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Apel Akademii Młodych Uczonych PAN  
do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie  

utworzenia zespołu doradczego  
do przeprowadzenia zmian w PAN 

 
Szanowny Panie Ministrze, 

Zarządzeniem z dnia 22 lipca 2022 r. powołał Pan Zespół doradczy, którego zadaniem 

jest opracowanie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (zarządzenie 

opublikowane 25 lipca 2022 r. w Dz. Urzędowym pod poz. 68: https://e-

dziennik.mein.gov.pl/app/uploads/2022/07/Dziennik-Urz%C4%99dowy-MEiN-

2022-poz.-68.pdf). Jako Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk*,  

w której skład wchodzą wybitni młodzi naukowcy zarówno z Instytutów PAN, 

Instytutów Badawczych (10) oraz Uczelni Wyższych (25), jesteśmy otwarci na wszelkie 

propozycje Ministerstwa oraz środowisk naukowych prowadzące do dalszego rozwoju 

korporacji, a w szczególności na działania wspierające najwyższe standardy badań  

i pozwalające wypracować poprawę i optymalizację jakości naukowej PAN. Z wielkim 

zaniepokojeniem przyglądamy się jednak składowi dziewięcioosobowego zespołu 

doradczego, w którym  nie ma ani jednej osoby w jakikolwiek sposób związanej  

z Polską Akademią Nauk i z inną dyscypliną niż prawo. 

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową składającą się  

z instytutów naukowych, pomocniczych jednostek naukowych i zatrudnia czołowych 

polskich badaczy, reprezentujących wszystkie dziedziny polskiej nauki oraz 

pracujących w instytucjach naukowych w całej Polsce, zrzeszonych w ramach 

korporacji uczonych. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy Polska Akademia Nauk służy 

rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do 

rozwoju edukacji, a także wzbogacania kultury narodowej. Polska Akademia Nauk 

prowadzi nie tylko działalność naukową, lecz także między innymi wspiera i kształci 

badaczy na każdym etapie ich rozwoju, formułuje zasady etyki w nauce, pełni zadania 

eksperckie, opiniuje akty normatywne dotyczące nauki oraz uczestniczy  

w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach. Beneficjentami 

działalności oraz programów Polskiej Akademii Nauk są jednostki naukowe z całej 

Polski. 

Przez lata organizacja ta wypracowała międzynarodową renomę, która jest zasługą 

naukowców działających w jej strukturach. Jako Akademia Młodych Uczonych 

Polskiej Akademii Nauk, apelujemy do Pana Ministra, aby wszelkie prace nad ustawą 

o PAN przebiegały w dialogu z PAN i w gronie ekspertów reprezentujących wszystkie 

dziedziny nauki. W związku z powyższym proponujemy, aby w skład Zespołu 

Doradczego powołać, w porozumieniu z Prezydium PAN, także przedstawicieli 

korporacji PAN oraz Dyrektorów Instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki 

oraz przedstawicieli młodych kierowników zespołów badawczych, którzy w dłuższej 

perspektywie będą kluczowymi odbiorcami tej reformy. Zespół pracujący nad reformą 
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Polskiej Akademii Nauk powoływany przez Pana Ministra powinien w równych 

proporcjach składać się z Jej przedstawicieli oraz ekspertów niezwiązanych  

z korporacją i powinien wykorzystać w swoich pracach dotychczasowe projekty 

poszczególnych środowisk naukowych. Głęboko wierzymy, że tak zbudowany zespół 

ekspertów dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy zadba o to, aby Polska Akademia 

Nauk nadal mogła się rozwijać i służyć zarówno polskiej jak i międzynarodowej 

społeczności naukowej.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

(-) dr Jacek Ł. Kolanowski 

Przewodniczący 

Akademii Młodych Uczonych PAN 

 

 

* Akademia Młodych Uczonych od 2010 r. jest częścią struktur korporacyjnych Polskiej Akademii Nauk.  

Członków AMU wybiera Zgromadzenie Ogólne PAN spośród wybitnych młodych naukowców (przed 38. 

roku życia i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora) na 5-letnią kadencję. 

Członkowie AMU PAN reprezentują wszystkie dziedziny naukowe. Obecnie 25 z nich jest z uczelni 

wyższych, 9 z jednostek PAN, a 1 z Państwowego Instytutu Badawczego.  

Członkowie AMU PAN działają wolontaryjnie. Zabierają głos w sprawach istotnych dla polityki naukowej, 

aktywizują środowisko młodych uczonych i popularyzują wiedzę.  

Więcej informacji o aktywności AMU PAN można znaleźć na stronie: https://amu.pan.pl oraz w artykule: 

https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-7-8-2022/glos-mlodych%E2%80%A9/  
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