
 
 

Szanowny Pan 

Jarosław Gowin 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 
W nawiązaniu do Pana prośby wyrażonej w piśmie DP.ZLS.1201.3.2017.3 z dnia 

16 stycznia 2017 roku Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z projektem 

ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dnia 13 stycznia 2017 roku zgadza się, 

że powołanie agencji będzie skutkować konsolidacją działań oraz środków, ale chce zwrócić 

uwagę, że taka centralizacja musi być głównie wsparciem dla instytucji szkolnictwa wyższego 

i nauki, które podejmują działania w obszarze międzynarodowym. Jest to szczególnie ważne 

przy pozyskiwaniu międzynarodowych środków przeznaczonych na badania, gdzie współpraca 

nawiązywana poprzez kontakty zainteresowanych współpracą podmiotów nie może być 

narzucana odgórnie. Do przedstawionego projektu ustawy nie dołączono niestety projektu 

rozporządzenia, o którym jest mowa w Art. 6, a zawierać ono będzie szczegóły realizacji zadań 

stawianych agencji, od których zależy prognoza oceny jej działania. Pragniemy przypomnieć, 

że zgodnie z naszą opinią, ministerstwo nie zdecydowało się wdrożyć planów delegowania 

polskiej młodzieży na studia zagraniczne i warto byłoby znać strategię działania agencji w tym 

względzie: jakie proporcje wymiany, w jakich grupach wiekowych.  

Analizując szczegółowe zapisy projektu chcemy zwrócić uwagę na brak precyzyjnych 

procedur upubliczniania decyzji podejmowanych przez poszczególne organy agencji 

(dyrektora, rady) – proponujemy przyjąć za wzór zapisy z ustawy o Narodowym Centrum 

Nauki.  

Według Krajowej Sekcji Nauki należy dokonać korekty zapisów art. 11 dotyczącego 

składu Rady. Należy uwzględnić udział w niej jednostek naukowych, które w równej mierze 

powinny być zainteresowane współpracą międzynarodową. Warto wspomnieć, że Rada 

Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest obecnie organem przedstawicielskim 

wymienionych wcześniej instytucji: Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów, czy wreszcie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej. 

Mogłaby w ten sposób powstać znacznie zwiększona reprezentacja którejś z wymienionych 

instytucji. Równie problematycznym wydaje się być czteroletni okres kadencji członków Rady 
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– zapewne zarówno przedstawiciel studentów, jak i doktorantów skończy studia przed 

upływem kadencji Rady, a i przedstawiciel Konferencji wejdzie w inną kadencję Konferencji.  

 

Z wyrazami szacunku 
 

 
Przewodniczący  

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 

 
Bogusław Dołęga 


