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Optymistyczny ton pana wykładu był zupełnie inny od tego, jakim wybrzmiało dzisiejsze wystąpienie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina. Czy rzeczywiście z 

polską nauką jest tak dobrze, jak pan sądzi?  

 

W swoim wystąpieniu mówiłem o tendencji wzrostowej dotyczącej polskiej nauki, istniejącej od 

2002 roku. Na początku XXI wieku jej wskaźnik jakości wynosił 70 procent światowej przeciętnej. 

Tak więc plasowaliście się 30 procent poniżej przeciętnej. Ale w ciągu ostatnich piętnastu lat 

zdołaliście poprawić jakość waszych osiągnięć o 30 procent. Z poziomu 0,7 procenta wskoczyliście 

na poziom 1,02 procenta. Wasz wzrost o 30 procent robi wrażenie. Dorównaliście do światowej 

średniej. W moim wystąpieniu chciałem przekazać, że w nauce samo dorównanie do poziomu 

średniej nie wystarczy. Dlatego na końcu zapytałem, co dalej, dokąd teraz powinniście zmierzać. 

Jeżeli porównacie się z Węgrami, to zobaczycie, że ich sytuacja jest znacznie lepsza. Piętnaście lat 

temu ich nauka była w lepszej kondycji od waszej i dziś nadal jest tak samo. Widać, że Węgrzy 

zastosowali logikę działania podobną do waszej, ale w agresywniejszym wydaniu. Teraz ich 

pozycja sprawia, że trudniej im wznieść się jeszcze wyżej w rankingach.  

 

Nasze nakłady wewnętrzne na naukę w relacji do PKB wynoszą 0,94%, zaś węgierskie 1, 37% 

(najwyższe są w Finlandii – 3,17% - przyp. red.). W dzisiejszym świecie nauka musi być 

odpowiednio doinwestowana, by móc konkurować z najlepszymi, lub choćby z dobrymi. Jeżeli nasze 

finansowanie się poprawi, to czy pewnego dnia dociągniemy do pozycji Węgier? 

 

Moja odpowiedź brzmi – tak. Ale bardzo ważna jest efektywność. W świecie rządzonym przez 

korporacje - dotyczy to każdego biznesu - przed dosypaniem pieniędzy do systemu trzeba zawsze 

zadać pytanie, na ile jest on efektywny. Oto przykład. Na każdy milion dolarów wydanych na naukę 

wasza liczba cytowań wynosi 92 – 93. To dobry wynik, porównywalny z Węgrami. Niemcy mają 

54 – 55 cytowań, więc jesteście lepsi. Brytyjczycy – około 160. To, że wasza wydajność naukowa 

znajduje się pomiędzy tymi wskaźnikami, to dobrze – dostrzegam tu odpowiednią równowagę 

pomiędzy finansowaniem a wynikami. Ale musicie ją poprawić. I być ostrożni – dokładanie dużych 

pieniędzy do nieefektywnego systemu stwarza niebezpieczeństwo, że środki zostaną zmarnowane. 

Widziałem takie przypadki. Musicie być bardzo uważni z wydawaniem każdego grosza – to są 

przecież pieniądze podatników. Wydatki muszą iść w parze ze zwiększaniem wydajności.  

 

Jakie dostrzega pan największe niedociągnięcia polskiej nauki? Co powinniśmy poprawić w 

pierwszej kolejności? 

 

Wadą jest komercjalizacja badań naukowych. To widoczna słabość polskiej nauki. Kolejną – 

nieumiejętne korzystanie z globalnego networkingu. Ci z waszych naukowców, którzy opuszczają 

Polskę, pozostają z dala od niej. Można do takiego zjawiska podchodzić w różnoraki sposób. 

Tracicie ich z horyzontu a moglibyście nadal z nimi współpracować, właśnie w ramach 

networkingu. Powinniście opracować własną strategię, by nie dopuszczać do drenażu mózgów. 

Utrzymywać kontakt z waszymi naukowcami za granicą, wykorzystać zdolności intelektualne tych, 

których sami przecież wykształciliście.  

 

Drenaż mózgów dla jednej strony jest korzyścią z jego transferu dla drugiej... 

 

Wielka Brytania eksportuje dużą liczbę swoich naukowców poza swoje granice. Ale na tym nie 

traci, ponieważ stale utrzymuje z nimi kontakt. Poza tym jeżeli naukowiec nigdy nie wyjeżdża, nie 

pracuje za granicą, jakość jego badań jest niska. Tak jest zazwyczaj. I odwrotnie – prace naukowca 



wyjeżdżającego za granicę zyskują na jakości. Kiedy wraca, jest często lepszym uczonym. Może 

też zachęcić do przyjazdu do swojego kraju zagranicznych naukowców. W panelu dotyczącym 

doskonałości naukowej wystąpiła dziś młoda francuska uczona, dr Laure Daviaud, która na 

Uniwersytecie Warszawskim realizuje swój grant ERC w dziedzinie informatyki. To dla was 

korzyść. Jedne ze slajdów, które pokazywałem w swoim wystąpieniu dotyczyły wpływu na jakość 

nauki naukowców wyjężdżających i przyjeżdżających. Wasz wynik jest zaskakująco dobry. Liczba 

uczonych przybyłych do Polski minus liczba polskich uczonych, którzy wyjechali – ten wskaźnik 

jest dla was pozytywny.  

 

A więc odnosimy sukcesy. Pokazują to dane, które trzeba uznać i przejść nad nimi do porządku 

dziennego pomimo przyrodzonej nam skłonności do narzekania... 

 

Społeczność naukowa jest społecznością, która lubi naprawiać. Tak jest na całym świecie. Trzeba 

tylko naprawiać mądrze, mieć na uwadze pozytywne aspekty I jeszcze bardziej je umacniać. 

Również wzmacniać społeczność naukową. Bez świadomości swoich mocnych stron nie można 

zmienić sytuacji na lepsze. Waszą mocną stroną jest to, że wystartowaliście ze słabej pozycji. Słabą 

– że wciąż nie osiągnęliście takiej pozycji, jaką powinniście osiągnąć. Musicie kontynuować waszą 

drogę intensywnego rozwoju. 
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