
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 80. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 sierpnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1966 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(DzU z 2011 r. nr 7, poz. 29 z późn. zm.), proszę o udzielenie informacji dotyczących możliwości komercyj-

nego wykorzystania infrastruktury uczelni, których budynki i laboratoria zostały sfinansowane z udziałem 

środków europejskich. 

Z informacji z dnia 30 czerwca 2015 r. zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego wynika, iż ministerstwo aktualnie opracowuje wytyczne dotyczące wykorzystania infra-

struktury badawczej uczelni sfinansowanej w latach 2007–2013 z Programu Operacyjnego „Infrastruktura 

i środowisko”. Ponadto komercyjne wykorzystanie będzie dotyczyło co najwyżej 20% wydajności badawczej 

danej infrastruktury. 

W związku z tym bardzo proszę o udzielenie informacji, z jakiego powodu ustalono poziom wykorzysta-

nia infrastruktury w wysokości co najwyżej 20% oraz czy będzie można zastosować te wytyczne do komer-

cyjnego użycia infrastruktury uczelni powstałej z wykorzystaniem środków pochodzących z Programu Ope-

racyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. W tym miejscu należy podkreślić, iż znaczna część infrastruktury 

badawczo-naukowej oraz dydaktycznej uczelni powstałej w ostatnich latach była finansowana z Programu 

Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, z którego powszechnie korzystały szkoły wyższe niemające 

możliwości aplikowania o przyznanie środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. 

Z uwagi na to, że informacja o możliwości komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej doty-

czy jedynie budynków i laboratoriów sfinansowanych w latach 2007–2013, proszę także o wyjaśnienie, czy 

przewidywana jest możliwość komercyjnego wykorzystania przez uczelnie budynków i laboratoriów powsta-

łych w wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach bieżącego okresu 

programowania, to jest okresu 2014–2020. 

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie kopii opinii pani Coriny Cretu, komisarz ds. 

rozwoju regionalnego, i opinii pani Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji, które zezwalają na ko-

mercyjne wykorzystanie infrastruktury uczelnianej. 

Z wyrazami szacunku 

Józef Zając 

 

 

 




