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Opinia 

Komitetu Polityki Naukowej z dnia 17 lipca 2019 r. na temat na temat 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach 

Sieci Badawczej Łukasiewicz. 
 

 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.68 ust. 6 z 

dnia 21 lutego 2019 o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rozporządzenie reguluje tryb 

przyznawania dotacji celowych na realizację przez instytuty zrzeszone w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, projektów badawczych i dotacji celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji tych projektów, sposobów 

ustalania wysokości dotacji, a także warunków i trybu ich rozliczania. 

Celem utworzonej Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ), będącej integralnym elementem 

Narodowego Systemu Innowacji jest transfer efektów wypracowanych w badaniach 

naukowych do gospodarki. Zdaniem Komitetu Polityki Naukowej utworzona SBŁ może 

skonsolidować i ukierunkować siły badawcze wchodzących w jej skład instytutów na 

prowadzenie badań w obszarach strategicznych dla rozwoju państwa.  

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia KPN przedstawia następujące uwagi 

sformułowane na podstawie przesłanych dokumentów: 

W celu właściwego dysponowania środkami przeznaczonymi na dotacje celowe 

przyznawane instytutom działającym w ramach SBŁ, KPN sugeruje powołanie ciała 

eksperckiego, zgodnie z zasadami społecznej kontroli nad działalnością instytucji 

państwowych, które będzie dysponowało wiedzą merytoryczną, niezbędną do oceny 

zgłaszanych projektów, na opinii którego Prezes Centrum będzie mógł wesprzeć się w 

podejmowaniu decyzji w sprawie przyznawania i rozliczania środków finansujących 

projekty i inwestycje realizowane w ramach działalności SBŁ.  

Istotne wydaje się również określenie, jaka część środków ujętych w budżecie MNiSW 

przeznaczonych na naukę będzie przekazana na finasowanie ww. dotacji oraz jaka będzie 

rola Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ich przydziale. W celu właściwego 

dysponowania środkami, zdaniem KPN istotne jest również określenie minimalnej i 



 

 

maksymalnej kwoty jaka może być przyznana danej instytucji oraz liczby ewentualnych 

beneficjentów, co może być skutecznym narzędziem zapobiegającym zbyt dużemu 

rozdrobnieniu środków lub skupieniu ich w jednym ośrodku. 

Dla podniesienia efektywności wydawania środków publicznych przeznaczanych na 

realizację projektów i inwestycji realizowanych w SBŁ,  w raportach końcowych 

uwzględniona powinna być również ocena merytoryczna realizacji zadań i inwestycji 

ujętych w projektach. 

Komitet Polityki Naukowej podkreśla, że budżetowe finansowanie SBŁ ma szansę być 

bardzo skutecznym instrumentem polityki rządu zmierzającej do aktywizacji badań 

naukowych o ważnych konsekwencjach dla polskiej gospodarki. Aby się tak stało, 

finansowanie powinno być kierowane na zasadzie konkurencyjnej (najlepiej na zasadzie 

konkursów), zaś wyniki powinny być poddawane merytorycznej kontroli. 
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