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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego
projektu ustawy:

-

o zmianie ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące
system nauki (druk nr 287).

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac
parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

Stanowisko Rządu
wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki (druk sejmowy nr 287)

Rząd popiera komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki (druk sejmowy nr 287).
Uzasadnienie
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
system nauki dotyczy wyłącznie zmiany przepisu ust. 3 w art. 32, zgodnie z którym jednostki
naukowe, które w 2010 r. otrzymały kategorie naukowe na podstawie przepisów ustawy z
dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki mają zostać ocenione przez
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj. do dnia
30 września 2012 r.
Zgodnie z poselskim projektem przepis ten otrzyma następujące brzmienie:
„3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 2, zostaną ocenione przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie do 30 września 2013 r. Na podstawie tej
oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C.”.
Proponowana zmiana w istocie dotyczy jedynie przesunięcia o jeden rok kalendarzowy
terminu przeprowadzenia przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej
oceny jednostek naukowych nie ma także praktycznego znaczenia dla regulacji ustawowej,
gdyż przygotowany i złożony w Rządowym Centrum Legislacji w dniu 20 kwietnia br.
projekt rozporządzenia dotyczącego zasad przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym pozwoli na przeprowadzenie oceny jednostek naukowych także w bieżącym roku.
Z uwagi na fakt, iż środowisko naukowe jest obecnie w znacznej części zaangażowane i
przeciążone licznymi nowymi obowiązkami związanymi z wdrażaniem reformy szkolnictwa
wyższego, konieczność przeprowadzenia jeszcze w br. oceny jednostek naukowych
nałożyłaby na jednostki naukowe kolejne obowiązki związane z zebraniem i opracowaniem
informacji niezbędnych dla oceny ich działalności naukowej. Nowatorska metoda oceny

jednostek naukowych wymagałaby przedstawienia przez nie nowych danych, co znacznie
zwiększyłoby ich obciążenie pracami administracyjnymi.
Natomiast przesunięcie terminu kolejnej oceny działalności naukowej zapewni placówkom
objętym parametryzacją czas na dostosowanie się do nowych wymogów, oraz da więcej
czasu potrzebnego do przeprowadzenia rzetelnej oceny jednostek naukowych przez Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ponadto przesunięcie terminu oceny zbieżne będzie z
terminem wprowadzenia systemu informatycznego POL-on, który zbierać będzie i generować
potrzebne

do

parametryzacji

dane.

Skomasowane

w

systemie

informacje

będą

charakteryzowały się nie tylko wyższą jakością, ale też stworzą możliwość bardziej rzetelnej
weryfikacji, przy czym ich przygotowane wymagać będzie znacznie mniejszego nakładu
pracy ponoszonego przez jednostki naukowe.
Należy podkreślić, że zaproponowana przez posłów zmiana ustawy jest zgodna ze
stanowiskiem prezentowanym przez znaczną część środowiska naukowego, wielokrotnie
wyrażanym również w procesie opiniowania na etapie uzgodnień międzyresortowych i
konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
Argumentem przemawiającym za zmianą terminu przeprowadzenia oceny jednostek
naukowych jest również to, że poprzednia ocena z 2010 r. i kategorie nadane zgodnie z art. 32
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
system nauki w wyniku tej oceny uwzględniały wyniki działalności jednostek naukowych w
latach 2006 – 2009 i są miarodajne do 2014 roku. Pozostawienie bez zmiany przepisu art. 32
ust. 3 ustawy oznaczałoby, że działalność jednostek naukowych w latach 2008 i 2009
podlegałaby ponownej ewaluacji, z tym że przeprowadzona zostałaby w oparciu o inne
kryteria.
Proponowana zmiana nie spowoduje również żadnych negatywnych skutków dla budżetu
państwa, nie wpłynie też na poziom funduszu wynagrodzeń bezosobowych MNiSW, bowiem
ten został zablokowany na poziomie z roku 2011. Nie przyczyni się też do zahamowania
procesów restrukturyzacji jednostek naukowych. Proces ten postępuje niezależnie. Liczba
instytutów już zmniejszyła się o połowę.
Postępować też będzie na bieżąco, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym, weryfikacja jednostek posiadających kategorię C, które w tej chwili
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nie otrzymują środków na działalność statutową. Ocenie parametrycznej poddać się będą
mogły jednostki, które podlegały restrukturyzacji i nowo tworzone.
Niezależnie natomiast od terminu przeprowadzenia ponownej oceny parametrycznej
podejmowane są działania promujące jakość, w tym organizowane są konkursy na Krajowe
Naukowe Ośrodki Wiodące, przyznawana w trybie konkursowym dotacja na dydaktyczne
działania projakościowe.
Reasumując Rząd pozytywnie opiniuje przedłożony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.
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