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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
My, ni¿ej podpisani senatorowie: Ryszard J. Górecki, Ryszard Knosala, Piotr Wach, Edmund Wit-

tbrodt, pragniemy wyraziæ serdeczne podziêkowania Panu Ministrowi za pomoc w zorganizowaniu
w dniu dzisiejszym spotkania z pani¹ wiceminister Hann¹ Majszczyk. Przedmiotem spotkania by³a dys-
kusja na temat finansowania nauki w Polsce. W tej sprawie ostatnio zwróci³a siê do nas, parlamenta-
rzystów, korporacja uczonych Polskiej Akademii Nauk. W kierowanym do nas apelu chodzi o podjêcie
inicjatywy, która doprowadzi do znacz¹cego wzrostu nak³adów na badania naukowe. Sami wywodzimy
siê ze œrodowiska naukowego i obawiamy siê, ¿e bez znacz¹cego wzrostu nak³adów na szeroko pojmowa-
n¹ naukê ostatnio przeprowadzana reforma oka¿e siê niebawem kolejn¹ niewykorzystan¹ szans¹ na mo-
dernizacyjne przemiany w kraju, tak oczekiwane przez wszystkich.

Aby przeprowadzana reforma nauki przynios³a realne efekty, potrzebne jest powszechne zrozumie-
nie znaczenia, jakie dla rozwoju kraju ma wysoki poziom szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych.
Dlatego uwa¿amy, ¿e konieczna jest podobna do konsensusu w kwestii nak³adów na obronê narodow¹,
osi¹gniêtego po przyjêciu Polski do NATO, ponadpartyjna zgodna w sprawie wzrostu do roku 2015 na-
k³adów na badania i rozwój (B+R.) z bud¿etu pañstwa do wysokoœci 1% PKB.

Ze strony wielu œrodowisk otrzymujemy liczne sygna³y o dramatycznie trudnej sytuacji finansowej w sfe-
rze nauki. Zapowiadany przez pana premiera w kwietniu 2008 r. sta³y wzrost nak³adów na naukê i szkolni-
ctwo wy¿sze do poziomu co najmniej 2% PKB w roku 2013 (³¹cznie z dotacjami z UE) zosta³ przyjêty przez
œrodowisko naukowe z wielk¹ nadziej¹. Wyra¿amy nadziejê, ¿e ta deklaracja znajdzie odzwierciedlenie
w aktualnej polityce rz¹du. Jesteœmy przekonani, ¿e dla œrodowiska naukowego, które wielokrotnie zabie-
ra³o publicznie g³os w istotnych dla kraju sprawach, bêdzie to bodziec motywuj¹cy do jeszcze pe³niejszego
w³¹czenia siê w dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania wêz³owych problemów naszego pañstwa.
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