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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Ministrze,

Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk śledzi prace nad nową ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym, zabierając głos, gdy w ich toku ogłaszane są konsultacje społeczne.
Część zaprezentowanych dotychczas rozwiązań, na przykład tych mających na celu poprawę
sytuacji  młodych  naukowców,  akceptujemy,  jednak wiele elementów przedstawionych
projektów budzi nasz niepokój.

Jesteśmy  przekonani,  że  w  wizji  rozwoju  polskiej  nauki,  pojętej  jako  zaplecze
innowacyjnej gospodarki, musi się znaleźć miejsce dla humanistów – bo trudno wyobrazić
sobie innowacyjność bez odpowiedniego zaplecza społeczno-kulturowego. Z tej perspektywy
marginalizowanie humanistyki i nazbyt wąsko postrzegana aplikacyjność nauki jawią się jako
zagrożenie, którego konsekwencje mogą być bardzo poważne nie tylko dla polskiej nauki,
lecz dla społeczeństwa w ogóle. Opowiadamy się za takim ustawowym rozwiązaniem, które
nie miałoby ambicji  szczegółowo-biurokratycznego uregulowania każdej sfery działalności
naukowej  i  dydaktycznej,  lecz  stwarzałoby  ramy  dla  możliwości  stosowania  różnych
rozwiązań  z  poszanowaniem  autonomii  uczelni,  ich  tradycji,  a  przede  wszystkim  z
uwzględnieniem odrębności poszczególnych dyscyplin. Oczekujemy, że Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego przy przygotowaniu ostatecznego projektu ustawy weźmie pod uwagę
głos całego środowiska, a nie tylko wyłonionych wcześniej w konkursie zespołów.
Zdajemy sobie sprawę, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym to dokument wielowątkowy
i  złożony  –  stąd  jego  ocena  przez  środowisko  naukowe  możliwa  będzie  dopiero  po
upublicznieniu  propozycji  w  ostatecznym  kształcie  zaproponowanym  przez  MNiSW.
Oczekujemy jednak szerokich konsultacji i możliwości zgłoszenia uwag do tego dokumentu,
bez nadmiernego pośpiechu, a zatem w innym trybie, niż uczyniły to zespoły przygotowujące
założenia  do ustawy – tak,  aby nowe prawo regulujące  życie  naukowe w kraju możliwie
najlepiej służyło nam wszystkim przez długie lata.

Opowiadamy  się  za  takim  ustawowym  rozwiązaniem,  które  nie  miałoby  ambicji
szczegółowo-biurokratycznego  uregulowania  każdej  sfery  działalności  naukowej  i
dydaktycznej,  lecz  stwarzałoby  ramy  dla  możliwości  stosowania  różnych  rozwiązań  z
poszanowaniem  autonomii  uczelni,  ich  tradycji,  a  przede  wszystkim  z  uwzględnieniem
odrębności poszczególnych dyscyplin.
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