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1. Każda reforma musi odpowiadać na pytania a) „Co i po co ma być zrobione” b) jak ma 
się to dokonać c) jakie nieuchronne niepożądane skutki przyniesie reforma i jak je 
zminimalizować. 

2. W zakresie kwestii sub A) przedstawiony projekt jest niekoherentny (także od strony 
legislacyjno-systemowej). Deklaruje się, że UPAN jako uniwersytet badawczy, 
optymalizuje wykorzystanie istniejącego potencjału akademii (instytuty). Jednocześnie 
jednak przyznaje się, że projekt ma stanowić ucieczkę do przodu, wobec zagrożenia 
ograniczeniem finansowania PAN ze strony Ministerstwa. Niejasność dotyczy zatem 
już kwestii ‘po co”. Reaktywność czy autonomiczność zamierzenia reformatorskiego? 
Co jest strategią, a co taktyką?  

3. To powoduje niekoherencję projektu, co przejawia się w przemilczeniach  dotyczących 
np. losów instytutów nie objętych od początku UPAN; rozmiarów i sposobu 
finansowania zarówno samego UPAN jak i (co jest odrębnym problemem) kosztów 
jego zorganizowania;  pozyskiwania studentów; kompletnie nieczytelnej relacji 
w zakresie kompetencji, zarządzania, finansowania  struktur dotychczasowych, 
utrzymanych  instytutów i „części” uniwersyteckiej. (Odwołanie się do tego, że i UPAN, 
i instytuty „mają osobowość prawną” – niczego nie wyjaśnia). Tej części projektu po 
prostu w założeniach w ogóle nie opracowano w stopniu umożliwiającym  ocenę.  Nie 
wiadomo jaką rolę ma odgrywać w UPAN część korporacyjna akademii i czy w ogóle 
ma odgrywać jakąś rolę. Nie wiadomo czy i jakim zmianom ulegnie administracja 
(personel) centrali akademii.  

4. Największe zastrzeżenia można mieć do sposobu prowadzenia prac nad reformą  
(sub B) prowadzonych w trybie gabinetowym. Tryb ten ujawnia dwa zjawiska. Po 
pierwsze, prace podjęto najwyraźniej bez uprzedniego pozyskania jasnego stanowiska 
w kwestii zamierzeń wobec PAN ze strony administracji państwowej i bez znajomości 
finansowej strony tych zamierzeń. Nie wykluczone zresztą, że sama administracja 
państwowa nie ma tu wyrobionego stanowiska. Dyskusję w dniu 29.5.2017 r. 
zorganizowano na energiczny wniosek członków PAN w Wydziale I. Sposób 
prowadzenia prac nad reformą wskazuje więc na druga cechę zastosowanego trybu 
gabinetowego, tym razem wobec wewnętrznych forów PAN. A mianowicie - zamiar 
przedstawienia projektu w czasie, gdy na dyskusję nad założeniami i ewentualnymi 
alternatywnymi rozwiązaniami – jest już zbyt późno. Oznacza fasadowość 
i instrumentalność konsultacji wewnątrz akademii.  (Dodam, że sposób udzielania 
odpowiedzi na pytania w czasie zebrania wskazuje albo na nieumiejętność 
eksplikacyjną albo na niechęć do wyjaśnienia problemów).  

5. Projekt całkowicie przemilcza kwestię sub C) – negatywne skutki uboczne i sposoby ich 
przezwyciężenia (co zresztą jest powszechną cechą polskich przedsięwzięć 
legislacyjnych). 

 


