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Szanowny Pan
Dariusz Salamoncryk
ZastEpca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z nr GMS-WP-173-267/18 z 15 puiAziernika 2018

roku w zalqcznniu przesfam opiniE Komisji ds. organizacyjnych i Legislacyjnych

oraz Komisji ds. Wsp6lpracy Migdzynarodowej Konferencji Rektor6w Akademickich

Szk6l Polskich dotycz4cq,rz4dowego projektu ustawy o Instytucie Europy Srodkowej.

Z wylr:azami szacunku,

6-f. dr hab . inz. Jan Szmidt
Przewodnic4cy KRASP



6 listopada 20'18 r.

Opinia
Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

oraz Komisji ds. Wsp6lpracy Migdzynarodowej
Konfercncii Rektor6w Akademickich Szk6l polskich

- dotyczqca
rzqdowego projektu ustawy o Instytucie Europy Srodkowej

(projekt przekazany pismem z dn. 15 pa1dziernika 2018 r.)

Uwagi og6lne

W ostatnim okresie (rok-dwa) otrzymujemy informacje o inicjatyrvach twozenia lub
przeksztalcenia instytut6w, kt6rych zasadniczq misjq jest wspomaganie wfadz paristwornrych
materialami analitycznymi, w szczeg6lno6ci w projektach o szczeg6lnym znaczeniu
politycznym. Roczne koszty ich funkcjonowania zamykajq siq w kwotach od miliona do
kilkunastu milion6w. Warto uvrzglqdni6 ten kontekst w twozeniu nowych jednostek.
AktywnoSd ta nosi bowiem znamiona niekontrolowanej rekonstrukcji organizacji wsparcia
wladz pafistwowych, przeprowadzonej fragmentarycznie i bez odnies6nia d6 hciznych
koszt6w.

Tylko jednostki prowadzqce udokumentowanq dzialalno56 badawczq, ewaluowanq w
rozumieniu lJstg\ay 2.0 powinny kozystat, z naanty 

"lnstytut". Pozostale jednostki powinny
stosowa6 okreSlenia "przymiotnikowe" typu "Rzqdowe Centrum...n. 

"Flzqdowy Komitet...;.
Ten postulat ma istotne znaczenie dla budoury wiarygodno6d instytucji Swiata nauki i
jednostek analityenego wparcia administracji.

Czq56 z tych instytucji (m.in. Instytut bqdqcy przedmiotem opinii) ulokowano z dala od
siedziby wladz centralnych, co nie spzyja intensywno6ci planowanej kooperacji, ale sprzyja
strateg i i decentra I iz agi zarzqdzanla pa rlstwe m.

Kryteria jako6ciowe doboru kadry s€l w zasadzie poprawne formalnie, jednak nie sq
wystarczajqco jasno okre5lone.

Planowanie rocznych zadah i - w konsekwencji - budzetu powinno podlega6 ocenie
podmiot6w niezale2nych (podobnie jak np. w retacji NCN - RGN|SW.

Regufacje powinny zawieraf ograniczenie w postaci proporcji koszt6w wydawanych na
administracjq oraz infrastrukturq i na badania analityczne (np. na uz6r ograniczerl w
projektach unijnych). Przekroczenie limitu powinno nie66 konsekwencje w ocenie zazqd6w
instytut6w.

Regufacje powinny jednoznacznie wskazywa6 jako 2r6drlo finansowania tych jednostek
bud2ety jednostek administracyjnych (kancelarie prezydenta, premiera, ministerstwa, inne) i
wyklucza6 uszczuplanie bud2etu na naukq i szkolnictwo wy2sze.

Tylko prace spelniajqce kryteria naukowo5ci w rozumieniu Ustawy 2.O mog€l by6
pzedstawiane jako naukowy dorobek tych instytucji.

Dyrekcje tych jednostek powinny informowad rektor6w o zatrudnieniu os6b, kt6re majq
zatrudnienie na uczelni w trybie, kt6ry nale2y opracowa6 tak, by uwzglqdnial czas i
intensyrnoS6 zatrudnienia i ewentualnie m6gl by6 profesjonalnie uwzglqdniany w ocenie
pracownik6w.



Uwagi szczeg6lowe

1. Z .uwagi na migdzynarodowy charakter Instytutu Europy Srodkowej warto pomy6le6 o
migdzynarodowym zespole konsultacyjnym, zfo2orrym zriryUitnycn przedstawicieli kraj6w
Trojmorza. Dzigkitemu bqdzie mo2nawzmocni6 miqOzynarodowq pozycjg Instytutu.

2. WSrod wymagari stawianych kandydatowi na Dyrektora powinna by6 
"biegla znajomo66

jqzyka a ng ielskiego potwie rdzona certyfikatem jgzykowym".


