Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie,
kierujemy do Państwa list otwarty w nadziei, że powstrzymacie się od przyjęcia Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej również Ustawą 2.0, opracowanej przez Ministra Jarosława
Gowina.
Na zgubny wpływ Ustawy 2.0 na naukę polską wskazywało już 150 naukowców pisząc list
otwarty do Ministra Gowina. Na rażące nieprawidłowości i konieczność zmian w szkolnictwie
wyższym wskazywała również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie Rozwój kadr naukowych z dnia
2.10.2017 r., w którym do najważniejszych problemów uniemożliwiających rozwój nauki zaliczono:
brak przejrzystości i terminowości procedur awansowych, brak minimalnych kryteriów ilościowych
oceny dorobku naukowego, brak procedur wyboru członków komisji habilitacyjnych oraz wiele
innych nieprawidłowości. Niestety Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin nie
uwzględnił postulatów NIK-u w opracowanej Ustawie 2.0.
Nieprawidłowości w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce są obecnie powszechne.
Dotyczą one działalności uniwersytetów, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Polskiej Akademii
Nauk i innych instytucji tworzących ten złożony system.
Na stronie internetowej Fundacji Nauka Polska www.naukapolska.eu, czy też na stronie
www.habilitacja.eu znajdziecie Państwo opisy licznych patologii akademickich. Ofiary tych praktyk
do dzisiaj nie doczekały się żadnej sprawiedliwości, pomimo że zwracały się o pomoc do instytucji
państwowych odpowiedzialnych za polską naukę, a także do sądów czy do prokuratury, a nawet do
instytucji stojących na straży praw obywatelskich. Wiele z pokrzywdzonych osób pisało także pisma
do przedstawicieli rządu. W większości przypadków bezskutecznie. Żadna z osób decyzyjnych,
odpowiedzialnych za resort nauki i szkolnictwa wyższego oraz osób związanych z wymiarem
sprawiedliwości, nie podjęła dotychczas żadnych kroków, aby te sytuacje wyjaśnić. Natomiast
patologie akademickie nie tylko mają się bardzo dobrze, ale się wręcz rozwijają, a zapisy Ustawy 2.0
zapewnią im dalsze bezpieczeństwo i nietykalność.
Dlatego w przededniu wprowadzenia reformy zwracamy się do Państwa z prośbą o rozwagę
i rozsądek w podejmowaniu decyzji, które będą miały wpływ na dalsze losy polskich elit
intelektualnych, polskiej gospodarki oraz całego kraju. Nie można pozwolić na to, aby polskie szkoły
wyższe w dalszym ciągu funkcjonowały w systemie odziedziczonym po okresie komunistycznym,
a Ustawa 2.0 niczego w nim nie zmienia.
Sądzimy, że nie ma żadnych merytorycznych podstaw uzasadniających przyjmowanie nowych
ustaw, które narażają podatników na ogromne dodatkowe koszty, w sytuacji, kiedy znowelizowane
prawo nie realizuje podstawowych założeń zmierzających do naprawy kryzysowej sytuacji w nauce
polskiej. Należy zaostrzyć przepisy dotyczące wymagań w stosunku do osób decyzyjnych w nauce,
a nie dawać im jeszcze większą swobodę w łamaniu przepisów prawa. Zapisy zawarte w Ustawie 2.0
służyć będą jedynie rektorom i profesorom zajmującym decyzyjne stanowiska, a nie nauce polskiej
i pracownikom akademickim oraz studentom.
Prosimy również o zapoznanie się z Ustawą Społeczną zamieszczoną na naszej stronie
internetowej www.naukapolska.eu/index.php/wstep-do-ustawy. Ustawę poparło 311 osób, w tym 277
osób związanych ze środowiskiem naukowym. W Ustawie Społecznej staramy się udowodnić, że
postulaty zawarte w raporcie NIK-u są możliwe do zrealizowania. Zdajemy sobie sprawę, że Ustawa
Społeczna opisuje jedynie fragment rzeczywistości akademickiej, ale zawiera ona założenia niezbędne
w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym i można ją potraktować jako punkt wyjścia do prawdziwych
konsultacji z całym środowiskiem akademickim.
Z wyrazami szacunku
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