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My, Rektorzy Akademickich Szkół Polskich apelujemy do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia  
z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. 

Za oburzające uznajemy obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia 
wirusem SARS-CoV-2. Przyczyną obywatelskiego protestu licznych członkiń i członków wspólnot akademickich nie są decyzje władz uczelni 
o ustanowieniu godzin wolnych od zajęć uniwersyteckich, lecz wzburzenie i obawy wywołane rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego 
oraz wypowiedziami przedstawicieli rządu uderzającymi w prawa kobiet. 

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z ogromnym zdziwieniem i głębokim niepokojem przyjęła wypowiedź 
Ministra Edukacji i Nauki, dra hab. Przemysława Czarnka, naruszającą autonomię uczelni, zapowiadającą, że decyzje o rozdziale środków 
na inwestycje i projekty naukowe będą uzależnione od tego, jakie stanowisko zajęły uczelnie wobec protestów. 

Środki publiczne, z których finansowane są badania naukowe i edukacja młodzieży winny być przyznawane przez ministerstwo i jego 
agendy wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne. Używanie finansów publicznych do wymierzania „kar” uczelniom, które podjęły decyzje 
zgodnie z prawem i swoją autonomią, uznajemy za gorszący przejaw zapomnienia, że pieniądze polskiego podatnika powinny służyć wszystkim 
uprawnionym podmiotom, a nie tylko tym, które znajdują uznanie w oczach władzy. 

Mając w pamięci miniony szczęśliwie czas, kiedy władze komunistyczne poddawały polskie uniwersytety presji ideologicznej, uważamy,  
że byłoby wielkim błędem ponownie próbować wykorzystać nadzór nad uczelniami dla politycznego nacisku na rektorów i wspólnoty akademickie. 

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża gotowość do podjęcia rozmów 
z Ministrem Edukacji i Nauki w najbliższym możliwym terminie. 

Przewodniczący KRASP 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Stanowisko Prezydium KRASP 
z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie aktualnej sytuacji społecznej 

Wypowiedź Profesora Andrzeja Jajszczyka na temat habilitacji 
(„PAUza Akademicka” nr 528) zdumiewa zarówno siłą przekonania, 
jak i słabością argumentacji. Przedstawione argumenty wskazują 
raczej na niedostatek rzeczowych przesłanek, aby procedurę habili-
tacji likwidować lub sprowadzić do lokalnych obrzędów.

Subiektywne oceny i ogólnikowe argumenty występują licznie 
w całym artykule Profesora A. Jajszczyka. Oto kilka przykładów.

Argument o spowalnianiu trudno uznać za istotny, bo przecież 
realizowanie poważnych badań i redagowanie wyników w postaci 
dostępnej dla innych to właśnie jeden z głównych elementów pracy 
badawczej. Oczywiście, podejmowanie ważnego tematu, a takim po-
winny być badania zmierzające do habilitacji, opóźnia zajmowanie się 
innymi zagadnieniami. Taki temat w większości dziedzin wymaga po-
ważnego opracowania, a nie parostronicowego komunikatu, aby za-
wierał opis zagadnienia i rozwiązanie w formie dostępnej dla innych.

Ocenianie angażowania sił i środków w przygotowanie habilitacji 
zależy, jak w przypadku każdej inicjatywy badawczej, od wartości 
powstałego dzieła. Jak można takie angażowanie określać jednym 
słowem: niepotrzebne!

Stwierdzenie, że już dawno stopień doktora habilitowanego ma 
niewielki związek z jakością badań… wyraża pogląd Autora i jest 
zupełnie nieuzasadnionym uogólnieniem. Niestety, jest wiele badań 

podejmowanych i prowadzonych na różnych poziomach, które można 
uznać za zbędne, a nawet błędne, ale nie dotyczy to wyłącznie badań,  
w trakcie których uzyskano habilitację. Jeżeli temat badań jest banalny, 
a realizacja licha, to jest to marnowanie czasu i środków, niezależnie 
od tego, czy ma zmierzać do habilitacji.

Inna propozycja Autora, aby zamiast habilitacji wprowadzić rze-
telny konkurs na stanowisko, razi naiwnością. Na czym będziemy 
opierali rzetelność takich konkursów w odróżnieniu od formalnie prze-
prowadzonych procedur habilitacyjnych? Czy Autor wierzy w rzetel-
ność w sprawach awansowych jako powszechną cechę różnych rad 
wydziałów i rad naukowych?

Jeżeli centralna kontrola procesu habilitacyjnego nie działa, to 
zdaniem Autora należy taką kontrolę zlikwidować i pozostawić ocenę 
wyników naukowych badań swobodnej grze wpływów i znajomości 
aktywnych osób! Czy wówczas będzie lepiej?

Przekonanie o powszechnym wygrywaniu uczciwych konkursów 
po zlikwidowaniu sformalizowanej procedury habilitacji trudno po-
dzielić, bo przecież nasze środowiska naukowe nie są złożone wy-
łącznie z idealnie działających osób. 

Określenie procedur habilitacyjnych jako zawracanie tym głowę 
sobie i innym… brzmi zdumiewająco. Dlaczego publikację przepro-
wadzonych badań i dyskusję uzyskanych wyników w kompetentnym 

Głos w dyskusji do artykułu Prof. A. Jajszczyka
Habilitacja może zostać…
ANDRZEJ M. BRANDT 
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