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DECYZJA Nr 569/P-DUN/2018
Od jednego z czytelników otrzymaliśmy kopię pisma,
które Departament Nauki MNiSzW skierował do Uniwersytetu Warszawskiego w odpowiedzi na prośbę o dofinansowanie m.in. XXII Festiwalu Nauki w Warszawie
ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę
(DUN). Uwagę naszą zwróciła nie tyle podjęta (w znacznym
stopniu negatywna) decyzja, ile fragment jej uzasadnienia,
który zamieszczamy poniżej.
„W dniu 30 października 2017 r. Uniwersytet
Warszawski złożył wniosek w ramach celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87) o numerze
rej: 569/P-DUN/2018 na ww. zadania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2018 r., poz. 87), wniosek został zaopiniowany przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Działalności Upowszechniającej Naukę, powołany
zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Działalności Upowszechniającej Naukę (Dz. Urz.
MNiSW z 2016 r. poz. 52) oraz zarządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
19 stycznia 2017 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Działalności upowszechniającej
naukę (Dz. Urz. MNiSW z 2017 r. poz. 3) (….).
Zespół ocenił wniosek uwzględniając kryteria
określone w art. 13b ust. 1 ww. ustawy, tj.: poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla
rozwoju nauki; praktyczną użyteczność wyników
prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju
innowacyjności i gospodarki; znaczenie realizacji
prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej
współpracy w zakresie nauki i techniki; możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki
finansowe na naukę.
Zespół dokonał również oceny wniosku
zgodnie z kryteriami określonymi w § 5 ust. 2
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1514), tj. uwzględniając: znaczenie zadań dla
upowszechniania informacji o roli nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju; zasięg
(lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy)
skalę oddziaływania zadań na poziom upowszechniania nauki; nowoczesność formy i środki
techniczne planowane do przekazu informacji

w zakresie sposobu upowszechniania i promocji
wyników działalności badawczo-rozwojowej; zasadność planowanych kosztów w odniesieniu do
przedmiotu i zakresu zadań.
Dokonana ocena merytoryczna nie wykazała zasadności przyjęcia zadania pn. XXII
Festiwal Nauki w Warszawie do finansowania
ze środków na działalność upowszechniającą
naukę. Festiwal Nauki jest imprezą, która ma
na celu popularyzację różnych dyscyplin nauki.
Według zamierzeń Wnioskodawcy ma służyć
młodym ludziom pomocą w wyborze dalszej
edukacji. (...). W opinii Zespołu wnioskowane zadanie nie dotyczy działalności upowszechniającej
naukę w rozumieniu zapisów ustawy o zasadach
finansowania nauki i nie służy upowszechnianiu
wyników badań naukowych. Ze względu na
udział wielu podmiotów (uczelnie, instytuty)
i charakter wybitnie popularyzatorski wnioskowane zadanie może w niewielkim stopniu przyczynić się do upowszechniania informacji o roli
nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym
kraju”.
Trudno doprawdy zrozumieć, w jaki sposób impreza
upowszechniająca naukę może być uznana za niegodną
finansowania ze środków na działalność upowszechniającą naukę. Ewidentnie, albo zarządzenie o finansowaniu
DUN jest źle sformułowane, albo jego interpretacja przez
Zespół jest kuriozalna. Chyba że uznamy, że słowa zmieniają znaczenie, gdy dostają się w ręce urzędników.
Na szczęście dalej czytamy:
„Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
powyższych ustaleń ww. Zespołu nie podzielił
i znalazł przesłanki uzasadniające zmianę tej
opinii. Po analizie wniosku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził, że wnioskowane
zadanie może być sfinansowane w ramach tego
strumienia finansowania w kwocie niższej niż
wnioskowana, tj. w wysokości 50 000 zł. Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził, że wnioskowana kwota jest za wysoka w odniesieniu do
zaplanowanych przez Wnioskodawcę prac w ramach wnioskowanego zadania i przyznał środki
w niższej kwocie niż wnioskowana”.
Czyli przynajmniej jakieś elementy zdrowego rozsądku został zachowane. Dobre i to, chociaż pewno
organizatorzy XXII Festiwalu Nauki w Warszawie nie
są zachwyceni zmniejszeniem finansowania. Zapewne
mogą jeszcze liczyć na skuteczne odwołanie od decyzji.
Życzymy powodzenia.
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