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GŁOS W DYSKUSJI NA TEMAT POLSKIEJ NAUKI

Zachęcony apelem Pani Minister prof. B. Kudryckiej oraz dyskusją na łamach różnych 
mediów, dodaję garść swoich spostrzeżeń odnośnie do mankamentów organizacji nauki w 
Polsce. Od roku 1991-go, z kilkuletnią przerwą, pełnię obowiązki dyrektora Instytutu 
Budownictwa Wodnego PAN (http://www.ibwpan.gda.pl). Moje doświadczenie życiowe 
obejmuje pracę w PAN, na Politechnice Gdańskiej oraz m.in. na uniwersytetach angielskich 
(5 lat). Kierowany przeze mnie IBW PAN jest sklasyfikowany, przez Ministerstwo NiSzW, 
na 1-szym miejscu w Polsce w grupie jednorodnej Budownictwo i Architektura, wśród 48-
miu jednostek, w tym wydziałów inżynierii polskich politechnik. 

1. Od początku tzw. transformacji (1991) brakuje klarownych reguł gry, zaś dominuje 
polityczno-biurokratyczny bełkot. Np. na początku lat 1990-tych głoszono hasło „małe 
jest piękne”. Praktyczną konsekwencją tego hasła było „odchudzenie” IBW z 240-tu 
osób w szczycie do 80-ciu, a teraz zaledwie 60-ciu. Ostatnio mówiło się o „masie 
krytycznej”, czyli o łączeniu instytutów w duże grupy, tak niby aby zwiększyć 
efektywność badań. Niestety nie zdefiniowano pojęcia tej „masy krytycznej”, chociaż 
nim często szermowano. Czyli: od skrajności do skrajności. W polskiej nauce brakuje 
stabilności. Jeżeli się ustala jakieś reguły gry, to powinny one być czytelne dla 
wszystkich i konsekwentnie realizowane. 

2. Wprowadzono rankingi polskich jednostek naukowych, co jest pozytywne. 
Konsekwencją takich rankingów powinno być to, że najlepsze jednostki są godnie 
finansowane, zaś słabym daje się najpierw szansę na naprawę, a potem nawet 
likwiduje. Tego nie zrobiono, co jest fundamentalnym błędem władz. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana reguł w trakcie gry. Np. dotyczy to punktacji publikacji 
w czasopismach naukowych. Trzeba to robić rozważnie, uwzględniając polskie realia i 
nie zmieniając punktacji corocznie. Ponadto taka punktacja powinna być prosta i 
zrozumiała. Należy unikać dzielenia włosa na czworo, co ostatnio bezmyślnie 
zrobiono. 

4. Katastrofą w polskiej nauce jest wieloetatowość. Po pierwsze, jest niedopuszczalne, 
aby z budżetu pobierać dwie lub więcej pensji. Z budżetu powinna być wypłacana 
tylko jedna pensja. Po drugie, osoba „wieloetatowa” powinna być lojalna wobec 1-go 
pracodawcy i pracować efektywnie co najmniej przez 40 godzin w tygodniu, co 
praktycznie jest trudne do spełnienia. Z moich obserwacji wynika, że wieloetatowcy 
są raczej miernymi pracownikami naukowymi oraz przyczyniają się do demoralizacji 
środowiska. Np. ich koledzy mają odczucie, że muszą za nich dodatkowo pracować. 

5. Wprowadzono nieczytelny system finansowania (statut, granty, różne inne projekty, 
klastry, konsorcja, sieci...). Być może jest to wygodne dla biurokratów, którzy nam 
wmawiają, że jest wreszcie porządek, ale dla nauki jest to złe. Spowodowało to 
narodziny pasożytniczego „przemysłu żebraczego”, tj. różnych ciał zajmujących się 
tylko wypełnianiem grubych wniosków. Podejrzewam, że to właśnie ten system 
zniechęcił wielu naukowców do składania różnych wniosków o dodatkowe 
finansowanie badań.  



Prof. Andrzej Sawicki 
Gdańsk-Oliwa, 14.02.2008 
  
Uwaga KS NSZZ S PAN: Powyższy tekst stanowi przedruk fragmentu dyskusji, prowadzonej 
na stronie Wydziału IV PAN na temat projektów reformy polskiej nauki.  
 


