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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Obejmując resort, zapowiedziała Pani zmiany mające usprawnić zarządzanie szkolnictwem wyższym. Jest 

to dobry kierunek działań, zważywszy na to, że wszystkim nam zależy, aby polskie szkolnictwo wyższe nadal 

było w opinii międzynarodowej uważane za wysokojakościowe. Niezwykle ciekawie brzmią zapowiedzi, że 

rozważane jest włączenie do rządowego programu kierunków zamawianych niektórych kierunków humani-

stycznych i społecznych. Atrakcyjnie zapowiada się również pomysł mocniejszego umiędzynarodowienia 

polskiej nauki. Nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że w globalnej nauce i przełomowych projektach 

badawczych jest zbyt mało Polaków. Już kilka miesięcy temu pytałem o to, czy nie można by poczynić starań 

o to, aby na polskich uczelniach pracowało więcej zagranicznych wykładowców. Cieszyć mogą także zapo-

wiedzi, że międzynarodowe projekty naukowe będą miały priorytet oraz że w algorytmie finansowania 

uczelni i instytutów przewiduje się premie za współpracę międzynarodową. Warto, aby na realizację tych 

planów znalazły się wystarczające środki finansowe.  

Być może trzeba zastanowić się także nad tym, aby stworzyć jakiś system premiowania dla uczelni niepu-

blicznych, które w sposób szczególny przyczyniają się do realizacji ważnych badań naukowych o wymiarze 

międzynarodowym, w których uczestniczą Polacy.  

W ogóle ważnym i trudnym tematem jest finansowanie uczelni niepublicznych – wśród nich jest przecież 

wiele cennych i wartościowych szkół wyższych. W czasach, które dotykają uczelnie wyższe w sposób szcze-

gólny niżem demograficznym, kryzysem gospodarczym, co pociąga za sobą skutki w postaci niższych budże-

tów uczelnianych, wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest bardzo cenne. Ważną sprawą i 

wyzwaniem jest to, aby w wartościowych uczelniach niepublicznych utrzymać wysoki poziom kształcenia, 

aby trudności, o których wspomniałem, nie wpłynęły negatywnie na jakość pracy uczelni niepublicznych. 

Dlatego chcę zapytać: 

1. Czy dążąc do rozszerzenia współpracy międzynarodowej, zamierza Pani Minister stworzyć nowe pro-

gramy wspierające organizacyjnie i finansowo te ośrodki akademickie, które w szerszym stopniu będą 

uczestniczyć w programach globalnych? Czy na takie wsparcie w równym stopniu będą mogły liczyć uczel-

nie publiczne i niepubliczne? 

2. Czy obecnie obowiązujące programy finansowane w ostatnich latach przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego zyskają także nowy wymiar – zaproszenia do uczestnictwa w badaniach międzynaro-

dowych? 

3. W jaki sposób zamierza Pani Minister skuteczniej, niż to było dotychczas, zachęcać polskie uczelnie do 

zatrudniania zagranicznych pracowników naukowych? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




