PAUza

ISSN 1689-488X

Akademicka

Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności

Rok V
Nr 198

Kraków, 14 lutego 2013

Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)
Myślę, że winien jestem Państwu opis podjętych
przez Polską Akademię Umiejętności prób zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Po pierwszym
publicznym spotkaniu, o którym już pisałem („PAUza
Akademicka” Nr 182, str. 1), zorganizowaliśmy dwa dalsze (6 grudnia i 17 stycznia), poświęcone dyskutowaniu
konkretnych propozycji. Oprócz reprezentantów KRASP,
PAN, PAU, NCN, NCBiR, uczelni i instytutów naukowych,
przybyli Senatorowie RP S. Hodorowicz i K. Wiatr, a także
przedstawiciele resortów Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
oraz Gospodarki. Był też obecny Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Zwracało uwagę, że nie przybył
nikt z resortu Finansów.
Przedstawiciele nauki powtórzyli znane nam wszystkim zastrzeżenia do ustawy, wsparte wieloma drastycznymi przykładami (ich częściowa lista znajduje się na stronie
internetowej PAU*). Reprezentanci resortów przedstawili
swoje stanowisko, które w skrócie sprowadza się do postulatu zwiększenia progów dla przetargów na zakupy
związane z badaniami naukowymi, do granicy „unijnej”,
czyli 130 tys. euro. Zebrani postulowali dodatkowo wprowa
dzenie kilku drobnych (acz istotnych) poprawek, aby prze
pisy stały się bardziej jednoznaczne i wobec tego mniej
podatne na restrykcyjne interpretacje kontrolerów. Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie PAU *.
Propozycje te napotkały jednak opór Prezesa UZP,
który na spotkaniu 6 grudnia odrzucił zmianę ustawy,
twierdząc, że w ramach obecnych regulacji wszystkie pro
blemy dadzą się rozwiązać. W zamian obiecał wydanie
oświadczenia, w którym poda właściwą interpretację prze
pisów ustawy. Zwrócono mu jednak uwagę, że jego
oświadczenie nie ma mocy prawnej i w związku z tym
nie będzie wiążące dla organów kontrolnych.
Podczas spotkania 17 stycznia stanowisko Prezesa
uległo pewnemu złagodzeniu, niemniej ciągle jest, moim
zdaniem, nie do przyjęcia. Zgadza się na podniesienia
progów jedynie do 20 tys. euro i ciągle kwestionuje proponowane zmiany ustawowe. Podtrzymał natomiast gotowość ogłoszenia „obowiązującej wykładni” przepisów.
Czekamy obecnie na ten dokument. Jedyne co uzyska-

liśmy, to obietnica, że opracujemy i podpiszemy wspólny
komunikat, wraz z protokołem rozbieżności. Odpowiedni
projekt (opracowany przez prof. Jana Środonia) wysłałem Panu Prezesowi 25 stycznia. Do tej chwili nie mamy
odpowiedzi. Nasz projekt dokumentu znajduje się na
stronie PAU *.
W tej sytuacji pozostaje nam liczyć na skuteczne
działania resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także
resortu Gospodarki. Szczególnie istotne wydaje mi się
wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki (wyrażone
przez min. Piechocińskiego na naradzie w dniu 21 stycznia), którego kierownictwo doceniło, że badania naukowe są fundamentem przekształcenia polskiej gospodarki
w gospodarkę innowacyjną. A to jest główny priorytet
polskiej polityki w najbliższych latach, a więc także ważne
zadanie tego resortu.
Mając tak potężnych sojuszników, pozostaję umiarko
wanym optymistą. Mam wrażenie, że w kręgach politycz
nych dojrzewa opinia, że ustawa PZP winna być znowelizowana. Dla nas ważne są dwie rzeczy: (i) żeby specyficzna sytuacja nauki została w nowelizacji uwzględniona,
(ii) żeby zmiana nastąpiła szybko. Gorąco więc proszę
o dalsze i konsekwentne poparcie (jedną z możliwości,
do której zachęcam, jest dołączenie do akcji na Facebooku:
www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce,
zorganizowanej przez zespół z Instytutu IIMCB w Warszawie). Proszę też o sugestie co jeszcze należy zrobić.
Będziemy oczywiście monitorowali przebieg wydarzeń
i informowali o wszystkim na stronie PAU.
Andrzej Białas
PS Z ostatniej chwili: Właśnie dostałem wiadomość,
że Dyrektor NCBiR (domyślam się, że w porozumieniu
z p. Minister NiSW) powołuje zespół ekspertów w celu przygotowania założeń do nowelizacji ustawy PZP, „uwzględniającej oczekiwania środowiska naukowego”, a także
zgodnej z prawem polskim i europejskim.

* http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html
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