poszczególnych dyscyplinach. Uchwałę tę Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekaże 

Ponadto, zgodnie z § 22 projektu rozporządzenia w przypadku ewaluacji jakości 
działalności naukowej przeprowadzanej w roku 2021, za publikacje wydane w czasopismach 
naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu, o którym 
mowa w art. 318 ustawy z dnia . . . . . . . Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U ...... , poz ..... ) przyznaje się liczbę punktów w 
wysokości 20 pkt. 

Projekt rozporządzeniajest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
ewaluacji jakości działalności naukowej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Bogdan Szkup, zastępca dyrektora Departamentu Nauki, 
teł. 22 628 57 85,e-mail: bogdan.szkup@mnisw.gov.pl 

· 1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Data sporządzenia 
2018.02.23 

Źródło: 
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 
268 ust. 2 pkt l ustawy z dnia ....... 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz ....... ) 

Nr w wykazie prac ..................... . 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 268 ust. 2 pkt l ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. . ..... ) 1 określa rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych 
uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, szczegółowe kryteria ich oceny, sposób określania kategorii 
naukowej, a także sposób przeprowadzania i dokumentowania ewaluacji, mając na uwadze specyfikę prowadzenia 
działalności naukowej w ramach dziedzin. Przedmiotem krytyki obecnego model ewaluacji jest duże obciążenia 
administracyjne związane ze zbieraniem i weryfikacją danych na potrzeby ewaluacji; niedostateczne odniesienie do 
poziomu działalności naukowej w skali międzynarodowej przy jednoczesnym sprawozdawaniu wielu parametrów, które 
nie mają istotnego wpływu na wyniki ewaluacji; niewłaściwy kierunek zależności między kategorią naukową a 
nadawaniem stopni naukowych; niedostateczne zróżnicowanie ocen podmiotów (obecnie - na poziomie jednostek 
naukowych) i utrudniona porównywalność jednostek naukowych należących do tej samej grupy wspólnej oceny ze 
względu na ich zróżnicowany profil badawczy . 

.. :a •. ·Rekomendowane rozwjązanie, w tym planowane narzędzia interweneji~ióCZeldwanyefek.t i. 

Projekt zmniejsza obciążenia administracyjne związane z procesem ewaluacji dzięki wykorzystaniu danych 
wprowadzonych do innych, powszechnie uznawanych systemów informacji o nauce, w szczególności zamieszczonych 
na koncie powiązanym z elektronicznym identyfikatorem naukowca ORCID. Ograniczona zostaje liczba kryteriów 
ewaluacji (z czterech do trzech), jak również sprawozdawanych parametrów. W ocenie kryterium l. (poziom naukowy) 
uwzględniane będą jedynie następujące osiągnięcia: 
l) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, zamieszczonych w 
wykazie czasopism naukowych określonym na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2lit. b ustawy; 
2) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych wykazie czasopism; 
3) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy oraz redakcja naukowa takich monografii i rozdziały w takich monografiach; 
4) monografie naukowe wydane przez wydawnictwa nieujęte w wykazie oraz redakcja naukowa takich monografii 
i rozdziały w takich monografiach; 
5) udzielone patenty na wynalazki. 
Jednocześnie zwiększone zostanie zróżnicowanie punktacji za artykuły opublikowane w najlepszych czasopismach 
(o wartości współczynnika wpływu należącego do najwyższego centyla) a artykuły opublikowane w czasopismach 
nieujętych w wykazie. Zróżnicowana zostanie również liczba punktów przyznawanych za monografie w zależności od 
prestiżu wydawcy. 
Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej będzie dokonywana 
na podstawie szczegółowych parametrów właściwych dla działalności artystycznej. 

W ocenie kryterium 2. (efekty działalności naukowej) uwzględniane będą informacje dotyczące: 
l) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez 
instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe, z wyłączeniem projektów finansowanych ze 
środków, o których mowa wart. 366 pkt 1-8, 10,12, 15 i 16-ustawy; 
2) projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez przedsiębiorców; 
3) środków finansowych uzyskanych przez ewaluowany podmiot z tytułu komercjalizacji bezpośredniej lub 
pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. 
Kryterium 2. nie będzie stosowane przy ewaluacji działalności naukowej w zakresie dyscyplin artystycznych. 115



Ocena w kryterium 3. (wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki) będzie 

przeprowadzana na podstawie opisów wpływu, tj. opisów zawierających udowodniony (w szczególności w formie 
artykułów naukowych, monografii naukowych, raportów, cytowań w innych dokumentach lub publikacjach, projektów 
z zakresu architektury i architektury krajobrazu) związek między najważniejszymi wynikami działalności naukowej 
a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami 
wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. 

Wprowadzone zostaną wartości referencyjne dla kategorii naukowej B+, co pozwoli na bardziej precyzyjną ocenę jakości 
działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach i większe zróżnicowanie ocen (wprowadzenie nowej kategorii 
naukowej B+). Jednocześnie przyznanie kategorii naukowej A+ będzie uzależnione od jakości działalności naukowej 
w skali międzynarodowej. 

Kategoria naukowa przyznana 
w wyniku ewaluacjijakości 

1------------ł---------::-:,------+-=:-"'---"----=-------l działalności naukowej jest 
instytuty Polskiej 69 uwzględniana w algorytmie 
Akademii Nauk podziału środków budżetowych 

1------------+-------,------+~.c.::..:----<-----'---'-'--....:....:::::.......::.c=----ł pomiędzy podmioty systemu 
instytuty badawcze 114 szkolnictwa wyższego i nauki 

(m. in. w ramach finansowania 
utrzymania potencjału 

1------------~--------~~c=~~~~....:....:::~~~-~ 
l (Międzynarodowy Zintegrowany System dydaktycznego i badawczego -międzynarodowy instytut 

międzynarodowy Instytut Biologii Informacji o Szkolnictwie działalność statutowa), a zatem 
Molekularnej Wyższym i Nauce POL-on ma wpływ na przychody tych 

~---------+--~l~~~~ll-~----------~podmiotów. 
277 uczelni Zintegrowany System Ponadto, od kategorii uczelnie zawodowe 
zawodowych, spośród Informacji o Szkolnictwie naukowej będą zależały 
których 51 było Wyższym i Nauce POL-on uprawnienia do nadawania 
poddanych ewaluacji stopni naukowych i stopni 
w 2017 r: w zakresie sztuki oraz 

t--1-. n_n_e_p_o_d_ID1-.-o-ty-,-k-to-, r-e---t--w-e_w_al_u--'ac'-j-i -----+-Z-in-te_gr_o_w_an_y_S_y-st_e_m-------l swoboda uruchamiania 

prowadzą głównie przeprowadzonej Informacji o Szkolnictwie nowych kierunków studiów. 
działalność naukową w 2017 r. oceniono Wyższym i Nauce POL-on 
w sposób samodzielny 28 innych podmiotów 
i ciągły prowadzących 

(ceny stałe z ...... r.) 

Dochody ogółem 

budżet państwa 

JST 

w sposób ciągły 
badania naukowe lub 

Skutki w okresie lO lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącmie (0-10) 
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pozostałe jednostki (oddzielnie) 

Wydatki ogółem 

budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 

Saldo ogółem 

budżet państwa 

JST 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 

Źródła finansowania 
Projektowane rozporządzenie nie generuje skutków dla sektora finansów publicznych - nie 
wpływa na zwiększenie wydatków ani zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, Skutkiem przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej będą nowe kategorie 
w tym wskazanie naukowe przyznawane podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w poszczególnych 
źródeł danych i dyscyplinach naukowych i artystycznych, w jakich te podmioty prowadzą działalność naukową 
przyjętych do obliczeń (dotychczas kategorie przyznawano jednostkom organizacyjnym uczelni oraz pozostałym 
założeń jednostkom naukowym). Kategorie te będą miały wpływ na podział dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego i dydaktycznego w ramach przeznaczonych na ten cel środków. Zmiana 
ta może generować zmiany w wysokości dotacji przyznawanych poszczególnym podmiotom, 
jednak nie będzie generowała dodatkowych skutków finansowych w skali całego systemu. 

;IJ1~i!Wp1yw nakkolikurendyjność gospodarld} p~iębiorczość, w tym fn .. cjonow~ ;rzedsi~,~~ 
~.~~~!teliJg~poda~twa dolllowe . . .. . .,· ·. .·· . . .... ·•··. .. . . ... .. •· . . .. . 

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian o l 2 3 5 10 Łącznie (O-lO) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa 

pieniężnym sektor mikro-, małych i 

(w mln zł, średnich 

ceny stałe z przedsiębiorstw 

o o o o o o r.) rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 
(dodaj/usuń) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa 

niepieniężnym sektor mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

(dodaj/usuń) 

Niemierzalne (dodaj/usuń) 

(doda "/usuń) 
Dodatkowe informacje, 

Rozwiązania przewidziane w projektowanym rozporządzeniu nie będą miały bezpośredniego 
w tym wskazanie 

wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców ani na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 
źródeł danych i Przepisy projektowanego rozporządzenia stwarzają bodźce do podnoszenia jakości działalności 
przyjętych do obliczeń naukowej polskich uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, co będzie sprzyjało 
założeń podnoszeniu konkurencyjności gospodarki. Kwantyfikacja tego wpływu nie jest jednak możliwa . 

8. .• ~iana obciążeń regtdacyjnyth (w tym obowiązków infonnacyjnych} wynikających z. projektu . .. 

D nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie D tak 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli Dnie 

zgodności). [8J nie dotyczy 
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zmniejszenie liczby dokumentów 
zmniejszenie liczby procedur 
skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
inne: eliminacja potrzeby ponownego 

wprowadzania informacji na potrzeby procesu 
ewaluacji jakości działalności naukowej; zmniejszenie 
zakresu informacji sprawozdawanych w ramach 
ewaluacji 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

Komentarz: 

zwiększenie liczby dokumentów 
zwiększenie liczby procedur 
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

D inne: 

tak 
Dnie 
D nie dotyczy 

Projektowane rozwiązania przewidują wykorzystanie na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej informacji 
znajdujących się w innych, powszechnie uznawanych systemów informacji o nauce (w szczególności zamieszczonych na 
koncie powiązanym z elektronicznym identyfikatorem naukowca ORCID) bez potrzeby ich ponownego wprowadzania 
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Ponadto, przewiduje się ograniczenie 
zakresu informacji sprawozdawanych w ramach ewaluacji. 

D środowisko naturalne D demografia 
D sytuacja i rozwój regionalny 
IZI inne: nauka 

D mienie państwowe 
D informatyzacja 
D zdrowie 

Omówienie wpływu 
Rozwiązania przewidziane w projektowanym rozporządzeniu przyczynią się do podniesienia 
jakości prowadzenia działalności naukowej oraz do poprawy pozycji nauki polskiej w skali 
międzynarodowej. 
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