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W odpowiedzi na pismo z dnia 2 grudnia 2018 r. (znak: GMS-WP-173-342/18), 
przy kt6rym przekazano projekt ustawy o Sieci Badawczej tukasiewicz (druk sejmowy 
numer: 3114) przedstawiam uwagi Og61nopolskiego Porozumienia Zwic:tzk6w Zawodowych 
do tego projektu. 

1. Projekt ustawy, kt6ry tworzy Siec Badawczc:t tukasiewicz (dalej: ,Siec"), przewiduje 
szereg rozwic:tzan zawartych uprzednio w rzc:tdowym projekcie ustawy projekt ustawy 
o Sieci Badawczej: tukasiewicz (druk sejmowy numer 2148) r6wniez zaktadajc:tcym 
reform~ instytut6w badawczych poprzez wtc:tczenie ich do Sieci Badawczej tukasiewicz. 
lnicjatywa ta spotkata si~ w srodowisku pracownik6w tego sektora z zastrzei:eniami kt6re 
powodujc:t, ze poselska propozycja r6wniez budzi podobne wc:ttpliwosci. 

2. Pracownicy instytut6w badawczych, kt6re majc:t znalezc si~ w Sieci, sygnalizujc:t OPZZ 
obawy o trwatosc rozwic:tzan zawartych w projekcie ustawy. lnstytuty zatrudniajc:t ponad 
7 tysi~cy pracownik6w, stctd przepisy projektu, kt6re oceniane jake umoi:liwiajc:tce tatwct 
sciezk~ likwidacji instytut6w, wzbudzajc:t zaniepokojenie pracownik6w zwic:tzane 
z ryzykiem redukcji etat6w w instytutach badawczych po wprowadzeniu Sieci. 
Wc:ttpliwosci pracownik6w dotyczc:t tez rozwic:tzania, zgodnie z kt6rym wykaz stanowisk 
oraz kwalifikacje pracownik6w Centrum tukasiewicz i instytut6w Sieci wymagane do ich 
zajmowania okreslone zostanct w drodze rozporzc:tdzenia (art. 49 ust. 2 projektu ustawy). 
Obawy wicti:ct si~ ze statusem obecnych pracownik6w instytut6w badawczych po 
wprowadzeniu tego rozwic:tzania. Powstaje bowiem pytanie, czy zatrudnieni dotychczas 
zajmujc:tcy r6wnorz~dne do okreslonych w rozporzc:tdzeniu stanowiska a nieposiadajc:tcy 
wymaganych kwalifikacji zostanct przesuni~ci na inne stanowiska o okreslonych 
kwalifikacjach czy utracc:t zatrudnienie? Projektodawca powinien przewidziec mozliwosc, 
aby- jesli zajdzie taka potrzeba- pracownicy instytut6w badawczych mogli w okreslonym 
czasie uzupetnic brakujc:tce kompetencje w celu zachowania zatrudnienia. 
T akie rozwic:tzanie pozwoli zapewnic pok6j spoteczny w instytutach badawczych oraz 
dalszy rozw6j zatrudnionym obecnie w tych zaktadach pracy a przez to utrzymac ich 
potencjat pracowniczy. Projekt ustawy powinien ponadto precyzyjniE;l okreslic organizacj~ 
Pionu wsparcia Sieci tak, jak to zostato zrobione w przypadku Pionu badawczego. 

3. Negatywnie ocenia si~ rozwic:tzanie, aby instytuty badawcze dziatajc:tce w Sieci zostaty 
pozbawione podstawowych atrybut6w plac6wek naukowych, w .tym utracity uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych. Jednostki badawcze Sieci nie b~dct taki:e posiadaty 
Rady Naukowej. Wprowadzenie powyzszych rozwic:tzan moze spowodowac w praktyce 
powstanie dw6ch kategorii plac6wek badawczych: tych dziatajc:tcych w Sieci 
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oraz wyzszych uczelni, instytut6w Par'lstwowej Akademii Nauk i pozostatych instytut6w 
badawczych. W konsekwencji, pracownicy instytut6w badawczych Sieci nie b~det mieli 
prawa do zatrudnienia na stanowiskach naukowych i kontynuowania w ich ramach kariery 
naukowej. Status tych pracownik6w b~dzie zatem odmienny od statusu pracownik6w 
zatrudnionych w instytutach badawczych poza Sieciet. lstnieje obawa, ze nie wszyscy 
pracownicy b~det mogli kontynuowac karier~ naukowet na uczelniach. 
Ustawa o Sieci Badawczej tukasiewicz pozbawiajetc instytuty badawcze znajdujetce si~ 
w Sieci statusu jednostki naukowej obniza si~ niejako ich rang~ a przez to status kilku 
tysi~cy zatrudnionych w nich pracownik6w. Pozbawienie instytut6w badawczych statusu 
jednostek naukowych nie wnosi wartosci dodanej, poniewaz nie usprawnia w praktyce 
dziatalnosci instytut6w badawczych, nie zwi~ksza ich dochod6w oraz nie powoduje 
podniesienia ich potencjatu w zakresie realizacji zadan przewidzianych w ustawie. 
Dlatego, instytuty badawcze nalezetce do Sieci powinny miec status plac6wek naukowych, 
posiadac stanowiska naukowe, Rad~ naukowet a tam, gdzie to celowe, piony naukowe 
jako jednostki organizacyjne. 

4. Zastrzezenia budzet rozwietzania powodujetce, ze pracownicy instytut6w badawczych nie 
b~det w praktyce miec wptywu na funkcjonowanie ich zaktadu pracy. Powodem jest 
mi~dzy innymi struktura Rady instytutu, w kt6rej pracownicy set w mniejszosci 
(do 40% sktadu Rady). lnstytutem b~dzie zarzetdzac dyrektor powotany przez Prezesa 
Sieci po zaopiniowaniu przez Rad~ instytutu, w kt6rej wi~kszosc stanowic 
b~det cztonkowie powotani przez dyrektora instytutu. 

Ponadto, nie jest korzystna dla pracownik6w regulacja projektu ustawy, zgodnie 
z kt6ret cztonkom Rady instytutu Sieci b~detcym pracownikami, nie przystuguje 
wynagrodzenie za udziat w posiedzeniach Rady instytutu Sieci. Dla cztonk6w 
nieb~detcych pracownikami wynagrodzenie to stanowi wysokosc nieprzekraczajetcet 1 0% 
minimalnego miesi~cznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. 
Pracownicy powinni bye wynagradzani za wykonywanie zadar'l zwietzanych 
z uczestnictwem w Radzie instytutu tak samo jak pozostali cztonkowie Rady. 

5. Ponownej analizy wymaga rozwietzanie dotyczetce zasad tworzenia, przeksztatcenia 
i likwidacji instytut6w badawczych. lnstytuty badawcze wchodzetce w sktad Sieci zostanet 
utworzone w drodze rozporzetdzenia Rady Ministr6w. Nowe instytuty b~det powstawaty 
w tej samej drodze, natomiast potetczenie, podzielenie lub likwidacja instytutu b~dzie 
dokonywana przez rad~ Sieci na wniosek Prezesa Sieci. Ustawa nie zachowuje zatem 
symetrii przy tworzeniu oraz zmianie lub likwidacji instytutu badawczego, co w praktyce 
moze pozwalac na szybket likwidacj~ tego podmiotu prawa, a przez to dyspozycj~ 

majettkiem Skarbu Par'lstwa b~detcym jego wtasnosciet. Wskazane jest zatem 
wprowadzenie symetrii w zasadach tworzenia, zmiany i likwidacji instytut6w badawczych 
nalezetcych do Sieci, kt6ra pozwoli takZe na gt~bszet refleksj~ nad ksztattowaniem 
struktury Sieci. 

6. W projekcie ustawy przewidziano szerokie kompetencje dla Prezesa Centrum 
tukasiewicz. Warto rozwazyc zwi~kszenie udziatu innych organ6w Centrum w procesie 
zarzetdzania tet jednostket, dla kt6rych obecnie zostata przewidziana rola na jedynie np. 
opiniodawczo-doradcza. Ponadto, ponownej analizy wymaga okreslony w projekcie 
ustawy poziom wymagar'l dla kandydata na wiceprezesa Sieci, kt6re set zbyt niskie wobec 
zadar'l, jakie realizowane b~det przez osoby zajmujetce to stanowisko. 
Wiceprezesi b~det odpowiedzialni za wykonanie projekt6w badawczych o duzej wartosci, 
co wymaga wiedzy i doswiadczenia. Wiceprezesi Sieci b~det takZe kierowac 
poszczeg61nymi obszarami dziatalnosci Sieci, w szczeg61nosci wiceprezes 
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ds. badawczych. Dlatego osoby kandyduj~ce na to stanowisko powinny wykazac 
wyzszymi osi~gni~ciami i umiej~tnosciami w zakresie efektywnego zarz~dzania duzymi 
przedsi~wzi~ciami naukowo-badawczymi niz okreslono w projekcie ustawy. 

7. Projekt ustawy okresla zadania Kolegium Doradc6w oraz Rady Sieci. W przypadku 
Kolegium Doradc6w, w art. 17 ust. 1 okresla jego kompetencj~ do przedstawiania 
obszar6w priorytetowych dziatalnosci sieci na dany rok. Z kolei art. 19 ust. 1 pkt 1 projektu 
ustawy wskazuje na Rad~ Sieci jake wtasciw~ do wyznaczania kierunk6w dziatalnosci 
Sieci oraz w ramach tych kierunk6w tematyki projekt6w badawczych realizowanych przez 
Centrum tukasiewicz i instytuty badawcze. Siec powinna prowadzic sp6jn~ dziatalnosc 
dlatego konieczne jest zapewnienie, by obszary priorytetowe okreslane przez Kolegium 
Doradc6w byty sp6jne z kierunkami dziatalnosci Sieci wyznaczanymi przez Rad~ Sieci. 

8. Utworzenie Sieci wi~ze si~ z powstaniem ryzyka zwrotu dotacji celowych otrzymanych 
przez instytuty badawcze na inwestycje infrastrukturalne oraz sprz~t. W zwi~zku z tym, 
warte rozwazenia jest wyodr~bnienie inwestycji finansowanych z dotacji celowych 
realizowanych przez instytuty badawcze przed powstaniem Sieci w ewidencji ksi~gowej 
w celu mozliwosci przedstawienia ich wykorzystania na cele gospodarcze 
i niegospodarcze. 

9. W art. 65 ust. 1 projektu ustawy bt~dnie odwotanie do art. 63 ust. 2 pkt. 2, zamiast 
do art. 64 ust. 2 pkt. 2. 
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