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Rada Polskiej Akademii Umiejętności po zapoznaniu się z projektem ustawy o Akademii Kopernikańskiej
w pełni podtrzymuje jego krytyczną ocenę, sformułowaną w swojej uchwale z dnia 13 kwietnia 2021 r.,
dotyczącej ówczesnej wersji projektu, który poza drobnymi wyjątkami jest tożsamy z projektem procedowanym
obecnie w Sejmie. Tym samym Rada PAU solidaryzuje się ze stanowiskiem wyrażonym w skierowanym
do Prezydenta Rzeczypospolitej apelu o wycofanie projektu z prac sejmowych, zawartym w uchwale
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z dnia 16 marca
2022 r. oraz we wspólnym liście Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk,
Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Przewodniczącego
Krajowej Komisji Nauki NSZZ "Solidarność" z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała Rady Polskiej Akademii Umiejętności
z dnia 13 kwietnia 2021 roku,

w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Rada Polskiej Akademii Umiejętności wyraża
zdumienie i głębokie zaniepokojenie pojawie-
niem się w sieci i doniesieniach prasowych anoni-
mowego projektu ustawy o Narodowym Programie
Kopernikańskim. Cel projektowanej ustawy został
określony w jej preambule. Jest nim podniesienie po-
ziomu nauki polskiej do poziomu czołowych centrów
nauki światowej. Realizacja tego celu wymagałaby
stworzenia istniejącym i działającym obecnie insty-
tucjom naukowym odpowiednich warunków roz-
woju, a nie tworzenia nowych instytucji (w ramach
projektowanego Programu) mających zdecydowanie
polityczny charakter. Regulacje przewidziane w pro-
jekcie ustawy, nie tylko nie gwarantują osiągnięcia
deklarowanego celu, a wręcz utrudnią jego realizację
i doprowadzą do antagonizmów wewnątrz środo-
wiska naukowego. Zastrzeżenie budzi w szcze-
gólności utworzenie Międzynarodowej Akademii
Kopernikańskiej (MAK), dysponującej, według tego

projektu, dużymi możliwościami finansowymi i or-
ganizacyjnymi. Zgodnie z projektem, część członków
MAK oraz pierwsze jej władze mają zostać powo-
łane przez organy państwowe. Nie przewidziano
przy tym ani konsultacji ze środowiskiem nauko-
wym, ani kryteriów merytorycznych nominacji.
Rada w pełni podziela wnioski wynikające z analizy
projektu, zawarte w liście Zarządu Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego do Ministra Przemy-
sława Czarnka z dnia 7 kwietnia br.

Wzywamy Pana Ministra do wyjaśnienia genezy
projektu ustawy i wyraźnego określenia, że nie jest
on zgodny z Jego intencjami. W obecnej sytuacji
wysiłek nas wszystkich i możliwości finansowe
Państwa powinny być koncentrowane na wsparciu
służby zdrowia oraz przezwyciężeniu społecznych
i ekonomicznych skutków pandemii. Generowanie
kosztownych i konfliktogennych tematów zastęp-
czych uważamy za wysoce szkodliwe.

PLATFORMA WYMIANY NAUKOWEJ PAU

PAUzaAkailemicka - www.pauza.krakow.pl - tygodnik Polskiej Akademii Umiejętnośd j środowiska naukowego.

Rada Redakcyjna: Magdalena Bajer, Andrzej Białas, Janusz Limon, Ewa Lipska, Piotr Sztompka, Marta Wyka, Jakub Zakrzewski.

Redakcja: Andrzej Bialas - redaktor naczelny; Andrzej Borowski, Andrzej M. Kobos, Piotr Malecki, Marian Nowy - redaktorzy;
Adam Korpak. Krzysztof Skorezewski - grafika; Ryszard Otręba - "Galeria PAUzy"; Anna Michalewicz - dyrektor administracyjny;

Witold Brzoskowski, Monika Menteł- fotoskład: Wydawnictwo PAU - konsultacje.

Adres do korespondencji: Polska Akademia Umiejętności, 31-016 Kraków, ul. Slawkowska 17; e-mail: paUZ"" pau.krakow.pl

Oczekujemy na artykuły do 6 000 znaków (ze spacjami) i ilustraoje ". formacie JPEG 0 rozdzielczości 300 dpi.


