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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

W ostatnim czasie dotarły do mnie sygnały wskazujące na pewne problemy związane ze stosowaniem 
przez jednostki naukowo-badawcze przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Działalność naukowo-badawcza ma specyficzny charakter, zdecydowanie odmienny od charakteru dzia-
łalności większości podmiotów zobowiązanych do stosowania procedury zamówień publicznych. W związku 
z tym niektóre przepisy wskazanej ustawy stają się źródłem poważnych komplikacji, a przez to istotnie 
utrudniają prowadzenie badań. Środowisko naukowe zwraca tu szczególną uwagę na kwestie związane z o-
bowiązkiem rocznego planowania zakupów oraz na skomplikowaną procedurę, która nie tylko wydłuża czas 
potrzebny na dostarczenie towarów i usług niezbędnych do badań, ale również przekłada się na obciążenie 
naukowców wynikające z konieczności dopełnienia wielu formalności. 

Stąd też wysuwane są propozycje licznych zmian. Te najdalej idące zakładają wyłączenie stosowania za-
mówień publicznych w odniesieniu do jednostek naukowo-badawczych – dokonywanych, jeśli nie w całości, 
to przynajmniej w obszarze zamówień i konkursów, wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych. Kolejna propozycja zmiany dotyczy wyłączenia zapisanego w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy, doty-
czącego usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Przepis ten z uwagi na pewne wątpliwości 
interpretacyjne nie jest obecnie wystarczająco często stosowany przez zamawiających. Rozwiązanie tego 
problemu polegać może na tym, aby we wskazanym przepisie uwzględnić przesłankę nawiązującą do „odnie-
sienia korzyści”. W konsekwencji niniejsze wyłączenie powinno dotyczyć między innymi przypadków, kiedy 
korzyści z wyników przedmiotowych badań naukowych lub prac rozwojowych nie odniesie wyłącznie za-
mawiający (na przykład z uwagi na upublicznienie wyników). 

Nawiązując do kwestii rocznego planowania, szczególnie pożądaną zmianą byłoby umożliwienie szersze-
go stosowania, określonej w art. 32 ustawy, procedury podziału zamówienia publicznego na części. Rozwią-
zanie to pozwoliłoby na większą swobodę w zakresie wyboru drogi badań. 

Inny problem powstaje na gruncie udzielania zamówień publicznych w trybie negocjacji bez ogłoszenia. 
Przepisy przewidują tu obowiązek zaproszenia do negocjacji co najmniej pięciu wykonawców. W wyjątko-
wych przypadkach próg minimum spada do dwóch wykonawców. Niemniej jednak, jak podkreślają przed-
stawiciele nauki, w przypadku rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych 
i rozwojowych na rynku często nie ma na tyle rozwiniętej konkurencji, aby można było znaleźć pożądaną 
liczbę wykonawców. Celowym wydaje się zatem albo uelastycznienie wskazanej procedury, albo też umoż-
liwienie szerszego stosowania trybu z wolnej ręki. 

Ostatnią barierą, o której chciałbym wspomnieć, jest bardzo ograniczony zakres wyjątku od stosowania 
języka polskiego w procedurze zamówienia. Generalnie rzecz biorąc, z przedmiotowego udogodnienia sko-
rzystać mogą wyłącznie wykonawcy (składanie oświadczeń, dokumentów). Zdarzają się jednak przypadki, 
kiedy należałoby dopuścić możliwość objęcia przedmiotowym wyjątkiem również zamawiających. Rozwią-
zanie takie byłoby szczególnie uzasadnione w przypadku, kiedy z uwagi na brak dostępności określonych 
produktów lub usług na rynku krajowym zamówienie musi zostać skierowane do podmiotów zagranicznych. 

Niniejsze wystąpienie stanowi jedynie zarys licznych problemów, z jakimi boryka się polska nauka, opi-
sanych szerzej w materiałach Polskiej Akademii Umiejętności. Stworzenie odpowiednich warunków do pro-
wadzenia badań naukowych ma niebagatelne znaczenie. Rozwój nauki ma bowiem bezpośrednie przełożenie 
na rozwój gospodarki i na budowanie dobrobytu. Warto zatem czynić starania w celu niwelowania niepo-
trzebnych przeszkód, które ten rozwój hamują. 

Biorąc zatem pod uwagę opisane problemy, zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o zainicjo-
wanie procesu legislacyjnego w celu dokonania odpowiednich zmian w prawie zamówień publicznych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 


