
  

  

LIST OTWARTY DO PREMIERA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Kraków, dnia 29 kwietnia 2008 r.

Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 

Szanowny Panie Premierze,  

My niżej podpisani, zaniepokojeni niespójnymi propozycjami Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, pragniemy przekazać Panu Premierowi nasze uwagi dotyczące 
reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Podzielając przekonanie, że wysoki poziom tych 
ściśle ze sobą powiązanych dziedzin ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości kraju, 
uznajemy również, że wymagają one głębokich zmian w systemie finansowania i 
organizacji. Popieramy - jako dobry początek reformy - plan utworzenia Narodowego 
Centrum Nauki - organizacji autonomicznej, powołanej do finansowania badań naukowych 
na światowym poziomie. Jednocześnie jednak, szereg tez i proponowanych zmian, 
zawartych w dokumentach MNiSW z kwietnia 2008 r., budzi nasze obawy i rodzi sprzeciw. 
Błędy w rozpoznaniu przyczyn złego stanu rzeczy, jak i niektóre z zamierzonych działań 
zagrażają powodzeniu rzeczywistej reformy. Nie ulega wątpliwości, że istotny postęp 
można osiągnąć tylko przez radykalną poprawę jakości kadr oraz organizacji w nauce i 
szkolnictwie wyższym, przy równoczesnym szybkim wzroście nakładów finansowych. 
Paradoksalnie, propozycje ministerialne idą w przeciwnym kierunku, tj. obniżenia 
standardów jakości w szkolnictwie wyższym i niewystarczającego wzrostu nakładów.  

Uważamy, że podstawową przyczyną słabości kadr jest nieatrakcyjność kariery naukowej i 
akademickiej, wyrażająca się między innymi przez niskie wynagrodzenia, szczególnie 
wśród młodych naukowców. Pomimo obecnego wzrostu gospodarczego, wynagrodzenia 
naukowców i nauczycieli akademickich nie uległy zmianie i pozostają niekonkurencyjne w 
Europie. Ten stan również jest odpowiedzialny za brak mobilności kadr.  

Pogląd, że to wymóg habilitacji jest istotną przyczyną powolnych karier naukowych, jest 
błędny. Nie ma przeszkód merytorycznych w uzyskaniu tego stopnia, gdy kandydat posiada 
dorobek naukowy na odpowiednim poziomie. W istocie habilitacja stanowi w Polsce 
najważniejszy element oceny kandydatów do przyszłych stanowisk profesorskich i to 
niezależnie od dyscypliny naukowej, podobnie jak to ma miejsce w wielu krajach Europy 
Zachodniej (w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech i we Francji). Zgadzając się z 
koniecznością uproszczenia procesu habilitacji, wyrażamy jednocześnie zdecydowany 
sprzeciw wobec planów jej likwidacji. Równie szkodliwe są pomysły stworzenia dwóch 



typów doktoratów: naukowego i zawodowego, oraz wprowadzenia możliwości otwierania 
przewodów doktorskich po licencjacie. O ile usuwanie przeszkód administracyjnych i 
proceduralnych w karierze akademickiej jest słuszne, nie może być ono mylone z 
obniżaniem wymagań merytorycznych.  

Uważamy, że należy stworzyć system finansowania premiujący najlepsze jednostki 
naukowe i szkoły wyższe. Za szkodliwy uważamy zamiar finansowania prywatnych szkół 
wyższych ze skromnych obecnie środków publicznych. W rzeczywistości niezbędny jest 
proces odwrotny: działania ustawodawcze umożliwiające znacznie większe zaangażowanie 
sektora prywatnego w finansowanie szkolnictwa wyższego i badań naukowych.  

Zaliczenie do zjawisk pozytywnych kilkukrotnego wzrostu liczby studiujących w Polsce 
(przy nieznacznie tylko zmienionym poziomie finansowania) oraz dwunastokrotnego 
wzrostu liczby nadawanych doktoratów, jako wielkich osiągnięć i szans na przyszłość, jest 
kolejnym błędem. Stało się tak prawie wyłącznie dzięki drastycznemu obniżeniu wymagań 
merytorycznych stawianych studentom i doktorantom oraz inflacji jakości kadr w 
niektórych szkołach wyższych. Zjawiskom tym towarzyszy groźna patologia, tzw. 
„wieloetatowość”.  

W krajach przodujących gospodarczo, sukcesy w badaniach podstawowych doprowadziły 
do ogromnego postępu w naukach stosowanych i innowacyjnej gospodarce. Dokumenty 
MNiSW nie uwzględniają oczywistego związku między jakością uprawianej nauki i 
szkolnictwa wyższego, a poziomem edukacji ponadpodstawowej. Planowana znaczna 
poprawa jakości kadr w instytucjach badawczych i w przemyśle wysokich technologii stoi 
w jawnej sprzeczności z coraz gorszym nauczaniem matematyki oraz praktyczną eliminacją 
nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych w polskich szkołach. Drastyczne 
ograniczenie programów szkolnych w tym zakresie przekreśla możliwość rozwoju talentów 
już na bardzo wczesnym etapie kształcenia.  

Wyrażamy nadzieję, że obecny rząd nie powtórzy błędów z przeszłości, kiedy to nauce i 
szkolnictwu wyższemu narzucano szkodliwe rozwiązania, wbrew interesom społeczeństwa. 
Uznając, że prawidłowy rozwój edukacji i nauki jest warunkiem koniecznym do tego, by 
Polska zajęła należne jej miejsce w Europie i na świecie, oczekujemy przeprowadzenia 
rzetelnej i opartej o konkrety dyskusji na temat planowanych reform. Podjęcie takiej 
dyskusji uważamy za swój obowiązek i jesteśmy do niej przygotowani. 

Ze względu na wagę poruszanych spraw, list ten przekazujemy również do wiadomości 
publicznej.  

Łączymy wyrazy szacunku  
 
Lista podpisów 
Głosy poparcia zbiorowego 

Uwaga 

Dziękując wszystkim, którzy spontanicznie i masowo udzielili swojego poparcia 
informujemy, że dnia 12 maja 2008 r. list otwarty został wysłany pocztą do Premiera, a 
kopię wręczono Min. B. Kudryckiej w czasie jej pobytu w Krakowie. Poza tym, list 



wysłano do następujących adresatów:  

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
5. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
6. Redakcja "Rzeczpospolitej" 
7. Redakcja "Gazety Wyborczej" 
8. Redakcja "Dziennika" 
9. Redakcja "Dziennika Polskiego" 
10. Redakcja programu "Wiadomości" Telewizji Polskiej 
11. Redakcja programu "Fakty" telewizji TVN 
12. Redakcja programu "Wydarzenia" telewizji POLSAT 
13. Redakcja Polskiego Radia 
14. Redakcja radia RMF FM 

Zachęcamy wszystkich sygnatariuszy o możliwie szerokie rozpropagowanie naszej 
wspólnej inicjatywy, w szczególności o powiadomienie mediów o charakterze lokalnym. 
Internetowe formularze poparcia są dalej aktywne, a listy będą regularnie aktualizowane.  

Formularz elektroniczny zgłaszania poparcia 

Tytuł / stopień naukowy 
prof. dr hab.  

 
(proszę wypełnić w przypadku wyboru tytułu / stopnia "inny")  
 
Imię 

 
 
Nazwisko 

 
 
Nazwa wyższej uczelni, wydziału / instytutu badawczego  

 
 
Stanowisko 

profesor zw yczajny  
 

(proszę wypełnić w przypadku wyboru stanowiska "inne")  
 
Adres e-mail (tylko do wiadomości autorów listu) 

 
 



Wyczyść Podpisz
 

Głosy grupowego poparcia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres 
wydzial.fais@uj.edu.pl 

Listy osób i gremiów, które wyraziły poparcie, będą uaktualniana raz dziennie.  

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości na adres: wydzial.fais@uj.edu.pl  
 


