
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szanowny Pan 
Prof. Ryszard Terlecki 
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości 

 
 
Szanowny Panie Przewodniczący,  
 
W związku z pojawieniem się projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych, 
identyfikator sejmowy id_presejm=29400, wpływ do systemu sejmowego 18.02.2016r., 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność zwraca się do Klubu Parlamentarnego PiS oraz 
Posłów wnioskodawców o jego wycofanie. 
 
Uzasadnienie 
 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wielokrotnie zwracała uwagę na wady prawa 
dotkliwie dotykające Instytuty Badawcze. Również zwracaliśmy się w tej sprawie do Pana 
Premiera Jarosława Gowina, który podczas naszego spotkania w dniu 28 grudnia 2015 roku 
zapewnił nas, iż sprawy dotyczące Instytutów będą ściśle z nami uzgadniane, 
a przygotowywany projekt ustawy ich dotyczący, będzie przed uruchomieniem ścieżki 
legislacyjnej przekazany nam w celu wypracowania wspólnych, jak najlepszych rozwiązań. 
Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy informację, iż posłowie zrzeszeni w Państwa Klubie 
wnieśli projekt zmiany ustawy dotyczący Instytutów Badawczych, który co gorsze, zawiera 
zapisy dotykające jedynie jednego problemu i to w formie całkowicie marginalizującej 
uprawnienia związków zawodowych będących konstytucyjnym reprezentantem 
podstawowego podmiotu Instytutów, bo jego pracowników. Pragniemy zwrócić uwagę, że 
projekt ma według projektodawców jedynie wzmocnić kompetencje ministra nadzorującego, 
którego działania tak zapisane niestety nie przełożą się na rozwiązanie problemów 
niedofinansowania badań naukowych prowadzonych zarówno ze środków budżetowych 
przeznaczonych na naukę, jak i ze środków funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
przedsiębiorców, w tym również niedofinansowanie zadań realizowanych przez instytuty 
posiadające status państwowych instytutów badawczych. Nie zbliżamy się w ten sposób do 
uruchomienia mechanizmów ekonomicznych, które powodowałyby istotny wzrost 
zainteresowania przedsiębiorców innowacjami i efektami badań naukowych prowadzonych 
w instytutach badawczych. Nie próbujemy wyeliminować niekorzystnego rozdźwięku 
pomiędzy zasadami oceny instytutów wprowadzonych w roku 2011 i powielonych w roku 
2015, 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, 
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a jest to ustawowy obowiązek instytutów określony art. 1 obowiązującej Ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.). 
Nie negując samej potrzeby wzmocnienia kompetencji ministra nadzorującego zwracamy 
uwagę, że tak prosta forma jej realizacji może skutkować zbyt szybkim tempem reorganizacji 
instytutów, która będzie odbywać się bez udziału czynnika społecznego, jakim są związki 
zawodowe. Należy zastanowić się na ile celowym jest tak znaczne ograniczenie kompetencji 
rad naukowych i ich wpływu na działalność instytutów oraz konkurs na dyrektora, 
a dodatkowo wprowadzenie wzrostu liczby ich członków spoza instytutów (zgodnie 
z projektem nowelizacji – co najmniej 50%), co wręcz może grozić paraliżem ich 
merytorycznych działań, gdyż nie zadbano równolegle o wprowadzenie mechanizmów 
realnego wymuszenia ich aktywności, jak chociażby samej frekwencji w obradach. Zadajemy 
sobie pytanie, czy wnioskodawcy chcą wziąć odpowiedzialność za niepodjęcie tych 
wszystkich wyzwań, nie bojąc się równocześnie nadużyć, które mogą pojawić się na skutek 
proponowanych zmian prawa?  
 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność wnioskuje o jak najszybsze wycofanie 
obecnego projektu ustawy i rozpoczęcie prac, które kompleksowo wprowadzą 
rozwiązania, w tym również legislacyjne mające na celu jak najlepsze wykorzystanie 
potencjału instytutów badawczych, doprowadzą do istotnej poprawy ich 
funkcjonowania, oraz znacząco podniosą efektywność ich działania. Jeszcze raz 
podkreślamy, że efektem tych prac powinien być dojrzały projekt poddany procesowi 
konsultacji społecznych. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność deklaruje gotowość 
udziału w nim zarówno na etapie założeń zmian, jak i w fazie konsultacyjnej. 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 

   
 

Przewodniczący       Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”   Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Instytutów Badawczych    

      
 

Jerzy Dudek      Bogusław Dołęga 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław KACZYŃSKI 
- Prezes Rady Ministrów RP Pani Beata SZYDŁO 
- Przewodniczący NSZZ Solidarność i Przew. Rady Dialogu Społecznego Pan Piotr DUDA 
- Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław GOWIN 
- Wicepremier i Minister Rozwoju Pan Mateusz MORAWIECKI 


