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Wielce Szanowny Pan
Kandydat do Urzędu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
Komitet na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce (dawna nazwa – Komitet Ratowania Nauki w
Polsce) oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie zwracają się do Pana jako kandydata do
wysokiego urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z następującym pytaniem:
Jakie miejsce w Pana programie wyborczym i łączącej się z nim wizji rozwoju
naszego kraju zajmuje kwestia rozwoju nauki oraz badań? Czy będzie Pan zatem
wspierał systematyczny znaczny wzrost środków w budŜecie na tę sferę zgodnie z
wytycznymi Unii Europejskiej?
Niemal wszystkie kolejne rządy III RP, poza pierwszym Tadeusza Mazowieckiego i rządem
kierowanym przez Jerzego Buzka, lekcewaŜyły rolę nauki w rozwoju kraju i redukowały
środki na nią. Ignorowały one takŜe odpowiednie uchwały Sejmu. Wprawdzie róŜne
ugrupowania polityczne w kampaniach wyborczych obiecywały powaŜne potraktowanie
nauki, lecz później o tym zwykle zapominano.
A przypominamy, iŜ dokumenty wyznaczające strategiczne zadania Unii Europejskiej
przewidują przeznaczenie na ten cel 3% PKB, podczas gdy Polska od lat poświęca na to
zaledwie, około 0,5%, co jest jednym z najniŜszych wskaźników w całej Europie. Doceniając
pewne inicjatywy obecnego rządu w tej sferze wydają się one licznym przedstawicielom
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kontrowersyjne. Dotyczy to np. ograniczenia autonomii instytucji naukowych przy istotnym
poszerzeniu roli administracji państwowej, braku gwarancji minimalnej stabilności
zatrudnienia dla kadry naukowej, jej wciąŜ bardzo niskich uposaŜeń, zwłaszcza w PAN.
Przede wszystkim zaś takŜe ostatnie inicjatywy rządowe nie zwiększają istotnie środków
budŜetowych na rozwój badań i szkolnictwa wyŜszego w Polsce, co zagraŜa rozwojowi
naszego kraju.
Tłumaczenia, iŜ obecnie nie jest moŜliwe zwiększenie na to środków w budŜecie
nie jest dla nas przekonujące, gdyŜ słyszymy je od lat, bez względu na przyrosty PKB i
koniunkturę międzynarodową. Trudności budŜetowe mają wszystkie kraje, tylko priorytety w

ich polityce bywają odmienne. Biorąc pod uwagę zacofanie Polski w róŜnych aspektach, jej
rozwój i modernizacja powinny stać się najwyŜszym priorytetem, wraz ze wszystkimi sferami
to wspierającymi. Polska, zatem powinna zwiększyć swe nakłady na badania i szkolnictwo
wyŜsze nie tylko do poziomu zalecanego przez UE w dokumentach programowych, lecz
nawet do poziomu krajów w tej dziedzinie przodujących, które dzięki inwestowaniu w naukę
i kształcenie osiągnęły spektakularny skok cywilizacyjny (jak Finlandia).
Przestrzegaliśmy wielokrotnie kolejne ekipy sprawujące władzę i elity partyjne, Ŝe
brak inwestycji w naukę grozi utrwaleniem naszego zapóźnienia cywilizacyjnego na
pokolenia i moŜe prowadzić do braku innowacyjności obserwowanego w krajach zacofanych.
Zaniedbania w naukach humanistycznych i społecznych zagraŜają równieŜ rozwojowi kultury
narodowej i bytu narodowego.
W obliczu czekającego nas aktu wyborczego, chcielibyśmy wiedzieć, czy Pan
jako kandydat na Prezydenta RP dostrzega te problemy i czy zamierza podjąć jakieś
inicjatywy w tej sprawie.
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