
 

 

Drugie spotkanie  

„Nauka a Prawo zamówień publicznych”  

PAU, 6.12.2012 
 

Drugie spotkanie miało charakter zamknięty i zaprojektowane zostało jako próba 

wypracowania wspólnego stanowiska środowisk naukowych i instytucji rządowych 

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem potrzeb środowiska 

naukowego. Jako podstawę do dyskusji organizatorzy zaproponowali założenia i wstępny 

projekt nowelizacji, który był przygotowany na sesję w PAU 8.10.2012, a został 

zmodyfikowany pod wpływem wypowiedzi na tej sesji oraz na sesji w Sejmie 12.11.2012 

i późniejszych konsultacji. Został on rozesłany uczestnikom z kilkutygodniowym 

wyprzedzeniem i był dostępny na stronie PAU. 

W spotkaniu udział wzięło 21 osób reprezentujących zarówno środowisko naukowe 

jak i urzędy państwowe (pełna lista w załączeniu). Wśród nich: senatorowie Stanisław 

Hodorowicz i Kazimierz Wiatr, prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy, 

przewodniczący KRASP Wiesław Banyś, oraz prezes PAU, Andrzej Białas. Obecnych było 

również dwoje prawników specjalizujących się w PZP.  

Większość zebranych zgodziła się z opinią przedstawioną we wprowadzeniu przez 

Jana Środonia, że sytuacja została już właściwie zdiagnozowana w uchwałach różnych 

gremiów naukowych i wypowiedziach na dwóch poprzednich spotkaniach i najwyższy czas 

na dyskusję nad sposobami szybkiej naprawy tej sytuacji, która zagraża rozwojowi nauki 

w Polsce. Okazało się jednak, że prezes Jacek Sadowy nie jest przygotowany na taką 

dyskusję, uważa, że przedstawione propozycje wykraczają daleko poza możliwe jego 

zdaniem zmiany w PZP. W dodatku uważa, że projekt organizatorów nie stanowi dobrej 

podstawy do dyskusji (do której gotowa była reszta zebranych), jest bowiem przekonany, 

że główny problem tkwi nie tyle w ustawie PZP, a raczej w jej stosowaniu i interpretacji. 

W związku z powyższym merytoryczna dyskusja nad projektem, która miała stanowić 

główny cel spotkania, została przeprowadzona tylko w ograniczonym zakresie. Przedstawiciel 

MNiSW poinformował o nieco odmiennych rozwiązaniach proponowanych przez 

Ministerstwo, które z zasadzie popiera podniesienie progu dla obowiązku przetargowego 

do progu sugerowanego przez UE (130 tys. Euro), jednak w zakresie przedmiotowym, 

a nie podmiotowym. Ze względu na opór Prezesa UZP, dyskusja dotycząca innych propozycji 

nowelizacji również nie była konkluzywna, nawet w zakresie tych proponowanych zmian, 

które inicjatorom spotkania jak również przedstawicielowi NCBiR wydawały się 

najłatwiejsze i bezdyskusyjne, bo lepiej dostosowujące brzmienie ustawy do zapisów 

dyrektywy unijnej. Rektor Banyś, senator Hodorowicz i mec. Leszczyńska zwrócili uwagę, 

że środowisko naukowe wypełniło swoją rolę, alarmując UZP o szkodliwych dla nauki 

konsekwencjach ustawy, natomiast UZP nie przejawia woli wypełnienia swojej roli, gdyż 

nie reaguje na te ostrzeżenia, formułowane już od ponad dwóch lat. 

Prezes Jacek Sadowy zapewnił, że przedstawione materiały dogłębnie przeanalizuje, 

zadeklarował również dobrą wolę UZP w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym. 

Zobowiązał się w ciągu dwóch tygodni przysłać uwagi Urzędu do przedstawionych założeń 

i projektu nowelizacji PZP, a na następne spotkanie w PAU, uzgodnione na 17.01.2013, 

przygotować własny projekt nowelizacji, który powinien rozwiązać problemy środowiska 

naukowego. 
 

Pełne stenogramy wystąpień ze spotkania 6.12.2012 zostaną opublikowane na stronie PAU: 

http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html 
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1. Andrzej Białas (PAU) 

2. Jacek Sadowy (UZP)  

3. Prof. Wiesław Banyś (KRASP, Rektor UŚ) 

4. Ernest Chołuj (MNiSW) 

5. Konrad Kacała (NCN) 

6. Kazimierz Wiatr (Senator RP) 

7. Stanisław Hodorowicz (Senator RP) 

8. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN) 

9. Michał Żukowski (Dział Prawny NCBiR) 

10. Agnieszka Gawrońska Chrobak (Politechnika Warszawska) 

11. Anna Poreda (Politechnika Warszawska) 

12. Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) 

13. Monika Stachnik (Rada Główna Instytutów Badawczych) 

14. Dorota Achremowicz (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN) 

15. Marcin Czerwenka (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN) 

16. Hanna Fabczak (Instytut  Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) 

17. Agata Brzeska-Lebiecka (NIK) 

18. Agnieszka Leszczyńska (Kancelaria Prawna Traple-Konarski-Podrecki) 

19. Jan Środoń (Instytut Nauk Geologicznych PAN) 

20. Stefan Chłopicki (Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Katedra Farmakologii CM UJ) 

21. Adam Jaracz (Instytut Nauk Geologicznych PAN) 

 

 


