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Szanowny Pan 

Jarosław Gowin 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Dot. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  o instytutach badawczych, 
identyfikator sejmowy id_presejm=31481, wpływ do systemu sejmowego 
28.10.2016 

 
 

W związku ze zgłoszeniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o instytutach badawczych z 28.10.2016, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Pana Premiera z prośbą o wystosowanie pisma do Klubu Parlamentarnego 
PiS oraz Państwa Posłów - wnioskodawców o wycofanie tego projektu.  

Przedmiotowy projekt dotyczy głównie trybu powoływania i odwoływania kadr 
zarządzających instytutów badawczych. Został zgłoszony w trybie praktycznie 
uniemożliwiającym prowadzenie rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną. Już przy 
poprzednim poselskim projekcie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (z lutego 
br.), pismem z 29.02.2016r., Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” kwestionując ten 
tryb opowiadała się za wspólnym przygotowaniem zmian legislacyjnych dotyczących 
instytutów badawczych. Rozumiemy trudności poszczególnych ministrów właściwych 
dla danego instytutu, jednak wskazane korzyści związane z tym nadzorem nie 
uzasadniają tworzenia prawa z pominięciem trybu konsultacji społecznych, by w ten 
sposób ograniczyć uprawnienia związków zawodowych, w naszym przypadku NSZZ 
„Solidarność”, pozbawiając go prawa do zajęcia stanowiska wobec tak niedojrzałego 
projektu. 

Zwracamy uwagę, że projekt ten nie rozwiązuje zasadniczych problemów IB 
wpływających na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez te podmioty. Nie 
porusza mechanizmów ekonomicznych, które powodowałyby istotny wzrost 
zainteresowania przedsiębiorców innowacjami i efektami badań naukowych 
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prowadzonych w sektorze nauki, w tym w instytutach badawczych. Nie będzie 
skutkował odchodzeniu instytutów od realizowania ich ustawowych zadań, gdyż nie 
zmienia zasady oceny tych instytutów, w ramach których są one oceniane głównie za 
publikacje naukowe, a nie za badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich 
wdrożenie i zastosowanie w praktyce. 

Wybrany tryb procedowania przedmiotowego poselskiego projektu nowelizacji 
ustawy o instytutach badawczych z przykrością odbieramy jako odbieganie od głównych 
problemów blokujących aktywność środowiska naukowego oraz lekceważenie jego 
środowiska pracowniczego i związkowego poprzez pozbawienie go prawa do wyrażenia 
opinii w trybie umożliwiającym jego pełną prezentację o co wnosimy. Uważamy, że 
prowadzenie instytucjonalnego dialogu społecznego jest podstawowym kanonem 
rozwiązywania trudnych spraw.    

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Ministra, jako podmiotu 
odpowiedzialnego za sektor nauki o podjęcie stosownych działań. 

 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ „Solidarność” 

 
Bogusław Dołęga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 
- Pani Minister Elżbieta Witek, Rada Dialogu Społecznego 
 

 


