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Do druku nr 3114
RADAGLOWNA
NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO
PRZEWODNICZf\CY

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
BM.ZOG.001.4.2019.2
Pan
Adam Pog6rski
Zast~pca Szefa Kancelarii Sejmu

Szanowny Panie Ministrze,
przekazuj~

w zal~czeniu uchwaly Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia
10 stycznia 2019 r.:

- Nr 96/2019-

w sprawie poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Lukasiewicz
(pismo nr GMS-WP-173-342/18),

- Nr 97/2019-

w sprawie r~dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji
Kosmicznej oraz ustawy o dzialach administracji rz~dowej (pismo nr GMSWP-173-331118),

- Nr 98/2019 -

w sprawie rz~dowego projektu ustawy o Agencji BadaiJ. Medycznych (pismo
nr GMS-WP-173-340/18),

- Nr 99/2019-

w sprawie rz~dowego projektu ustawy o zmianie niekt6rych ustaw
w zwi¥ku z zapewnieniem stosowania rozpor~dzenia 2016/679 (pismo nr
GMS-WP-173-322/18),

- Nr 100/2019-

w sprawie poselskiego projektu ustawy o przejrzystosci w zakresie
zatrudniania os6b bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz
o przeciwdzialaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora
publicznego (pismo nr GMS-WP-173-325/18).

Z wyrazami szacunku,

~,cJ!
Pro£ Zbigniew Marciniak
ul. Wsp61na 1/3, 00-529 Warszawa
tel.: (+48 22) 529 22 14, tel./faks: (+48 22) 529 27 68, e-mail: radaglowna@nauka.gov.pl, internet: www.rgnisw.nauka.gov.pl

Ucbwala nr 96/2019
Rady GIOwnej Nauki i Szkolnictwa Wyi;szego
z dnia 10 stycznia 2019 r.
dotycz~ca

projektu ustawy o Sieci Badawczej Lukasiewicz

Po rozpatrzeniu, na wniosek Zast~pcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 grudnia 2018 r. (GMSWP-173-342/18), projekty ustawy o Sieci Badawczej Lukasiewicz, stosownie do art. 329 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie W}'Zszym i nauce (Dz.U. 2018
poz.1668 i 2024), Rada Gl6wna zglasza nast~pujctce uwagi szczeg6lowe:

Rada Gl6wna nie widzi mozliwosci poparcia projektu ustawy o sieci Badawczej Lukasiewicz
w przedstawionej formie (Druk nr 3114). Jednoczesnie Rada pozytywnie ocenia uwzgl~dnienie
cz~sci uwag Rada przekazanych do MNiSW a dotycZCicych reformy instytut6w badawczych
przedstawionych do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2017 r.
W odniesieniu do obecnego projektu ustawy:
1. Rada rna Wcttpliwosci, czy przepisy projektowanej ustawy mogct zagwarantowac realizacj~
rmsJI Sieci Badawczej Lukasiewicz i zapewnic jej skuteczne funkcjonowanie
i zarZCidzanie. Funkcjonowanie Sieci powinno oparte bye o sprawdzone modele zafZC!dzania
tego typu przedsi~wzi~ciami.
2. Rada uwai:a za szczeg6lnie istotne uwypuklenie w projekcie ustawy znaczenie kluczowej
kompetencji Centrum Lukasiewicz,jakctjest koordynacja dzialalnosci instytut6w Sieci (art. 2),
wyrai:ajctca si~: dystrybuowaniem dotacji celowej (art. 69), dzialalnoscict normalizacyjnCI,
metrologicznCI, certyfikacyjnct (art.4), dokonywaniem analiz i prognoz (art. 1 ust 2 pkt 3),
przygotowaniem ujednoliconych zasad i procedur dotycZCicych za.fZCldzania prawami
autorskimi, prawami wlasnosci przemyslowej i zasad komercjalizacji (art. 31 ).
3. Rada dostrzega nast~pujctce problemy, kt6rych rozwi~e powinno przyczynic s1~
do uksztaltowania efektywnej struktury Sieci:
• Brak podstaw do pozbawiania instytut6w projektowanej Sieci formalnego statusu jednostki
naukowej; jest to niezgodne z ujytym w projekcie ustawy obowi¢iem wykonywania
przez te instytuty zadail naukowych (art. 3 ust.1 o tresci: ,Jnstytut Sieci jest pafzstwowq
osobq prawnq powolanq do prowadzenia badafz naukowych i prac rozwojowych"), z czym
wiC!Ze siy otrzymywanie subwencji MNiSW. Nie wsp6lbrzmi to r6wniez z ich
podporzctdkowaniem ministrowi wla8ciwemu ds. szkolnictwa wyzszego i nauki (art. 98
przewiduje ujycie instytut6w Sieci w katalogu podmiot6w nauki okreslonych w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20.07.2018),
• Zagrozenie dla skutecznego funkcjonowania sieci, kt6ra stanowict: pelna odpowiedzialnosc
dyrektora instytutu wlctczonego do Sieci za zrealizowanie rocznego planu dzialalnosci
i planu finansowego oraz zasada zatwierdzania tych plan6w przez organ nadzorujctcy Prezesa Centrum Lukasiewicz, majctcego tez kompetencje do zmiany tych plan6w,
pomimo zapisanego w ustawie zachowania przez instytuty osobowosci prawnej, dzialania
we wlasnym imieniu i na wlasnych rachunek (art. 3 ust.6) oraz prowadzenia samodzielnej
gospodarki finansowej (art. 64 ust. 1). Niekompatybilnosc w tym zakresie moze stanowic
tez to, ze Centrum Lukasiewicz bydzie jednostkCl sektora finans6w publicznych, a instytuty
Sieci nimi nie SC! (art. 85).

• Brak.jednoznacznego okreslenia sposobu wskazywania przez Prezesa Centrum instytut6w
do wsp61:pracy w czasie realizacji zadail (art. 31 ust. 2). Inspirowanie tworzenia miydzyi wieloinstytutowych dl!Zych inicjatyw badawczych powinno ·bye dokonywane poprzez
rady instytut6w. W tym miejscu RG proponuje, aby czlonkowie powolywani przez Prezesa
stanowili nie wicrcej nii: 50% liczby czlonk6w Rady Instytutu.
• Brak. symetrii w powolywaniu i likwidowaniu instytut6w Sieci. Instytuty powinny bye
likwidowane decyzj~ Rady Ministr6w, czyli instytucji, kt6ra je powolywala.
• Brak. okreslenia w ustawie stanowisk, na kt6rych zatrudniani herd~ pracownicy Centrum
i instytut6w Sieci. Rada proponuje przywr6cenie stanowisk naukowych w Instytutach
Sieci.
• Brak. okreslenia zasad zapisanej wart. 38 ewaluacji Sieci i instytut6w twor~cych Siec per
analogiam do ewaluacji dzialalnosci naukowej, o kt6rej mowa wart. 265-270 ustawy
Prawo o szkolnictwie lryiszym i nauce z dnia 20.07.2018). Rada jest zdania, i:e tylko
podobny do innych instytucji naukowych tryb ewaluacji umoi:liwi obiektywn~ ocencr idei
Sieci Lukasiewicz..
• W~tpliwosci zwi~ane z moi:liwosci~ aplikowania przez Siee i instytuty Sieci o srodki
w ramach SPUB oraz przedkladanie wniosk6w o wpisanie na Polsk~ MaN Infrastruktury
Badawczej.
• Rada postuluje zachowanie tradycyjnej nazwy instytut6w w ich pierwszym czlonie.
Pozwoli to na utrzymanie marki, maj~cej kluczowe znaczenie dla utrzymania
konkurencyjnosci instytut6w na arenie krajowej i micrdzynarodowej uzyskanie efektu
synergii w swiecie zewncrtrznym.
Ponadto Rada postuluje:
1. Zwicrkszenie wymagail stawianych kadrze kierowniczej Sieci i instytut6w podczas
procesu rekrutacyjnego. Rekrutacja ta powinna odbywae sicr w drodze otwartych
konk:urs6w.
2. Zr6wnanie wynagrodzen czlonk6w Rady Instytutu powolywanych przez Prezesa
i przedstawicieli pracownik6w Instytutu.
Podsumowuj~c,

doprowa~

Rada rna w~tpliwosci, czy zaproponowane w projekcie ustawy dzialania
do uzyskania synergii dzialania sieciowanych instytut6w, niezbcrdnej do sukcesu

Sieci.
Uchwalcr otrzymuje Zastcrpca Szefa Kancelarii Sejmu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa
W}'Zszego.

Przewodnicz~cy

Rady Gl6wnej Nauki i Szkolnictwa Wyi:szego
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