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Art. 1i3

Projekt postuguje sig niejasnym pojgciem ,,Europa Srodkowa", kt6re wedlug r62nych

interpretacji mo2e obejmowad albo wqsk4 grupg kraj6w - Polskg, Czechy, Slowacjg, Wggry,

albo grupg szerok4-wl4cztriezNiemcami, Austri4, Szwajcari4, niekt6rymi regionami Ukrainy

itd. W efekcie nie jest jasne czy badania dotycz4ce np. Niemiec czy Szwajcarii mialyby byi

uznane za wykr aczajqce poza obszar &ialalnoSci inst5rtutu czy te? rllLe.

Art.8 ust. I

Wymagania merytorycnre dla kandydata na dyrektora instytutu s4 wyj4tkowo niskie, jak na

kierownika jednostki o takich zadaniach, jak przewidziane w ustawie:

l. ustawa wprowadza wymaganie posiadania prToz dyrektora jedynie wyksztalcenia

magisterskiego, co jest wymaganiem nizszym niz w przypadku instytut6w badawczych

2. ustawa nie wprowadza wymagania, Zeby kandydat na dyrektora wladal jakimkolwiek

jgrykiem obcym. Jest to tym bardziej zaskakuj 1ce,2e do zadafi IES ma nale2ed m. in.

wsp6lpraca zzaganiczrrymi podmiotami (art. 3 pkt2 i 5 projektu).

Art.8 ust.4

Podobnie jak w przypadku pozostalych instytut6w badawczych, wprowadzenie mo2liwoSci

arbitralnego odwolania dyrektora instytutu przed koricem kadencji, bez podania Zadnej

przyczqy moZe by6 powodem paralizu decyzyjnego (obawa o oceng okreSlonychdzialafiprzez

podmiot nadzorujqcy i w efekcie niechg6 do podejmowania ryzyka).



Art.23,art 10 i art. 11

Proponowany instytut ma, jak sig wydaje, zast4gti6 istniejqcy Instytut Europy Srodkowo-

Wschodniej, utworzony na mocy rozporz4dzenia Ministra Spraw Tagranicmych w Wawie
utworzenia jednostH badawczo-rozwojowej Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej

(Dz.U. 2200b. Nr 120, poz. 1296), st4d przewidziana w art. 23 likwidacja tego ostatniego.

Nowy inst5ttut nie przejmuje jednak zadart,IES-W okreSlonych * $ 3 ww. rozporz4dzenia.

Co wigcej, o ile IES-W jest insgrtutem badawczym - jednostkq naukowq o tyle status nowego

insbrtutu, w Swiefle obowiqzuj4cych przepis6w jest niejasny. O ile z $ 3 pkt 3 wynika Ze

inst5rtut ma prowadzid badania naukowe, o tyle chocia2by Rada Instytutu nie ma kompetencji

charakterystycznych dla rady naukowej (chociazby w zakresie nadawania stopni), jej sklad jest

ustalany jedynie przez organy administracji pafstwowej. Jak sig wydaje, pracownicy nowego

instytutu nie bgd4 pracownikami nat*owymi. Skutkiem uchwalenia ustawy bgdzie zatem

likwidacja jednostki naukowej i zast4lrienie jej podmiotem, kt6ry co prawda nazywany jest

inst5ttutem, ale w rzeczywisto5ci stanowi rodzaj agencji, kt6ra pobocznie mo2e prowadzid

badania naukowe. Wbrew twierdzeniom projektodawcy zawartymw uzasadnieniu, utworzenie

IES nie bgdzie stanowid refonny IES-W, a zastpienie go podmiotem o zupelnie innych

zadaniach i celach istnieni4 alorltJ2e o innym charakterze prawn)4n.
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