Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/8 z dnia 12 sierpnia 2018 r.
w sprawie zamówień publicznych w nauce
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców
(Dz.Urz. MNiSW, poz. 9) w zw. z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (t.j. z 2018 r., Dz.U. poz. 87) Rada Młodych Naukowców uchwala,
co następuje:
§1
1. W obecnym kształcie ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. z 2017 r., Dz.U. poz. 1579, ze zm.) stanowi jedną z poważnych barier spowalniających dynamikę prac badawczych oraz negatywnie wpływa na efektywność wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Skutkuje to koniecznością
odformalizowania przepisów związanych z zamówieniami publicznymi w sferze nauki.
2. Rada Młodych Naukowców jest zdania, że potrzebna jest jasna wykładnia stosowania
przepisów regulujących zamówienia publiczne przyjęta na poziomie centralnym.
Obecnie instytucje naukowo-badawcze stworzyły swoje własne wewnętrzne regulaminy
wykonywania ustawy, określające zasady przeprowadzania zamówień na cele badawcze
i rozwojowe. Nosi to znamiona tzw. prawa powielaczowego poprzez fakt, iż treść
procedur zawartych w tych dokumentach wskazuje na odmienną interpretację ww.
ustawy przez poszczególne instytucje naukowo-badawcze. Przykładem może być
kwalifikacja zamówień do zakupu bez stosowania przepisów ustawy. Niektóre uczelnie
odrębnie traktują wszelkie wydatki z projektów badawczych, jednocześnie wskazując, że
jeżeli w okresie ich trwania wartość zamówienia danego rodzaju nie przekracza progu
bagatelności 30 000 euro netto, to przepisów ustawy nie stosuje się. Jednakże, większość
uczelni tę kwotę kwalifikuje jako pulę przeznaczoną na całą instytucję, doprowadzając do
tego, że niemalże każdy zakup odbywa się w ramach czasochłonnej procedury
przetargowej, czyniąc badania naukowe mniej efektywnymi i konkurencyjnymi.

3. Z niepokojem obserwujemy kierunek zmian w ww. ustawie – Prawo zamówień publicznych proponowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz
Urząd Zamówień Publicznych. Opublikowana w czerwcu bieżącego roku przez wyżej
wymieniony resort „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych” zakłada
obniżenie progu stosowania sformalizowanej procedury ustawowej z 30 000 euro do
14 000 euro. Przedstawiona propozycja progu bagatelności jest nie do zaakceptowania.
Wręcz przeciwnie, uważamy, że próg ten powinien ulec znacznemu podniesieniu.
4. Ponadto, RMN jest zdania, że zamówienia w obszarze nauki z racji specyfiki
prowadzonych prac naukowych i rozwojowych, powinny być traktowane w sposób
odrębny. W tym znaczeniu procedury przetargowe powinny dotyczyć jedynie kosztownej
aparatury naukowo-badawczej z wyłączeniem odczynników i materiałów laboratoryjnych, których zakup powinien odbywać się w trybie bezprzetargowym. Nacisk
administracji rządowej na planowanie zamówień, a przy tym brak możliwości zakupu
produktów niezbędnych do celów naukowych znacznie zaburza proces badawczy, który
z definicji wymaga elastyczności i swobody, a niejednokrotnie szybkości działania.
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badawczego to niepotrzebna biurokracja.
5. Stosowanie ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych w obecnym kształcie powoduje
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administracyjne zamiast na prowadzenie działalności badawczej. Dodatkowo,
czasochłonne i żmudne procedury przetargowe utrudniają wykonanie planu badawczego
zgodnie z harmonogramem projektów naukowych. Znacząco utrudnia to, a często nawet
uniemożliwia osiągnięcie założonych celów w czasie ich trwania. W konsekwencji
prowadzi to do przedłużania realizacji projektów, w tym opóźnionego publikowania czy
też wdrażania otrzymanych wyników badań.
6. RMN podkreśla, że osiągnięcie wzrostu gospodarczego dzięki badaniom naukowym
i innowacjom nie będzie możliwe bez kompleksowych zmian w polskim prawodawstwie. W związku z powyższym uważamy, że wymagane jest podjęcie zdecydowanych
działań w dostosowaniu ww. ustawy – Prawo zamówień publicznych do specyficznych
realiów badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w polskich uczelniach,

instytutach naukowych i badawczych. Postulujemy stworzenie odrębnych przepisów
regulujących zamówienia publiczne w nauce, tak aby w ramach ustawy uwzględnić
specyfikę i odrębność przedmiotowych zamówień w stosunku do zamówień klasycznych.
7. Niezależnie od powyższego RMN stoi na stanowisku, iż niezbędnym jest przedstawienie
ujednoliconego katalogu dobrych praktyk dla zamówień w zakresie działalności
naukowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
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