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

Szanowna Pani Minister! 

Jak oceniają akademickie środowiska eksperckie, środki finansowe przyznane przez rząd najlepszym pol-

skim uczelniom wystarczą jedynie na przetrwanie. Oznaczać to może, że zmniejszą się ich szanse na konku-

rowanie o granty z zagranicznymi instytutami. Najlepsze polskie placówki naukowe – uczelnie, instytuty 

badawcze i placówki Polskiej Akademii Nauk – liczyły na to, że otrzymają w tym roku o 50% wyższą dota-

cję na prowadzenie badań naukowych. Przypominają, że miała im to zagwarantować najwyższa nota, A+. W 

ubiegłym roku placówki naukowe były oceniane pod względem poziomu badań naukowych w czterostop-

niowej skali – C, B, A i A+, które jest oceną najwyższą. Kontrowersje budzi nie tylko wysokość przyznanych 

dotacji, lecz także sposób oceny potencjału poszczególnych placówek. Aż dwieście osiemdziesiąt z nich za-

kwestionowało przyznaną im notę. Większe pieniądze z resortu miały pomóc najlepszym jednostkom nau-

kowym w rozwoju i konkurowaniu z ośrodkami badawczymi z innych krajów. Polskie placówki naukowe z 

oceną A+ nie otrzymały tak wysokich środków, jak się spodziewały. Niektórym dotacje wzrosły o maksy-

malnie 20–30%. Jak uważają niektórzy eksperci, wzrost dotacji o niespełna 20% oznacza, że wspomnianym 

placówkom trudno będzie utrzymać nawet ubiegłoroczny poziom. Niektórzy naukowcy twierdzą, że algo-

rytm, którym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowało się podczas wyliczania środków, był 

mało precyzyjny i pozwolił przyjąć dowolną kwotę bazową do wyliczenia dotacji. Według niektórych eksper-

tów problem polega na tym, że kwota bazowa, od której ministerstwo liczy wzrost środków, nie jest dookre-

ślona. Co więcej, okazuje się też, że koszty podwyżki dla najlepszych instytutów zostały w części pokryte z 

budżetów uczelni z notą A.  

Chcę wobec tego zapytać: 

1. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło rozmowy z władzami rozgoryczonych pla-

cówek naukowych? Czy według Pani Minister możliwe będzie w tej sytuacji wypracowanie zadowalających 

kompromisów? 

2. Czy w opinii Pani Minister przywołane przeze mnie w tym oświadczeniu uwagi zgłaszane przez niektó-

re środowiska akademickie są zasadne? 

3. Czy w opinii Pani Minister obecne nakłady na polską naukę nie stawiają czasem polskich instytucji  

naukowych na przegranej pozycji w wyścigu o europejskie granty dla najlepszych ośrodków badawczych i 

innowacyjnych? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 

 




