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Profesor dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Szanowna Pani Minister,

Zwracamy się do Pani Minister z postulatem utworzenia Agencji
Finansowania Badań Podstawowych (AFBP).
Celem działania AFBP powinno być finansowanie i wspieranie badań
poznawczych na podstawie zasad

naukowej doskonałości i oryginalności

wzorem European Research Council (ERC).
AFPB winna spełniać m.in. takie kryteria:
zagwarantowany minimalny próg środków budżetowych, które będą kierowane do
tej Agencji - analogicznie do NCBR - przy jednoczesnym wzroście globalnych
nakładów na naukę w Polsce, które są znacznie niższe w stosunku do innych
krajów i założeń strategii lizbońskiej;
zagwarantowana autonomia w zakresie rozdziału środków;
członkowie Rady AFBP będą przedstawicielami środowisk naukowych, wybranymi
w wyborach analogicznych lub tożsamych z wyborami do Rady Nauki;
dyrektor Agencji powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
i doświadczenie w zarządzaniu/kierowaniu badaniami naukowymi;
zagwarantowane istnienie Zespołu Odwoławczego
kompatybilność z podobnymi agendami w UE, umożliwiająca współpracę
międzynarodową i inwestycje w infrastrukturę badawczą.

Postulaty nasze wynikają z:
1. Naszej praktycznej wiedzy na temat finansowania badań podstawowych z:


uczestniczenia w komisjach/panelach oceniających takie projekty (dawne KBN
i MNiiSW)



doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi

2.

Dokładnego przedyskutowania poprzedniego projektu ustawy o Agencji Badań
Poznawczych przez członków naszego Komitetu

3.

Analizy

uwag

do

tego

projektu

zawartych

w

poniższych

dokumentach

ważnych gremiów naukowych w naszym kraju :
Uchwała Nr 187 /2007 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia
8 sierpnia 2007 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych
Opinia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych
Opinia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie założeń do ustawy o państwowych instytutach
naukowych oraz do ustawy o organizacji sektora i finansowaniu badań naukowych
oraz prac rozwojowych w Polsce
Stanowisko do projektu ustawy ustawy o Agencji Badań Poznawczych
Prezesa PAN BF1343/2007 z dnia 28 sierpnia 2007

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasz Komitet to pochodzący z wyboru naukowcy
z 10 największych placówek biologiczno-medycznych w Polsce (uniwersytety,
akademie medyczne, instytuty PAN i placówki resortowe) i przywiązujemy wielką wagę
do rozwoju i finansowania badań podstawowych i dlatego w 2004 roku przesłaliśmy
wszystkim polskim europarlamentarzystom

- w tym i Pani Minister - memoriał

dotyczący prac nad European Research Council.
Pisaliśmy w nim m.in.: ‘Rozszerzanie i wzmacnianie badań podstawowych
sprzyja

innowacyjności

przemysłowej

i

współzawodnictwu.

Europejskie

„społeczeństwo wiedzy” - do którego dążymy w ramach UE - wymaga silnej podstawy
naukowej we wszystkich krajach, wykształcenia nowej kadry niezbędnej w rozwoju

nowoczesnych technologii i lepszej edukacji. Usprawni to dialog między naukowcami
i obywatelami, a tym samym poszerzy krąg osób wspierających rozwój naukowotechniczny”
Idee te są aktualne obecnie i powinny być celem powołania AFBP.
Dlatego też wierzymy, że Pani Minister podejmie działania w celu utworzenia
AFBP, tym bardziej, że w Polsce istnieje już od ubiegłego roku Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju finansujące badania naukowe przydatne dla gospodarki, a nie ma
agendy wspierającej badania podstawowe, które były i są napędem badań
stosowanych.
Z wyrazami szacunku
Prezydium Komitetu Cytobiologii PAN
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Do wiadomości:
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