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Można założyć, że celem władzy jest podporządkowanie nauki i szkolnictwa wyższego rządo-

wej administracji centralnej. Pierwszy scenariusz może być taki, że decyzje dotyczące rozwią-

zań prawnych już zapadły a to, co dzieje się i zdarzyć się w następnych miesiącach, jest tylko 

dekoracją. Na Narodowym Kongresie Nauki zostanie przedstawiony rządowy projekt ustawy 

(lub dwóch) i on zostanie skierowany do uchwalenia przez Sejm. Drugi scenariusz jest od-

wrotny, mianowicie taki, że władza oczekuje od środowiska propozycji legislacyjnych i one 

zostaną zrealizowane, ewentualnie z pewnymi retuszami. Pomiędzy tymi ekstremami, by tak 

rzec, mieści się sporo możliwości, bliższych lub dalszych od obu punktów skrajnych. Moim 

zdaniem, należy przyjąć, że wiele kwestii jest otwartych, aczkolwiek generalny zamysł 

MNiSzW jest bliższy pierwszemu scenariuszowi. To jednak znaczy, że środowisko nie może 

siedzieć z założonymi rękami, ponieważ przestrzeń do ewentualnych negocjacji czy dyskusji 

nie jest pusta. Jest oczywiście sporo znaków zapytani, z których główny dotyczy finansowania 

planowanych reform. Efektywne reformy muszą sporo kosztować, a to znaczy, że albo nakłady 

na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną i to znacznie albo zmiany zostaną sfinansowane z ist-

niejących już budżetów resortu, czyli i tak szczupłe fundusze na badania i edukację zostaną 

zmniejszone. Środowisko nic na to nie poradzi, ale ma obowiązek przypominania, że innowa-

cyjność czy umiędzynarodowienie nauki polskiej nie spadnie z nieba. Jest to o tyle ważne, iż 

na pewno pojawią się zarzuty wskazujące, że „Myśmy, tj. władza  chcieli dobrze, ale to środo-

wisko akademickie zawiodło, bo nie wykorzystało swego potencjału”. Na to trzeba powiedzieć, 

wykorzystanie potencjału środowiska akademickiego nie zależy tylko od niego, ale także od 

decydentów politycznych. 

Dyskusja w sprawie zorganizowania uniwersytetu badawczego na bazie PAN przebiega na 

dwóch różnych poziomach. Dla jednych są to dalekosiężne projekty, które trzeba starannie ob-

myślić, a potem wdrożyć. Druga płaszczyzna to projekt aktualny, na tu i teraz. Jeśli przyjąć, że 

władze oczekują od Akademii projektu reformy, właśnie w kierunku stworzenia uniwersytetu, 

to jest to kwestia pilna, co znaczy, że rozwiązana (projektowo) w horyzoncie czasowym około 

3 miesięcy. Nie ma więc wiele czasu na dyskusje i ewentualne spory albo nawet na formuło-

wanie opinii, że to i owo jest niejasne, niedopracowane itd. Stanowisko PAN musi być jedno-

znaczne, bo inaczej zostanie potraktowane jako głos sprzeciwiający się reformom. Moim zda-

niem projekt nowego uniwersytetu winien być minimalistyczny w tym sensie, że należy raczej 

korzystać z ustalonych wzorców. Mam na myśli to, że uniwersytet PAN powinien być struktu-

ralnie podobny do istniejących już uczelni, pp. posiadający wydziały a nie być siecią instytu-

tów. Jeśli uniwersytet powstanie, będzie bardzo dużo czasu, aby doskonalić jego kształt. Na 



razie ważne, by zaistniał, ale nie jako fikcja, która ma chronić PAN przed zmianami, ale jako 

rzeczywisty element organizacyjny łączący badania z kształceniem.         


