
KOMUNIKAT

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia  15 lutego 2022 r.

o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” 
i naborze wniosków

 Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) ogłasza 
się, co następuje:

W komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu 
programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków zmienionym 
komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu 
o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w części II:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do udziału w programie są uprawnione fundacje, które złożyły właściwemu 
ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za ostatnie trzy lata poprzedzające 
rok złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że okres ten nie dotyczy sprawozdania za 
ostatni rok działalności, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie upłynął 
jeszcze termin na jego złożenie.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do udziału w programie są uprawnione również fundacje posiadające status 
organizacji pożytku publicznego, które zamieściły sprawozdanie ze swojej 
działalności w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, z 
zastrzeżeniem, że okres ten nie dotyczy sprawozdania za ostatni rok działalności, 
jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie upłynął jeszcze termin na jego 
zamieszczenie.”;

2) w części IV:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w 
Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania 
(OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: 
https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu, w formie dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną.”,



b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku braku możliwości opatrzenia wniosku kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, dokument, o którym mowa w ust. 6, składa się na 
elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej 
„ministrem”, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem 
zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego 
upoważnioną, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w systemie.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym:
1)  wniosek otrzymał w systemie status „wysłany” – w przypadku złożenia wniosku 

w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym;

2)  zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) wniosek otrzymał w systemie status „wysłany”;
b) dokument, o którym mowa w ust. 6, został przez wnioskodawcę przesłany na 

elektroniczną skrzynkę podawczą ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe 
poświadczenie przedłożenia (UPP)

– w przypadku, o którym mowa w ust. 7.”,

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W celu usunięcia braków formalnych wniosku dokonuje się jego modyfikacji 
w systemie. Po usunięciu braków formalnych wniosek składa się w systemie w 
sposób określony w ust. 2 i 7-10.”,

e) ust. 25 otrzymuje brzmienie:

„25. Umotywowane zastrzeżenia składa się w systemie w formie dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną, w terminie 7 
dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w ust. 24.”,

f) po ust. 25 dodaje się ust. 25a i 25b w brzmieniu:

„25a. W przypadku braku możliwości opatrzenia umotywowanych zastrzeżeń 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa się je dodatkowo na elektroniczną 
skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
podpisem zaufanym przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego 
upoważnioną, w terminie, o którym mowa w ust. 25. 

25b. Niezłożenie w terminie umotywowanych zastrzeżeń uznaje się za brak 
zastrzeżeń wnioskodawcy do rekomendacji albo propozycji zespołu.”,

g) dodaje się ust. 31 w brzmieniu:



„31. Wnioskodawca otrzymujący środki finansowe w ramach programu jest 
obowiązany do podejmowania działań informacyjnych dotyczących programu 
zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 3051)). Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonywania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, określa umowa.”.
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 
1927, 1981, 2054 i 2270. 


