Komunikat Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce
po spotkaniu z Prezydentem RP 17 maja 2011 r.
17 maja 2011 r. w Belwederze odbyło się spotkanie Pana Prezydenta RP,
Bronisława Komorowskiego, z przedstawicielami świata nauki, poświęcone sprawom
wynikającym z przyjętych niedawno nowych ustaw dotyczących. nauki i szkolnictwa
wyższego. Spotkanie zorganizowano w wyniku inicjatywy Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk
w Polsce.
Ze strony Kancelarii Prezydenta udział wzięli: Pan Tadeusz Mazowiecki, były
premier, a obecnie doradca prezydenta, który zorganizował to spotkanie i przewodniczył mu;
pan Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii i prof. dr hab. Maciej Żylicz, doradca
prezydenta ds. nauki. Środowiska naukowe reprezentowali prof. dr hab. Michał Kleiber,
Prezes Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Ryszard Górecki, członek korespondent i
wiceprezes PAN i senator RP; prof. dr hab. Mirosława Marody, socjolog, członek
korespondent i wiceprezes PAN; prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, historyk, czł.
rzeczywisty PAN (b. minister szkolnictwa wyższego, były rektor UW i b. sekretarz Wydziału
I PAN); prof. dr hab. Andrzej Walicki, historyk myśli, czł. rzeczywisty PAN, b. profesor i
wykładowca wielu uniwersytetów zachodnich; prof. dr hab. Jerzy Szacki, socjolog, czł.
rzeczywisty PAN, Instytut Socjologii UW; prof. dr hab. Janusz Lipkowski, chemik, członek
korespondent PAN i prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; prof. dr hab. Andrzej
Białas, członek rzeczywisty PAN i prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. dr hab.
Marek Wąsowicz, przedstawiciel Państwowej Komisji Akredytacyjnej; dr hab. Andrzej
Ziemba, profesor i wicedyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
Sekretarz Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce; dr hab. Marian Srebrny, matematykinformatyk, profesor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, przedstawiciel Inicjatywy
Obywatelskiej Instytutów PAN; dr Julian Srebrny, fizyk, Środowiskowe Laboratorium
Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność”; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, psycholog, rektor Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej; dr hab. Stanisław Mocek, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN,
prorektor Collegium Civitas; prof. dr hab. Joanna Kurczewska, socjolog, IFiS PAN, redaktor
naczelna „The Polish Sociological Reviews”; dr hab. Krzysztof Gawlikowski, profesor
Instytutu Studiów Politycznych PAN, dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS.
Zagajenia wstępne zaprezentowali profesorowie H. Samsonowicz, M. Marody,
A. Walicki, J. Lipkowski i A. Białas. Przedstawiciele środowisk naukowych prezentowali
Panu Prezydentowi specyfikę i znaczenie badań naukowych dla rozwoju kraju, jak też różne
opinie o przebiegu przeprowadzanych reform nauki oraz szkolnictwa wyższego.
Sygnalizowano także potrzebę pewnych poprawek i zmian ustawowych istotnych dla rozwoju
nauki oraz potrzeb kraju.
Naukowcy przedstawili inicjatywę utworzenia społecznego komitetu
monitorowania reform nauki i szkolnictwa wyższego, by analizować praktyczne skutki
wprowadzanych zmian i sygnalizować władzom państwowym na bieżąco pojawiające się
problemy oraz potrzeby ewentualnych korekt. Pan Prezydent wyraził zainteresowanie
regularnym informowaniem go o przebiegu prac tego zespołu, który zostanie utworzony
w najbliższym czasie.
Przedstawiciele Komitetu na rzecz Rozwoju Nauk w Polsce zadeklarowali
gotowość przygotowania raportu o stanie i głównych problemach nauki i szkolnictwa
wyższego w naszym kraju. Padła również idea zorganizowania forum czy kongresu nauki
w Polsce, podobnego do przeprowadzonego z sukcesem Kongresu Kultury Polskiej.
Dyskusję podsumował prof. M. Żylicz, a Pan Prezydent odniósł się do wielu
z poruszanych problemów przedstawiając także problemy jego zdaniem zasługujące na

szczególną uwagę środowiska. Zadeklarował także gotowość do dalszych spotkań ze
środowiskiem naukowym. Niektóre kwestie organizacyjno-techniczne po spotkaniu
omówiono z Panami T. Mazowieckim i M. Żyliczem.
Spotkanie toczyło się w rzeczowej i życzliwej atmosferze, a naukowcy wyszli
z przekonaniem, że było ono bardzo pożyteczne.
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