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Stanowisko Komitetu Polityki Naukowej dotyczące  

Ustawy „Prawo zamówień publicznych” 

 

Komitet Polityki Naukowej docenia znaczenie Ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która 

jest ważnym instrumentem zapewnienia jak najbardziej konkurencyjnego, równego i jawnego 

udzielania zamówień organizacjom publicznych. Jednocześnie, jak czytamy w opracowaniu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „w sektorze badań i rozwoju (…) długotrwałe i 

nieefektywne prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wywiera 

bowiem negatywny wpływ na skuteczność badań, może opóźnić ich harmonogram, utrudnić 

pozyskanie grantu, a w skrajnych przypadkach wręcz zniweczyć sens ich prowadzenia”1.  

Komitet, po zapoznaniu się z postulatami młodych uczonych zgłoszonymi podczas jednego z 

posiedzeń KPN, a także na podstawie doświadczeń własnych oraz w wyniku dyskusji w 

reprezentowanych instytucjach stwierdza, że obecne regulacje prawne, a także te, 

przewidziane w projekcie przedmiotowej ustawy z 21 stycznia 2019 r. nie eliminują w/w 

problemów. W związku z tym Komitet postuluje wprowadzenie do projektu ustawy 

następujących zapisów: 

 

1. Objęcie zwolnieniem ze stosowania Ustawy „Prawo zamówień publicznych” dostaw i 

usług służących do celów badań naukowych, udzielanych przez uczelnie i instytuty 

naukowe, których wartość jednostkowego produktu/usługi nie przekracza 

równowartości €5000 i wyłączenie ich spod regulacji dotyczącej obowiązku łącznego 

szacowania wartości środków w uczelni/instytucie. 

 

2. Objęcie zwolnieniem ze stosowania Ustawy „Prawo zamówień publicznych” usług, 

polegających na prowadzeniu badań naukowych w uczelniach i instytutach 

naukowych przez osoby spoza danej instytucji, w tym umów cywilnoprawnych 

dotyczących tych osób.  

 

3. Zmianę regulacji dotyczącej obowiązku łącznego szacowania wartości zamówień w 

uczelni tak, aby wartość usług i dostaw nabywanych za środki pozyskane w wyniku 

postępowań konkursowych, tj. wszelkiego rodzaju grantów badawczych i 

dydaktycznych były szacowane tylko łącznie z innymi  usługami  i dostawami 

                                                           
1 A. Kowalczyk, A. Panasiuk, J. Roliński (2014). Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub 

twórczej. Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, s. 11. 
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nabywanymi za środki pochodzące z tego samego grantu, nie zaś łącznie z wszystkimi 

podobnymi usługami i dostawami nabywanymi  przez uczelnię. 

Komitet stoi na stanowisku, że wprowadzenie proponowanych regulacji jest warunkiem 

koniecznym usunięcia przeszkód utrudniających efektywną realizację badań naukowych. 
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