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Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo GMS-WP-173-219114 z dnia l października 2014 r., 
przekazuję w załączeniu uchwałę nr 89/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 3 listopada 2014 r. dotyczącą komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. 

Z wyrazami szacunku, 

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 



Uchwała Nr 89/2014 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 3 listopada 2014 r. 

dotycząca komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania 
nauki oraz niektórych innych ustaw 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia l października 2014 r. 
(pismo GMS-WP-173-219114), komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, stosownie do art. 45 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 27lipca 2005 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 
zm.), Rada Główna zgłasza następujące uwagi. 

W opinii Rady Głównej definicje badań naukowych zawarte w ~. 2 Projektu ustawy 
są niewłaściwe. W związku z tym Rada proponuje rozważenie następujących modyfikacji. 

W art. 2 a) pkt. 3 należy rozważyć zmodyfikowanie następujących definicji 

"3) badania naukowe: 

a) badania podstawowe- oryginalne prace badawcze, polegające na odkrywaniu podstaw 
zjawisk, zdarzeń, procesów lub praw albo nowych kategorii poznawczych, dzięki 
zastosowaniu metod naukowych, prowadzące do rozwoju lub powstania określonej 
dziedziny, dys~ypliny lub dyscyplin naukowych [które nie są prowadzone 
z nastawieniem na bezpośrednie zastosowania komercyjne]" 

. Sformułowanie w brzmieniu "które nie są prowadzone z nastawieniem na bezpośrednie 
zastosowania komercyjne" może być kontrowersyjne w szeregu dziedzinach czy 
dyscyplinach naukowych, począwszy od biologii i jej związków z medycyną albo 
matematyki i jej związków z informatyką. 

b) badania stosowane 

Kategoria badania stosowane występująca w Projekcie ustawy nie ma odpowiednika 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrmym w zastosowaniu artl07 
i l 08 Traktatu. 

Ponadto w opinii Rady Głównej definicja ustawowa tej kategorii powinna być 
zmodyfikowana. Poniżej podano jeden z możliwych wariantów: 

"b) badania stosowane - prace badawcze prowadzone w celu zdobycia nowej wiedzy 
pozwalającej przede wszystkim na jej zastosowania w praktyce," 

Zawarcie w definicji sformułowania "przede wszystkim" rodzi ryzyko interpretacyjne i 
prowadzić będzie do arbitralnego klasyfikowania określonych badań do tej lub innych 
kategorii. 

Warto także zwrócić uwagę, że w statystyce publicznej GUS występuje definicja badań 
stosowanych w brzmieniu: 

"Prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne 
zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań 
praktycznych dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych 
rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. 
Wynikami badań stosowanych są modele próbne wyrobów, procesów czy metod". 



c) badania przemysłowe 

Definicja badań przemysłowych w opinii Rady jest kontrowersyjna, stąd propozycjajej 
modyfikacji: 

"c) badania przemysłowe -prace badawcze prowadzone w celu pozyskania nowej 
wiedzy lub umiejętności służącej wytwarzaniu (ang. know-how) wyrobów lub usług 
albo opracowywaniu procesów służących wytwarzaniu takich wyrobów lub 
świadczeniu usług,bądZ ich znaczącemu ulepszaniu;" 

Rada Główna postuluje ograniczenie zapisu ustawowego do części zasadniczej jak 
wyżej, bez wskazywania przypadków szczególnych [badania te uwzględniają 
w szczególności tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę 
prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku interfejsu symulującego 
istniejące systemy, zwłaszcza do oceny przydatności technologii rodzajowych, a także 
budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu 
w przypadku technologii generycznych;]. 

4) prace rozwojowe 

W art.2 a) pkt.4 Projektu ustawy należy uspójnić definicję prac rozwojowych z innymi 
aktami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 65112014 
ż dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu, w którym Sekcja 4 Pornoc na 
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w Art.25 ust 2 stwierdza: 

"2. Część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą w pełni należy do co najmniej 
jednej z następujących kategorii: 

a) badania podstawowe; 

b) badania przemysłowe; 

c) eksperymentalne prace rozwojowe; 

d) studium wykonalności. 

Brak zgodności tenninologicznej kategorii Projektu ustawy, zwłaszcza. prace rozwojowe 
z kategorią eksperymentalnych prac rozwojowych lub powiązania jej z badaniami 
podstawowymi czy przemysłowymi prowadzić będzie w konsekwencji do problemów 
finansowania odpowiednich przedsięwzięć w ramach pomocy publicznej i konieczności 
zgłoszenia takiego finansowania do Komisji na mocy art.l 08 ust.3 Traktatu. 

Nadto sama definicja prac rozwojowych w Projekcie ustawy nasuwa szereg uwag 
krytycznych, w związku z jej literalnym brzmieniem. Rada Główna proponuje rozważenie 
bardziej ogólnych zapisów w odniesieniu do prac rozwojowych, czy kategorii 
"eksperymentalnych prac rozwojowych" jako kategorii występującej w przywołanym 
Rozporządzeniu Komisji ((JE) Nr 651/2014. 

"4) eksperymentalne prace rozwojowe- wykorzystywanie dostępnej w danym okresie 
wiedzy z różnych dziedzin nauki i praktyki celem jej nowatorskiego zastosowania 
w procesach projektowania lub organizowania produkcji dóbr bądź usług, w tym 
zmian które mają pharakter ulepszeń, w szczególności: 

a) opracowywanie prototypów i projektów piłotażowych O ak w projekcie], 

b) opracowywanie prototypów i projektów [jak w projekcie]. 

2 



Nadto obecna redakcja art. 2 pkt. 4 Projektu ustawy nasuwa wątpliwości interpretacyjne. 
Chodzi o to, że zakres znaczeniowy zdefiniowany pod literą a) i b) pkt.3) jest wyłączony 
z zakresu definicji prac rozwojowych. Natomiast co innego wynika ze wspomnianego 
Rozporządzenia Komisji. 

Wynagrodzenia ekspertów i członków zespołów eksperckich NCBiR i NCN 

Wart. 38 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przyznaje się uprawnienie 
Dyrektorowi do ustalania wysokości wynagrodzenia ekspertów oraz członków zespołów 
eksperckich. Natomiast w ustawie o Narodowym Centrum Nauki wart. 22 ust. 6 jest zapis, iż 
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
wynagrodzenia ekspertów za dokonanie ocen, o których mowa w ust. l i 2, mając na uwadze 
ich kwalifikacje zawodowe oraz specyfikę wykonywanych zadań". 

NCBiR i NCN są agencjami wykonawczymi, a wysokość wynagrodzeń dla ekspertów 
w pierwszym przypadku ustala dyrektor, w drugim minister. 

W opinii Rady Głównej wprowadzane zróżnicowanie jest nieuzasadnione. 

Ograniczenia podwładności słuźbowej w ustawie o instytutach badawczych 

W uzasadnieniu do Projektu ustawy wskazuje się, iż zasadna jest zmiana art. 39 ust. 2 
o instytutach badawczych w kontekście ograniczeń pośredniej podwładności służbowej dla 
małżonków, krewnych i powinowatych. Autorzy uzasadnienia dążą do ujednolicenia 
przepisów w tym zakresie we wszystkich jednostkach naukowych (zgodnie z art. 118 ust. 7 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Natomiast wbrew temu założeniu w ustawie 
o instytutach badawczych wprowadzono ograniczenie dla powinowatych pierwszego stopnia, 
zaś w ustawie o szkolnictwie wyższym ograniczenie to istnieje dla powinowatych 
do drugiego stopnia. 

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zastępca Szefa Kancelarii 
Sejmu. 

Przewodnic'.n"v~ 
Rady Głównej Nauki · 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


