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Warszawa, dn.28 grudnia 2015r.

Komunikat ze spotkania
przedstawicieli Prezydium Rady KSN NSZZ,,SotridarnoS6"
z Wiceprezesem Rady Ministr6w - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
faroslawem Gowinem

Spotkanie odbylo siq dnia 28 grudnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Naul<i
i Szkolnictwa Wyilszego. Ze strony rninisterstwa opr6cz Wicepremiera jarostawa
Gowina, obecny byl Doradca Wiceprezesa Rady Ministr6w Pan Piotr Mtiller.

Krajow4 Sekcjg Nauki NSZZ ,,Solidarno$i" reprezentowali: Boguslaw Dotqga
przewodnicz4cy, Jerzy Dudek, Wojciech Fillich, Maria Sapor - wiceprzewodnicz4cy, Marek
Kisilowski - przewodnicz4cy Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Zwi4zku.
Przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki przestawili postulaty dotycz4ce miqdzy innymi:
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odbiurokralyzowania systemu nauki i ksztalcenia na poziomie wyiszym,
a w dalszej perspektywie zasadniczych zrnian systemu
szkolnictwa wy2szego i nauki,
razliczania grantdw w wiqkszym stopniu uwzglqclniajEcego uzyskiwane efekty,
zwiqkszenia finansowania nauki i szkolnictwa wyzszego, w tym zapewnienia jego
stabilnofci, a takie zgodno$ci z ustawowymi zapisami [np. spos6b naliczania

potrzeby dorafnych,

Srodkow na ZFSS],

przywr6cenia upra'"trnienia stronie rz4dowej do zawierania ponadzakladowych
uklad6w zbiorowych pracy w szkol nictwi e wylszym,
poprawy jako6ci ksztalcenia, w tym zahamowania procesu wyprowadzania
ksztaicenia w formie podzlecefi innym podmiotom,
powotania wsp6lnych zespot6w dla wytyczania obszar6w rozwoju gospodarki
krajowej w porozumieniu z ministrami resort6w, kt6rym podlegajq instytuty
badawcze, a takze edukacji narodowej,

zwigkszania puli Srodk6w finansowych na dzialalnosf statutow4, pozwalajqcych na
prowadzenie, szczeg6lnie przez instytuty badawcze, badari wyprzedzaj4cych
o wysokim stopniu innowacyjno6ci,
wprowadzenia zmian w podej5ciu do kierunku dystrybucji $rodk6w przeznaczonych
na pomoc finansow4 dla centr6w badawczo-rozwojowych w ramach Programu
operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2aza, zapewniaj4cych w pierwszym
rzqdzie wykorzystanie potencjalu instytut6w badawczych, zgodnie z opini4 KSN
do projektu rozporz4dzenia Ministra Gospodarki przedstawion4 w styczniu 20L4 r.,
uruchomienia mechanizm6w umoZliwiaj4cych rozwiniqcie szerszej wsp6lpracy
pomiqdzy insqtutami badawczymi, uczelniami i PAN, np. poprzez zwigkszenie

wielko$ci Srodk6w w IV osi POIR dla realizacji projekt6w w pelni oryginalnych
i nowatorskich,
wSreliminowania w regulaminie NCN zapis6w dyskryminuj4cych pracownik6w
instytut6w badawczych, ktdre praktycznie uniemo2liwiaj4 uczestnictwo
w konkursach NCN, z ewentualnym rozdzieleniem konkurs6w i puli Srodk6w
przeznaczanych dla uczelni i instytut6w badawczych,
powrdcenia do organizacji konkurs6w na tzw projekty celowe, w przeszlo5ci
koordynow ane prz,ez np. Naczeln4 Organizacj g Techniczn4,

uproszczenia rozbudowanych regulamin6w konkursowych, co zniechEca
przedsiqbiorstwa do przygotowywania i realizacji projekt6w oraz obniZenia prog{w
finansowych dla projekt6w, ktdre obecnie sq trudne lub niemo2liwe do spelnienia
dla wigkszoSci przedsiqbiorstw.

Strony wskazaly na konieczno$d odbiurokratyzowania systemu nauki i ksztalcenia na
poziomie wyiszym poprzez skupienie siq na zadaniach wa2nych merytorycznie dla tych

obszar6w, w t5rm r6wniei poprzez zmiang obowi4zuj4cego prawa. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyiszego wsp6lpracuje jui z Ministerstwem Finans6w i Ministerstwem
Rozwoju w celu przygotowania i wdroZenia ulg podatkowych, jako dodatkowego wsparcia
pozabud2etowego dzialalno3ci badawczo-rnzwojowej. Planowane sq dzialania maj4ce na
celu modyfikaciq procedur przyznawania Srodk6w z NCN oraz NCBiR.
Strony wyrazity wolq dalszej wspdlpracy.
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