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Sprzeciw wobec trybu prowadzenia prac nad reformą Polskiej Akademii Nauk
i wykluczenia z dyskusji Instytutów PAN

Szanowny Panie Prezesie,

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z niepokojem
stwierdza brak otwartej i partnerskiej debaty nad przyszłością i kierunkami reformy PAN,
wiążącej się z trwającymi pracami nad nowym pakietem ustaw o nauce. Z tych prac
wyłączeni zostali Dyrektorzy oraz Rady Naukowe Instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Pojawiające się pomysły przekształcenia Akademii w uniwersytet badawczy (UPAN), o
których wiadomo m.in. z mediów, nie zostały skonsultowane ze środowiskiem uczonych
pracujących w Instytutach PAN, w tym z ciałami, reprezentującymi pracowników.
Nie przedstawiono nam przyczyn, celów, kosztów oraz przewidywanych skutków
planowanej wielkiej i nieodwracalnej zmiany strukturalnej PAN, zarówno w perspektywie
polityki naukowej państwa, jak i przyszłości najlepszych w Polsce instytutów naukowych.
Nie wiadomo także, w jaki sposób chronione będą prawa pracownicze osób zatrudnionych w
Instytutach PAN.
Docierające do nas informacje generują obawy, że powołanie UPAN, którego cel
pozostaje niejasny, spowoduje zagrożenie dla osobowości prawnej Instytutów, ich
kilkudziesięcioletniej tradycji, dorobku i prestiżu oraz uniemożliwi lub ograniczy
prowadzenie wieloletnich badań podstawowych, które są istotą działalności Instytutów PAN.
Obawy te dotyczą też niekorzystnych rozwiązań strukturalnych i finansowych, których
rezultatem będzie konieczność redukcji kadry naukowo-badawczej, co osłabi nie tylko
potencjał badawczy Akademii, lecz także ostatecznie zwróci się przeciw utworzonemu w
oparciu o nią uniwersytetowi. Zwracamy też uwagę, że idea powołania Uniwersytetu PAN
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antagonizuje środowiska polskiej nauki, o czym świadczą reakcje rektorów najlepszych
uniwersytetów w kraju.
Niepokojące jest także, że nie zostały wzięte pod uwagę inne rozwiązania reformujące
PAN.
Wyrażamy sprzeciw wobec wykluczenia z prac nad reformą podmiotów (zbiorowych i
indywidualnych), których ta rewolucyjna zmiana miałaby dotyczyć. Apelujemy do Pana
Prezesa o zainicjowanie w łonie Akademii otwartej, demokratycznej debaty, która włączy
środowiska naukowe PAN do procesów konsultacyjnych i decyzyjnych. Ze swojej strony
deklarujemy wolę udziału i współpracy.

Z wyrazami szacunku
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