
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
Komitet Potityki Naukowei

Opinia Komitetu Polityki Naukowei

z dnia 24 sierpnia 2018 r.
dotyczqca proiektu ustawy o wspieraniu dziatalno5ci naukowei z

Funduszu Nauki Polskiei.

Komitet Polityki Naukowej (KPI.[) dokonal analizy wymienionego w nagl6wku dokumentu i
po dyskusj i, przeprowadzonej drogq elektroniczr4, przedstawia swoje uwagi:

1. Komitet popiera ideg utworzenia Funduszu Nauki Polskiej oraz utworzenia

Wirtualnego Inst5rtutu Badawczego $tr[B), kt6ry moZe odegrad wuimq rolg w
promowaniu przejscia wysokiej jakoSci badan podstawowych w fazg komercyjnQ.

Komitet rekomenduje korrystanie z doSwiadczpir odnosz4cego duZe sukcesy naukowe

i komercyjne belgijskiego VIB przy tworzenru WIB.

2. Komitet prryjmuje do wiadomoSci inicjatywg utworzenia nowej instytucji
(zaradzajacej WIB), zwraca jednak uwagg 2e cele tej inst5rtucji sqzhlihone do zadah

stawianych NCBiR.

3. Bior4c pod uwagg zapis Art. 5 ust.l, pkt. l), pierwszym celem Funduszu jest

finansowanie Wirtualnego Inst5rtutu Badawczego. W uzasadnieniu znajduje sig

prrykJad podobnej belgijskiej inicjatywy. W tym kontekScie ksztah insQrtucji,

zarzadzajqcej funduszem i spos6b jego wylaniania, jest w opinii Komitetu
niewlaSciwy. Zdanrem Komitetg do realizacji cel6w, postawionych w projekcie

ustawy, potrzebna jest w pierwszym rzgdzie insQrtucja grantowa z wszystkimi jej

elementami (rada naukow4 dyrekcja zarz4dzajqca, panele ekspert6w), jak w
przykladzie belgijskim (http : //www.vib.be/enlabout-

vib/organizationlPages/Organization.aspx) lub jak w prrykladach polskich, wybieraj4c

najbardziej sprawdzone elementy z NCN, NCBiR. W drugiej kolejnoSci inst5rtucja ta

pelnii bgdzie rolg zaruqdzajqc4 struktur4 ro?proszon4 WIB oraz bgdzie kierowad

komercjalizacj4 wynik6w WIB. I tutaj przyHad belgijski jest r6wnie2 do

wykorzystania.



5.

4. W opinii Komitetu naleLy ronxuiry| ustawowe powolanie WIB (na wz6r VIB) jako

alternatywg do konkursowego wylonienia instytucji zarz4dzalqcej Funduszem Nauki
Polskiej, zzachowwiem otwarto3ci tej insQrtucji nar6ine obszary vnedzy.

Komitet jest zdecydowanie przeciwny uprrywilejowanej pozycji sp6lki PORT jako

kandydata na inst5rtucjE zarzqdzaj4c4 WIB. Sp6lka PORT nie ma do6wiadczenia roli
inst5rtucji grantowej. Komitet rekomenduje, aby sp6lka PORT ubiegala sig o rolg

inst5rtucji zaruqdzajqcej na r6wni z irrrymi podmiotami, w przypadku wyboru drogi

konkursowej.

W projekcie ustawy nie jest uwzglgdniona rola inst5rtucji macierzystych laboratori6w

wchodz4cych do WIB. W szczegdlnoSci u5cislenia wymaga kwestia udziatu inst5rtucji

macierzystej we wlasnoSci intelektualnej, stworzonej w ramach WIB.

7. Nazwa Fundusz Nauki Polskiej (FNP) jest bardzo podobna do nazwy Fundacji na

rzecz Nauki Polskiej (FNP). Moze to prowadzid do nieporozumieri. Mo2liwa inna

Lazwato np. Polski Fundusz Naukowy.
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