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• Czysty naukowiec
(skupia się na badaniach/danych)

• Arbiter naukowy
(odpowiada na zapotrzebowanie ze strony klienta)

• Orędownik
(skupia się na konkretnej agendzie politycznej)

• Obiektywny broker wiedzy
(pośredniczy pomiędzy polityką a światem nauki)

Wg. Roger A Pielke, Jr. „The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics”

Typy doradców naukowych



• SAM to niezależny system doradztwa naukowego
Komisji Europejskiej

• SAM dostarcza KE opinie naukowe odnośnie polityk publicznych, 
tam, gdzie takie doradztwo jest krytyczne
dla opracowania nowych regulacji lub ustawodawstwa

• SAM nie powiela doradztwa innych istniejących organów,
współpracuje z tymi organami 
i dostarcza komplementarną ekspertyzę

Mechanizm Doradztwa Naukowego 
Komisji Europejskiej

(SAM, Scientific Advice Mechanism)



Mechanizm
Doradztwa Naukowego

Komisja Europejska
Kolegium Komisarzy

Wyzwanie polityk
publicznych

Działanie 
odgórne

Działanie
oddolne



Konsultacje ze 
społecznością naukową

i z interesariuszami
Przegląd 

dowodów naukowych

Konsorcjum SAPEAGrupa wysokiego 
szczebla

+



• Doradztwo SAM-HLG jest niezależne 
(nie jestesmy pracownikami KE, tylko zewnętrznymi ekspertami),

• celem jest opracowanie opinii o możliwie najwyższej jakości
w zadanym czasie (zwykle kilka miesięcy do roku), 
i  opierając się o możliwie najlepsze dowody naukowe

Grupa Wysokiego Szczebla 
(HLG-SAM)

Rolf-Dieter Heuer Pearl Dykstra Paul Nurse Elvira Fortunato      Janusz Bujnicki Carina Keskitalo



SAM obejmuje konsorcjum 
europejskich akademii nauk

Zadaniem SAPEA jest zebranie i opracowanie dowodów naukowych
które są wykorzystywane przez SAM-HLG do opracowania opinii



Wnioski dla polityk
publicznych

i ustawodawstwa

Grupa wysokiego 
szczebla Doradztwo naukowe

Wszyscy korzystają:
lepsze polityki publiczne
lepsze ustawodawstwo



Opinia Naukowa

Emisja CO2 przez
samochody osobowe:
Likwidacja luki między 
warunkami rzeczywistymi 
a laboratoryjnymi



Opinia Naukowa

Cyberbezpieczeństwo
na jednolitym 
rynku cyfrowym 
Europy



Nota Wyjaśniająca

Naukowa ocena regulacji 
dopuszczających
glifosat
jako środek ochrony roślin



Nota Wyjaśniająca

Nowe techniki 
w Biotechnologii
Rolniczej



Opinia Naukowa

Żywność 
z Ocenów



Na zamówienie Komisji Europejskiej:

• Mechanizmy regulacyjne dotyczące wprowadzania
na europejski rynek środków ochrony roślin

• Wychwytywanie i wykorzystywanie węgla z CO2

Inicjatywa własna:

• SAPEA: Zmiana przyszłości starzenia się ludzkości

• HLG: Doradztwo naukowe w kontekście niepewności 
i niepełnej wiedzy naukowej

Aktualnie realizowane opracowania



• Stworzony i przetestowany nowy model doradztwa SAM:
Stworzona jednostka wsparcia (sekretariat)
Powołana grupa niezależnych doradców (HLG)
Zaangażowanie do pracy akademii nauk (SAPEA)

• Prośba o opinię i „zamówienie” prac
od pięciu różnych Komisarzy Europejskich
(w tym wiceprzewodniczący A. Ansip)

• Opublikowane dokumenty: 
3x Opinie Naukowe, 
2x Noty Wyjaśniające,
5x Podsumowania dla Obywateli

Co udało się osiągnąć w dwa lata:



Niezależne, nieformalne forum doradców naukowych
(niezależne od SAM i od Komisji Europejskiej). 

Zainicjowane przez Ann Glover (dawna CSA)

Obecni członkowie ESAF są przedstawicielami państw EU, 
którzy zostali nominowani przez ministrów państw 
członkowskich odpowiedzialnych za badania i innowacje 
w odpowiedzi na list komisarza Moedasa z 2016 r.

European Science Advisors Forum



Cele ESAF:
- przyczyniać się do wzmocnienia bazy dowodowej 

w zakresie kształtowania polityk publicznych
- dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie 

doradztwa naukowego dla polityk publicznych

ESAF może wykorzystywać synergie między strukturami 
doradztwa naukowego na poziomie krajowym i europejskim, 
w tym SAM.

Przedstawiciele SAM-HLG biorą udział w posiedzeniach 
ESAF jako goście. 

European Science Advisors Forum



Propozycja:
Stworzenie w Polsce systemu doradztwa naukowego 
(science-for-policy) w oparciu o model SAM-HLG

• Rola doradcza: Nowe niezależne ciało eksperckie
umocowane przy Radzie Ministrów / Ministerstwie NiSzW
(bezpośrednia odpowiedź na zapotrzebowanie klienta)

• Niezależne opracowanie dowodów: Istniejące organizacje
- PAN (komitety naukowe, instytuty)
- Uczelnie akademickie
- Networking z ESAF


