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R e f l e k s j e  i r e c e n z j e

Sprawozdania i komunikaty
Redakcja oraz członkowie komisji ds. studiów i badań SIP (Shibu Kobudö) w Rzeszowie zdecydowanie popierają 

zamieszczone niżej list i apel, dołączając do środowiska naukowego zaniepokojonego przedłużającym się kryzysem 
finansowania nauki w  naszym kraju. Obydwie zamieszczone niżej wypowiedzi są, niestety, ciągle aktualne.

List otwarty do członków Komisji Budżetu i Finansów Sejmu RP

Szanowni Państwo!

Od pięciu lat Polska przebudowuje swoją strukturę gospodarczą, polityczną i społeczną. 
Środowiskiem, które w większości poparło, wspomagało i wspomaga zachodzące zmiany, 
było środowisko ludzi nauki. To, że znaleźli się w Polsce ludzie wykształceni, świadomi tego, 
jak działa normalne państwo europejskie i jego gospodarka, którzy mogli podjąć trud 
przebudowy, społeczeństwo nasze zawdzięcza środowisku naukowemu, nauczycielom 
szkolnym i akademickim. Z żalem stwierdzamy, że rola nauki w rozwoju społeczno- 
ekonomicznym kraju nie jest doceniana, że posłowie nie byli i nie są skłonni reagować na 
głosy naszego środowiska. Od kilku lat kolejne rządy i parlamenty RP ignorują pogarszającą 
się sytuację materialną i prawną nauki, kultury i edukacji narodowej. Doprowadziło to wręcz 
do degradacji szkolnictwa wszystkich szczebli, a także do degradacji instytucji badawczych. 
Widać też jasno, że procesu tego nie zamierzają przerwać władze państwowe. Świadczą o tym 
ostatnie pociągnięcia fiskalne Rządu RP i planowane cięcia finansowe w przyszłorocznym 
budżecie państwa. Uderza brak starań o większy udział w budżecie finansów przeznaczonych 
na naukę oraz odpisów podatkowych na naukę. Jeszcze większym smutkiem i przerażeniem 
napawają wieści płynące z posiedzeń Państwa Komisji. Bolesne jest domaganie się przez 
Waszą Komisję ograniczenia planowanych ulg podatkowych na zakup literatury fachowej, 
profesjonalnego oprogramowania komputerowego i sprzętu wykorzystywanego w intelektualnej 
pracy zawodowej, a przede wszystkim projektowany zakaz odliczeń podatkowych z tytułu 
opłat za naukę w szkołach niepublicznych. Wszystko to dowodzi, że jak  w czasach realnego 
socjalizmu nauka nadal nie jest doceniona.

TPKN od niemal piętnastu lat apelowało o zmianę polityki finansowej i podatkowej 
w stosunku do nauki i szkolnictwa. Nie można nam zamknąć ust i uniemożliwić wypowiedzi, 
można nas natomiast zmuszać do zarobkowej emigracji z kraju. Coraz więcej młodych, 
wybitnych uczonych, znudzonych jałową walką z totalnym brakiem zrozumienia ze strony 
władz, opuszcza Polskę. Czy sądzą Panie i Panowie Posłowie, że ten kraj nas po prostu nie 
potrzebuje? Jeśli tak, to miejcie cywilną odwagę powiedzieć, że Polsce wykształceni 
obywatele są niepotrzebni.
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