
 

 

Warszawa, dn. 16.03.2017 

Notatka  

ze spotkania europejskich ekspertów, w ramach instrumentu Policy Support Facility 

Programu Horyzont 2020, z przedstawicielami polskich związków zawodowych 

Uniwersytet Warszawski, 09.03.2017 g. 14.30-15.30 

 

W związku z przygotowywaną reformą systemu nauki i szkolnictwa wyższego, 

na prośbę Ministra Jarosława Gowina, przybył do Warszawy zespół 8 ekspertów z 6 

krajów Europy Zachodniej, który w dniach od 7 do 10 marca 2017 r. odbył serię 

spotkań z przedstawicielami różnych gremiów zaproszonych do wyrażenia swoich 

poglądów na temat proponowanej reformy.  

Związki zawodowe były reprezentowane przez 3 przedstawicieli KSN 

(Wojciech Grodzki, Tadeusz Kulik i Andrzej Pfitzner) oraz 1 przedstawiciela ZNP 

(Stanisław Różycki). Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Kulik, który wręczył 

każdemu ekspertowi, obecnym na spotkaniu przedstawicielom MNiSzW i kolegom z 

KSN, konspekt najważniejszych zagadnień, które zostały ujęte w 11 punktach i 

nazwane jako „refleksje na temat polskiego systemu edukacji i badań”. Konspekt ten 

stanowi załącznik do niniejszej notatki. Każdy z tych punktów został rozwinięty wraz z 

uzasadnieniem jego ważności. Wszyscy czterej związkowcy silnie akcentowali 

potrzebę zwiększenia finansowania zarówno badań jak i edukacji. 

W trakcie rozmów, przewodniczący zespołu ekspertów zadał nam pytanie: 

zakładając, że Minister pozyska większe środki, na co byście je przeznaczyli? Pod 

koniec spotkania Tadeusz Kulik udzielił mu odpowiedzi stwierdzając, że dodatkowe 

środki należałoby podzielić pomiędzy edukację i badania. A konkretnie: 

w obszarze badań należałoby:  

1 – wypełnić finansowaniem istniejącą aktualnie lukę pomiędzy badaniami 

podstawowymi i wdrożeniowymi, czyli uruchomić strumień finansowania tzw. badań 

wyprzedzających (co już zostało ujęte w p. 6 konspektu), 

2 – uruchomić trzeci strumień finansowania, który jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania sytemu transferu wiedzy z uczelni do gospodarki (co również zostało 

ujęte w rozdanym im konspekcie – p.7), 

natomiast w obszarze edukacji, celem podniesienia jej jakości, należałoby: 

1 – fundować studentom stypendia na wyjazdy (np. roczne) na studia za granicą,  

2 – umożliwić najzdolniejszym absolwentom pozostanie na uczelniach oferując im 

atrakcyjniejsze niż dotychczas wynagrodzenie. Zwiększyłoby to również odsetek 

pracowników nauki w Polsce, który jest niski (p. 9 konspektu), 

3 – podnieść wynagrodzenia wszystkim naukowcom, zwłaszcza młodym, 



 

 

4 – zapraszać uznanych naukowców z zagranicy do okresowego prowadzenia 

wykładów. 

 Podczas dyskusji Tadeusz Kulik poinformował zebranych o istnieniu 

szczegółowego opracowania stanowiska KSN odnośnie wszystkich zagadnień 

wymienionych w zaproszeniu na spotkanie. Jednak ze względu na krótki okres 

pomiędzy otrzymaniem zaproszenia a spotkaniem, materiał ten został przygotowany 

w języku polskim. Ponadto, nie do końca było uzgodnione stanowisko w niektórych 

kwestiach. Dlatego zaproponowałem, że materiał ten zostanie przekazany dla 

Zespołu w terminie późniejszym w wersji angielskiej. 
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