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Szanowny Panie Ministrze! 

Z dużą uwagą zapoznałem się z rozwiązaniami dla szkolnictwa wyższego i nauki, które zostały wprowa-

dzone w drugiej tarczy antykryzysowej. Wziąwszy pod uwagę wyjątkowo trudną dla uczelni wyższych sytu-

ację wynikającą z pandemii COVID-19, z pewnością te uregulowania można uznać za działania w dobrym 

kierunku, wspierające środowisko akademickie w zwalczaniu skutków tego kryzysu i pozwalające szybciej 

wdrożyć mechanizmy ułatwiające kształcenie i prowadzenie badań w nowych warunkach. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na ryzyko długoterminowego bardzo negatywnego wpływu pandemii CO-

VID-19 na działalność szkolnictwa wyższego w Polsce, które obecnie przechodzi intensywną transformację 

na podstawie przepisów tzw. konstytucji dla nauki. Ten trudny dla środowiska akademickiego czas wymaga 

ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęcia nadzwyczajnych działań łagodzących skutki 

kryzysu. 

Przykładem może być pilotażowy program „Regionalna inicjatywa doskonałości”, realizowany na pod-

stawie poprzednich przepisów i umów zawartych z uczelniami, którego celem jest umocnienie znaczenia 

działalności naukowej uczelni w wybranych dyscyplinach w poszczególnych regionach Polski z uwzględnie-

niem konieczności zapewnienia zrównoważonego terytorialnie rozwoju systemu szkolnictwa wyższego 

i nauki. Program ten jest realizowany w latach 2019–2022 na kilkunastu polskich uczelniach wyróżniających 

się potencjałem naukowym w swoich regionach. Jego ważnym komponentem są międzynarodowe mobilności 

naukowe, tj. pobyty zagranicznych naukowców na polskich uczelniach w celu prowadzenia wspólnych ba-

dań, jak też wyjazdy polskich naukowców do zagranicznych ośrodków w celu udziału w konferencjach, pro-

jektach, badaniach itp. W ramach tego programu odbywa się także wiele międzynarodowych wydarzeń nau-

kowych. Specyfika takich działań wymaga ich planowania z dużym wyprzedzeniem. Tymczasem rozprze-

strzenianie się pandemii COVID-19 spowodowało, że odwołane zostały praktycznie wszystkie tegoroczne 

aktywności (jedynie niektóre konferencje odbywają się w ograniczonej formie on-line). 

Nastąpiło również spowolnienie, a wręcz zatrzymanie wielu międzynarodowych programów badawczych 

realizowanych w ramach programu w latach 2019–2022. Wiele wskazuje na to, że te opóźnienia bardzo trud-

no będzie nadrobić, jeśli wziąć pod uwagę nie tylko np. badania terenowe wymagające kontaktu z responden-

tami, lecz także cykl wydawniczy publikacji naukowych, mających te badania podsumowywać. 

Trudno jest zaplanować jakiekolwiek wydarzenia i aktywności naukowe zarówno na rok 2020, jak też na 

rok 2021, gdyż rozprzestrzenianie się wirusa w Europie i na świecie nadal generuje wysokie ryzyko zakażeń 

w różnych sytuacjach zawodowych oraz inne, obecnie nieprzewidywalne jeszcze w pełni konsekwencje (np. 

nadal nie wiadomo, kiedy i na jakich warunkach możliwe będzie korzystanie z transportu międzynarodowe-

go, w tym lotniczego, a także kiedy i jakie przepisy sanitarno-epidemiczne zostaną wprowadzone na uczel-

niach po ustaniu potrzeby korzystania z pracy zdalnej). 

Można ryzykować twierdzenie, że zarówno w roku 2020, jak też prawdopodobnie przez większą część ro-

ku 2021 aktywność akademicka będzie bardzo ograniczona. Oznacza to także, że wykorzystanie środków 

z programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” możliwe będzie tylko w zakresie wybranych działań. Tym 

samym uczelnie stracą szansę osiągnięcia celów, jakie postawiło przed nimi Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, przyznając im dofinansowanie. 

Wśród wspomnianych nowych rozwiązań dla szkolnictwa wyższego i nauki, jakie zostały wprowadzone 

w drugiej tarczy antykryzysowej, znalazł się także zapis o kontynuacji programu „Regionalna inicjatywa 

doskonałości” na podstawie przepisów konstytucji dla nauki, w oparciu o konkurs, który w myśl ustawy zo-

stanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. (pierwotnie – 2022 r.). 

W tej sytuacji apeluję do Pana Ministra o przedłużenie okresu realizacji projektów, na które polskie uczel-

nie wyższe uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” w ro-

ku 2018.  

Zgodnie z umowami obecnie obowiązującymi uczelnie korzystające z tego programu, projekty powinny 

zostać zakończone do 31 grudnia 2022 r. Wziąwszy jednakże pod uwagę przedstawione trudności z realizacją 

tych projektów w latach 2020–2021 oraz podjętą już decyzję o przesunięciu kolejnego konkursu z programu 



„Regionalna inicjatywa doskonałości” na rok 2023, przedłużenie okresu kwalifikowalności kosztów w pro-

jektach obecnie realizowanych ze środków programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” należy uznać za 

wręcz konieczne dla dobra nauki polskiej. 

Tadeusz Kopeć 

 
 


