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Wpływają do mnie skargi dotyczące odmowy udostępnienia danych o osobach 

recenzentów i ekspertów oceniających wnioski o przyznanie środków finansowych na 

naukę. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), wnioski, recenzje, umowy i raporty 

z realizacji zadań finansowanych ze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl zaś art. 15 ust. 3 

powołanej ustawy, dane o osobach recenzentów i ekspertów oceniających wnioski 

o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na zadania określone w art. 5 

ustawy nie są udostępniane wnioskodawcom. 

W sprawie tej w dniu 16 kwietnia 2012 r. występowałam do Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej, z prośbą 

o wskazanie celu przyjęcia na gruncie tej ustawy rozwiązania, o którym mowa w art. 15 ust. 

3. W odpowiedzi z dnia 23 maja 2013 r. (MNiSW-DNP-WKA-174-11440-2/EM/12, kopia 

pisma w załączeniu), Dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW 

poinformowała mnie, że za wprowadzaniem tego rodzaju wyłączenia przemawiały 

następujące okoliczności: 
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1. zachowanie danych osobowych do wiadomości urzędu prowadzącego konkurs 

daje recenzentom poczucie bezpieczeństwa pozwalające na dokonanie 

bezstronnej i wolnej od nacisków oceny, 

2. dzięki poufności danych recenzentów, również po rozstrzygnięciu konkursu, 

pozyskiwane recenzje nie są obarczone obawą oceniających przed możliwymi 

konsekwencjami wynikającymi ze sporządzonych, zwłaszcza negatywnych 

recenzji, 

3. zachowanie w tajemnicy danych recenzentów ułatwia pozyskiwanie naukowców 

do współpracy przy ocenie projektów, ponieważ poufność jest przez te osoby 

oczekiwana, 

4. nieujawnienie danych osobowych recenzentów jest praktyką zgodną ze 

światowymi standardami przeprowadzania konkursów na finansowanie projektów 

badawczych. 

Ponadto, jak wskazała Pani Dyrektor, w ankiecie dorobku naukowego, stanowiącej 

integralną część wniosku o finansowanie zadania ze środków na naukę, wnioskodawca 

deklaruje przyjęcie warunków udziału w konkursie, a więc również zasadę poufności 

danych recenzentów. 

W tym miejscu wskazać jednak trzeba, że zgodnie z treścią art. 1 ustawy o zasadach 

finansowania nauki, ustawa ta określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych 

ustalanych na ten cel w budżecie państwa, ujmowanych w wyodrębnionej części budżetu 

państwa - "Nauka", którymi dysponuje minister właściwy do spraw nauki. Oznacza to, że 

finansowanie zadania ze środków na naukę, o którą występuje dany wnioskodawca 

następuje z majątku publicznego. Natomiast wydane odnośnie do danego projektu oceny 

przez recenzentów i ekspertów stanowią „narzędzie pomocnicze" dla Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego dla wybrania określonego projektu i przyznania mu na ten cel 

środków publicznych. 

Zagadnienia związane więc z przyznawaniem pomocy finansowej, na podstawie 

ustawy o zasadach finansowania nauki, należy rozpoznawać również na gruncie ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze 

zm.). W myśl bowiem art. 1 ust. 1 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych 

stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu 
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wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Co prawda, 

zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do 

informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 

tajemnicę przedsiębiorcy. Tego jednak rodzaju ograniczenie w niniejszej sprawie nie 

zachodzi. 

Podkreślić trzeba, że o zakwalifikowaniu określonej informacji jako podlegającej 

udostępnieniu w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje kryterium 

rzeczowe, tj. treść i charakter informacji. Informacja publiczna obejmuje bowiem swoim 

znaczeniem szerszy zakres pojęciowy niż dokumenty urzędowe i nie można zawężać 

i utożsamiać dostępu do informacji publicznej z dostępem do dokumentów. Tym samym 

informacją publiczną są nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone 

przez organy administracji publicznej, ale także te dokumenty, których organ używa do 

zrealizowania powierzonych mu prawem zadań (por. wyrok NSA z dnia 29 lutego 2012 r., 

sygn. akt I OSK 2215/11, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 marca 2012 r., sygn. akt II 

SA/Po 1230/11). W przedstawionej sprawie, opinie recenzentów czy ekspertów odnoszące 

się do danego projektu mają istotne znaczenie dla podjęcia przez Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnięcia o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu. 

Wykonywanie zaś zadań przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie 

ustawy o zasadach finansowania nauki w związku z organizowanymi konkursami odbywa 

się w ramach władztwa publicznego i związane jest z rozdysponowaniem majątku 

publicznego. Opinie recenzentów czy ekspertów mają w związku z tym ważne znaczenie 

dla organu i są podstawą do przyznania dofinansowania ze środków publicznych dla danego 

projektu. Tym samym, opinie recenzentów czy ekspertów co do projektu, ale także 

informacje, kto daną opinię sporządził mają istotne znaczenie, albowiem to na ich 

podstawie odbywa się udostępnianie środków publicznych przez Ministra Nauki. W 

związku z tym nie ma znaczenia, z punktu widzenia powołanych powyżej aktów prawnych 

fakt, że uczestnik konkursu zadeklarował przyjęcie warunków udziału w konkursie. 

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony przez konkretnych recenzentów czy 

ekspertów powinien mieć dostęp do pełnej opinii, w tym również do danych osób, które tę 

opinię sporządziły. 
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Dodać również trzeba, że ustawodawca stwarzając tego rodzaju rozwiązania na 

gruncie omawianej ustawy, nie wziął pod uwagę ewentualnej konieczności wyłączenia 

w niektórych sprawach osób recenzentów od oceny projektów przedstawionych przez 

konkretne podmioty. Zaznaczyć bowiem trzeba, że w ustawie tej nie została przewidziana 

regulacja co do wyłączenia konkretnego recenzenta czy eksperta, w sytuacji gdy jego ocena 

nie byłaby w danej sprawie bezstronna i rzetelna. Brak natomiast możliwości uzyskania 

przez uczestnika konkursu informacji co do tego kto oceniał jego projekt, uniemożliwia 

wnioskodawcy zwrócenie uwagi organu, na tego rodzaju okoliczność, która ma także 

znacznie z punktu widzenia dysponowania majątkiem publicznym. 

Z tych też względów, powołane przez Departament Instrumentów Polityki Naukowej 

MNiSW argumenty w piśmie z dnia 23 maja 2012 r. są w mojej ocenie, nieuzasadnione 

zarówno z punktu widzenia ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o dostępie do 

informacji publicznej, jak też samej Konstytucji RP. Mając więc powyższe na uwadze, 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz.147 ze zm.), zwracam się do Pani 

Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. 


