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Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego 

Szanowny Panie Prezesie! 
Jestem nadal bardzo głęboko zaniepokojony nieprawidłowościami wynikającymi z rygorystycznego sto-

sowania prawa zamówień publicznych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych w naszym kraju. 
Od 2005 roku jestem senatorem RP, a w 2012 r. zostałem ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z moich własnych obserwacji potwierdzonych licznymi roz-
mowami i opiniami środowisk naukowych (uczelnie, PAN, PAU) wynika, że obowiązujące prawo znacznie 
spowalnia, a w skrajnych przypadkach wręcz uniemożliwia rozwój badań naukowych i prac badawczo-
rozwojowych oraz naraża uniwersytety i instytuty na znaczne straty finansowe. 

Podstawową zasadą funkcjonowania nowoczesnych i konkurencyjnych uczelni jest nadążanie za rozwo-
jem nauki, a nawet, jeśli chcemy być pionierami w danej dziedzinie naukowej, inicjowanie nowych kierun-
ków rozwoju nauki. Tymczasem czasochłonne procedury biurokratyczne oparte na prawie zamówień, które 
trzeba przeprowadzić przy każdym zakupie materiałów, spowalniają tempo realizacji planowanych badań. 
Niesprawne i wadliwe rozwiązania prawne stają się coraz bardziej uciążliwe, ponieważ powodują piętrzenie 
problemów i deregulują przyjęte terminy prac naukowych. 

Często zdarza się, że naukowcy po kilkutygodniowym lub nawet kilkumiesięcznym oczekiwaniu otrzymu-
ją materiały, aparaturę lub sprzęty bezużyteczne. Często do przeprowadzenia konkretnych badań konieczny 
jest zakup od ustalonego producenta, tymczasem instytucje zamawiające dany produkt mogą określać jedynie 
jego skład lub parametry, w rezultacie czego naukowcy, zamiast stosowanego rutynowo odczynnika, dostają 
zamiennik minimalnie różniący się składem, a zamiast najnowocześniejszej aparatury, na którą liczą, otrzy-
mują starszy typ o zbliżonych parametrach. W praktyce takie rozbieżności znacznie spowalniają lub wręcz 
przekreślają kontynuowanie badania. 

Prawo zamówień publicznych naraża szkoły wyższe i instytuty na duże straty finansowe. We wszystkich 
uczelniach publicznych znacznie wzrosły wydatki na administrację. Na przykład żeby sprostać wzrastającym 
potrzebom uczelni, Biuro Zamówień Publicznych funkcjonujące na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie w ciągu ostatnich 12 lat zwiększyło zatrudnienie z 2 do 14 osób. Tygodnik „PAUza Akademicka” 
(22.11.2012 r., nr 186, s. 1) podaje, że na krakowskiej AGH koszt zatrudnienia dodatkowych osób do prowa-
dzenia zamówień publicznych to 4% wydatków na naukę w 2012 r. 

Szanowny Panie Prezesie, popieram liczne apele o ratowanie finansów szkół wyższych i wspieranie badań 
naukowych w naszym kraju dzięki modyfikacji istniejących rozwiązań legislacyjnych. Potrzebę zmian sygna-
lizowały już tak szanowane stowarzyszenia i instytucje jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Naukowcy z całego kraju, chcąc zwrócić uwagę polityków na konflikt nauki pol-
skiej z PZP, dołączają do akcji społecznej „Realizacja PZP wiąże ręce nauce”, która powstała na Facebooku. 
W „PAUzie Akademickiej” wielokrotnie krytykowano daremność opierania rozwoju gospodarki Polski na 
innowacyjności tworzonej w warunkach stosowania - jak opisano wyżej - prawa zamówień publicznych na 
uczelniach czy w instytutach badawczych. 

Szanowny Panie Prezesie, uważam, że opisanych problemów nie da się rozwiązać poprzez organizowanie 
spotkań konferencyjno-szkoleniowych. Bardzo proszę zatem o przedstawienie propozycji działań nawiązują-
cych do powszechnych apeli. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 


