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Szanowny Panie Ministrze,
Zarówno pracownikom zatrudnionym w naszych uczelniach oraz instytucjach nauki, jak i
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracującemu obecnie pod Pańskim
kierownictwem przyszło działać w trudnych czasach. Największe nawet trudności nie
zwalniają nas jednak od obowiązku strategicznej refleksji nad przyszłością polskiej nauki i
szkolnictwa wyższego.
W przekonaniu, że zarówno polska nauka, jak i szkoły wyższe wymagają reform, obie
kierowane przez nas instytucje: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako wybieralne ciała reprezentujące
środowisko akademickie, uczestniczyły w długim, bezprecedensowym dialogu z
Kierownictwem Ministerstwa, który ukształtował wiele kluczowych rozwiązań zawartych w
ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Teraz, na etapie wdrażania jej przepisów
w życie, na bieżąco rozwiązujemy w uczelniach wiele problemów, w pełnym przekonaniu, że
idea medialnie nazywana „Strategią Gowina” jest niezbędną reformą, za której wdrożenie
bierze współodpowiedzialność całe środowisko akademickie, w tym także KRASP i
RGNiSW.
Abyśmy mogli skutecznie wprowadzić reformę w życie, muszą być spełnione trzy warunki,
uzgodnione w trakcie prac nad nową ustawą: zagwarantowanie szerokiej autonomii uczelni,
nakłady finansowe rosnące adekwatnie do stawianych wyzwań oraz bieżący dialog
Kierownictwa MNiSW ze środowiskiem akademickim. Pierwszy warunek zagwarantowała
ustawa. Spełnienie drugiego warunku, po dobrym początku, jakim było wprowadzenie
podwyżek uposażeń oraz realizacja projektów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, może potencjalnie napotkać na trudności
związane z gospodarczymi skutkami pandemii. Z drugiej jednak strony, epidemia wyraziście
uzmysłowiła szerokim kręgom społeczeństwa, że bezpieczeństwo mogą zapewnić tylko
ludzie wiedzy; z tej perspektywy publiczne środki angażowane w naukę i kształcenie na
najwyższym poziomie powinny być postrzegane jako najlepsza inwestycja w bezpieczną
przyszłość.

Warunek trzeci jest równie ważny. Szczery, systematyczny dialog MNiSW ze środowiskiem
akademickim pozwala zarówno wspólnie znajdować realistyczne rozwiązania bieżących
problemów, jak i przedyskutować strategiczną perspektywę przyszłości polskiej nauki i
szkolnictwa wyższego. W ten kontekst wpisuje się projekt KRASP, realizowany przy
wsparciu Fundacji Rektorów Polskich (FRP), którego efektem będzie opracowanie
Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, które trafi do MNiSW oraz na uczelnie w lipcu br. Autorami
tego opracowania są członkowie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP, działającej z udziałem przedstawicieli RGNiSW. Odpowiadają w nim na
pytanie „dlaczego i po co?”, a nie „co i jak?” w reformie, a celem jest wykreowanie większego
zrozumienia wprowadzanych zmian wśród członków wspólnot akademickich szkół wyższych.
Obie reprezentowane przez nas instytucje deklarują pełną gotowość do kontynuacji dialogu z
Ministerstwem, pracującym pod Pańskim kierunkiem, oraz wspierania procesu wdrażania
ustawy 2.0 dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
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