
Stanowisko Koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach 

finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony): 

 

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawię nasze stanowisko wobec 

sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. 

    Podstawowym celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i 

uporządkowanie zasad finansowych związanych z działaniem i postępowaniem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. 

Projektowana ustawa ma w dużej mierze wyłączyć częściowe stosowanie 

Kodeksu postępowania administracyjnego, m.in. w przyznawaniu przez 

ministerstwo kategorii naukowych jednostkom naukowym. Takie działanie ma 

sprawić, że odbywające się konkursy będą bardziej przejrzyste i pozwolą na 

ujednolicenie kryteriów oceny osiągnięć naukowych jednostek przedstawianych 

do oceny. 

    Ważnym elementem procedowanych zmian jest to, że w kwestii 

upowszechnienia badań naukowych do katalogu dodano możliwość 

finansowania zakupu druków papierowych czasopism i monografii, które mają, 

szczególnie w humanistyce, duże znaczenie. 

    Ustawą wprowadza się także możliwość umarzania należności finansowych 

wynikających z rozliczenia przyznanych środków oraz odraczania terminu spłaty 

lub rozkładania należności na raty, oczywiście tylko w uzasadnionych 

przypadkach. Taką decyzję do kwoty 150 tys. będą podejmowały same ośrodki, 

a powyżej tej kwoty - właściwy minister. Myślę, że jest to bardzo dobre 



rozwiązanie, bo daje swobodę ośrodkom, ale jednocześnie zabezpiecza je przed 

ryzykiem i związaną z nim odpowiedzialnością w przypadku podjęcia błędnej 

decyzji, gdy kwoty są znaczące. 

    W projekcie wprowadzono także nowe przesłanki przy przyznawaniu dotacji 

poprzez zwrócenie uwagi na potencjał badawczy, który ma wpływ na 

innowacyjność. Taka zmiana jest zgodna z kierunkiem działań rządu i wydaje się 

właściwą strategią związaną z rozwojem naszej narodowej gospodarki. 

    Projektowana ustawa niewątpliwie upraszcza istniejące procedury i 

racjonalizuje je. Dodatkowo, co trzeba podkreślić, jest odpowiedzią na uwagi i 

zapotrzebowanie środowisk akademickich. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni wnosi o dalsze procedowanie nad ustawą. 

 

 

     

 


