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Szanowny Panie Ministrze,
odpowiadającna pisrrro z dnia 28 marca 2012 r. (znak GMS.wP-|73-93l|2) dotyczące
poselskiegoprojektu ustawy o znriatrieustawy - Przepisy wprowadzająceustarłyreformujące
inforrrruję,ze Polska Akaderlia Nauk kilkakrotnie w ostatnichlatach
systemnauki, uprzejrr.rie
zwtacała uwagę lla

konieczt.rośćpodania warunkow oceny parametrycznej przed

rozpoczęciem oktesu, który rna podlegać ocęnie. Proponowana w projekcie zmiana terminu
oceny' przy jednoczesnym braku rozporzqdzeniaw sprawie kryteriów oceny paranretrycznej
ozr1acza,żejednostki naukowe, w tym instytuty Polskiej Akadeniii Nauk po raz kolejny nie
wiedzą wedługjakich zasad będ4 oceniane Za działalnoścw latach 2009-20|2. Wydaje się
uzasadnionewprowadzelrie trwałyclrtrregulowaliprawnyclr dotyczących oceny działalności
e|ektyu'nezarządzanieirrstytutami.
1ednosteknaukowy.ch,które wpływałybynabardzie.1
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w nawiązaniudo pisma ru GMS-WP-|73-93|\2 z dn\a28 nrarcaf0|2 r,, przekazuję
w załączeniuUclrwałęNr 315120|2 Rady Główlrej Nauki i Szko|nictwa Wyższego z dnia 72
kwietnia 20If r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące systenrrrauki.

'*)*i

nt^''*L-^,

ul. \\'sprihrn
l/.1,l)0-529\\':trszurlit
tcl.:(+4822)62|9372.tc|./1lrks:(ł4S22).5292768.c-llllli|:r:tt|ltq|rltt'llll|rtlllltlkllgol..1l|.in1crItcl:rt'tl'

Uchwala Nr 315/2011
Rady Glównej Naukj i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 12 kn'ietnia2012 roku
w sprawie poselskicgoprojektu ustarvyo zmianie ustawy _ Przepisy wprowadzające
ustawy rcformującc system nauki

.
Po rozpatrzeniu,na wniosek Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 28 marca 2012 roku (pismo
GMS-WP-173-93112} poselskiego projektu ustawy o znianie ustawy
Przepisy
wprowadzające ustawy lefonlrujące systenl nauki, stosowrie do art' 45 ust' 3 pkt 3 ustawy
z drua27 Lipca2005 roku - Prawo o szkoinictwiewyzszym (Dz. U. Nr |64 poz' 1365,z poźn.
zm.), Rada Główna zgłaszanastępującc uwagi do ptzed|oionegoprojektu ustawy.
Projektnie definiuje,wjaki sposób finansowanebędądo 30 września2013 r,jednostki' które
obecnieposiadająkategorięC' Jedyniew częścikoricowejuzasadnieniawspomniano:,,Kwestie
dotyczące postępowania w ww. przypadkaclr rozwiązane zostaną poprzez wprowadzenie
stosownych przepisów w przygotowywanycli obecnie ptzez Ministerstwo dwóch projektach
rczporządzeń Mirristra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...''. Do czasu przedstawienia treści
wspominanych przygoto\\TwanychrozporządzeńRGNiSW nie jest w stanie wypowiedzieÓ się
jednoznaczniew sprawie proponowanejustawy.
Uchwałę otrzymuje Szef Kancelarii Sejrnu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyiszego.
Przewodniczący
Rady GłównejNauki i SzkolnictwaWyzszego

