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Drodzy Czytelnicy,

Wiosna 2020 roku. Polskie uczelnie stoją w obliczu kwarantanny związanej 
z pandemią koronawirusa. Z jej konsekwencjami przyjdzie nam się mierzyć 
przez kolejne miesiące, a  być może i  lata. Puste sale wykładowe, bibliote-
ki oraz laboratoria. Nie dostrzeżemy studentów na żadnym europejskim 
kampusie. Obraz bardziej przypomina filmy i  powieści postapokaliptyczne 
niż współczesną rzeczywistość. O tym, jak uczelnie radzą sobie ze zdalnym 
nauczaniem i pracą badawczą w czasach kwarantanny, pisze Anna Pałyga 
z Akademii Leona Koźmińskiego.

Choć do końca roku pozostały niemal trzy kwartały, to warto pamiętać o zbli-
żającej się ewaluacji jednostek naukowych. O tym jakie czynniki będą brane 
pod uwagę przy mierzeniu efektów pracy badawczej oraz ich wpływie na oto-
czenie rozmawiamy z członkiem Komisji Ewaluacji Nauki przy MNiSW – 
dr. hab. Emanuelem Kulczyckim, prof. UAM. Pozostając w temacie uczelni, 
zaprosiliśmy do wydania dwoje ekspertów zajmujących się polityką naukową: 
dr. hab. Dominika Antonowicza prof. UMK oraz dr Martę Jaworską, któ-
rzy analizują półroczną działalność rad uczelnianych w polskiej przestrzeni 
akademickiej.

Nie zabraknie dobrej lektury. W  tym numerze prezentujemy fragment  
Energii dla klimatu autorstwa Joshuy S. Goldsteina oraz Staffana A. Qvista. 
Badacze wyjaśniają, w  jaki sposób energia bezemisyjna w  szybkim tempie 
zastąpiła paliwa kopalne w kilku miejscach globu, jednocześnie umożliwi-
ła rozkwit ekonomiczny i ochronę środowiska naturalnego. To nietuzinkowe 
spojrzenie na rozwój energetyki oraz jej wpływ na zmiany klimatu poparte 
jest badaniami naukowymi. 

Na zakończenie prezentujemy wywiad z  Bożeną Jamką-Czyż poświęco-
ny szkoleniom akademickim w dobie COVID-19, czyli rozmowę o tym, co  
naukowcom oferuje Instytut PWN.
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Alma Mater w systemie 
home office

Anna Pałyga (ALK)

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła 
zasadnicze zmiany w codziennym 

funkcjonowaniu krajów, miast, społeczności 
i jednostek. Kiedy kolejne elementy 

systemu gospodarczego (w tym instytucje 
publiczne i niepubliczne) wchodzą w zapaść 

lub nagłe przeciążenie popytem, nie możemy 
rozpatrywać sytuacji uczelni jako odrębnego, 

zawieszonego w próżni bytu. Jak zatem uczelnie 
mogą funkcjonować zdalnie? Jakie narzędzia 
mogą w tym pomóc? Alma Mater całkowicie 
przeniesiona z kampusu do domowych biur 

pracowników i studentów w trybie kryzysowym 
to zjawisko bezprecedensowe.
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Kontekst, czyli podejście do kryzysu 
w ujęciu myślenia systemowego

Peter Senge – wykładowca MIT – w książce pt. „Piąta dys-
cyplina”1 zapoznaje nas z koncepcją tzw. „organizacji uczącej 
się” (learning organisation) wraz z najważniejszymi pięcioma 
„dyscyplinami”, na których się ona opiera. Są to: wspólna 
wizja, wymiana indywidualnych modeli myślowych w  ze-
spole, zespołowe uczenie się, mistrzostwo osobiste i  piąta 
– najważniejsza, bo integrująca wszystkie pozostałe – my-
ślenie systemowe. Żadna instytucja czy organizacja nie jest 
„z urodzenia” ucząca się. Jednak na uczelnie wyższe można 
spojrzeć jako na predysponowane 
do takiego sposobu funkcjonowa-
nia, zwłaszcza w aspekcie zespoło-
wego uczenia się i rozumienia zło-
żoności ang. complexity. Sprawność 
w  tych pięciu dyscyplinach moż-
na uznać za papierek lakmusowy 
w teście adaptacji uczelni do zmian 
(w tym ich kierunku, tempa i ryt-
mu) w sytuacji kryzysowej.

Okazuje się bowiem, że podczas 
gdy kampus naszej Uczelni pusto-
szeje, w  mieszkaniach jej pracow-
ników i  studentów kumulują się 
działania administracyjno-projek-
towe, dydaktyczne i naukowe. Nie 
sposób jednak pominąć kwestii 
bytowych, zdrowotnych, relacyj-
nych czy społecznych tej sytuacji – a każdemu z nich moż-
na by poświęcić odrębny artykuł. Dlatego tutaj skupię się na 
aspektach i sposobach zarządzania uczelnianym home office. 

Pierwsza dobra praktyka opiera się na rozumieniu kontekstu 
sytuacji i grze zespołowej: pamiętajmy, że członkowie spo-
łeczności akademickich pełnią z reguły znacznie więcej ży-
ciowych ról niż te, w których z nimi współpracujemy. Część 
osób może wymagać wsparcia i  pewnej dozy wyrozumia-
łości podczas adaptacji do pracy zdalnej. Warto podzielić 
się odpowiedzialnością za wsparcie innych i zachować uważ-
ność na potencjalne sygnały kryzysu u współpracowników. 
Doświadczenie wskazuje również, że kryzysowe centrum 
wsparcia psychologicznego na uczelni może wykonać pra-
cę bardzo potrzebną pracownikom i studentom w tym za-
kresie2. Przykładem dobrych praktyk może być działalność 

Centrum Pomocy Psychologicznej UW przeniesiona on-li-
ne, ale też oddolne inicjatywy uczelni, które takich centrów 
nie posiadają.

Przywództwo organizacyjne: wizja 
i określone zasady pracy zdalnej

Kluczowym elementem sprawnego uruchomienia proce-
su przejścia na pracę zdalną jest spójna wizja zakomuniko-
wana całej organizacji. Pracownicy powinni otrzymać jasny 
komunikat od zarządu o planowanych etapach i terminach 

wdrożenia pracy zdalnej, zapew-
nionym wsparciu (sprzęt, softwa-
re, szkolenia), ale przede wszystkim 
o preferowanych formach i narzę-
dziach pracy zdalnej. Zwróćmy 
uwagę choćby na mnogość do-
stępnego oprogramowania, np.: 
Microsoft Teams, Google Zoom, 
Jitsi, Adobe Connect, Skype for 
Business, Blackboard Collaborate 
i  wiele innych. Wszystkie te pro-
gramy oferują zbliżone funkcje, ta-
kie jak: wideokonferencja, połącze-
nie głosowe, czat, udostępnianie 
pulpitu/zdalna prezentacja, nagry-
wanie spotkań, zespołowa redak-
cja dokumentów, itd. Jednocześnie 
owa mnogość niesie ze sobą ryzy-
ko: w obliczu niepewności, oddol-

na samoorganizacja pracowników może wywołać chaos in-
formacyjny. Dzięki jasnej wizji i  klarownej komunikacji 
w tym zakresie wykładowcy Akademii Leona Koźmińskie-
go w pierwszych trzech dniach od zawieszenia zajęć dydak-
tycznych (decyzją Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 11 marca 2020) przeprowadzili blisko 50% zajęć 
w  formule on-line. Tydzień później wskaźnik ten wynosił 
ponad 87% wszystkich zajęć i nadal rośnie.

Zespoły pracownicze – reguły pracy zdalnej

W obrębie działalności uczelni można wyróżnić wiele typów 
zespołów, np.: zespoły pracownicze, badawcze, projektowe 
(w tym międzyuczelniane, czy międzynarodowe). Wszystkie 
one mają swoją specyfikę, jednak istnieją uniwersalne reguły 

Pracownicy powinni 
otrzymać jasny komunikat 
od zarządu o planowanych 
etapach i terminach 
wdrożenia pracy zdalnej, 
zapewnionym wsparciu, 
ale przede wszystkim 
o preferowanych formach 
i narzędziach pracy zdalnej. 
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pracy zespołowej, które warto wziąć pod uwagę, będąc ich 
członkiem przechodzącym w tryb pracy zdalnej.

Po pierwsze: już na początku jego funkcjonowania on-
-line warto ustanowić wewnętrzne reguły współpracy ze-
społu zdalnego. Weźmy przy tym pod uwagę ograniczenia 
i preferencje członków tam, gdzie to możliwe, a ewaluacja 
reguł po krótkim czasie usprawni działanie zespołu. Po-
może tu: określenie liczby pracowniczych odpraw zespo-
łu, wskazanie przestrzeni pracy projektowej (MS Teams, 
Trello) dostępnych dla wszystkich członków, wdrożenie za-
sad efektywnego zarządzania sobą w czasie („Getting Things 
Done”3) oraz zasad priorytetyzacji zadań. Ważne jest rów-
nież ustalenie ram czasowych i rytmu pracy, a w systemie 
asynchronicznym (praca o  różnych porach dnia) – blo-
ków pracy własnej. Najlepiej przez wpisanie czasu pracy 
własnej w  kalendarz dostępny dla innych pracowników 
(np. w  służbowym koncie outlook). Warto szanować ta-
kie bloki u siebie i kolegów zwłaszcza, 
że w początkach pracy zdalnej ze zdzi-
wieniem odkrywamy, iż poświęcamy 
na pracę więcej czasu niż w  systemie 
stacjonarnym.

Kolejna, cenna zasada zespołowej pra-
cy zdalnej mówi o  przenoszeniu ze-
społów w tryb on-line w całości. Do-
tyczy to przede wszystkim tych, które 
na co dzień pracują we wspólnej prze-
strzeni. Praca zdalna wymaga wypra-
cowania nowych form i  wzorców, 
w pewnym sensie uczymy się komuni-
kacji od nowa. Niektóre zjawiska, któ-
re mają miejsce we wspólnym biurze, 
np. dzielenie się wiedzą będące efek-
tem spontanicznych interakcji, ulegają zmianie lub wyga-
szeniu w  formie zdalnej. Dobrą praktyką jest świadome 
inicjowanie interakcji on-line, wprowadzanie nieformal-
nych kanałów komunikacji zespołowej. Sporo firm i kor-
poracji z sukcesem wprowadza tzw. wirtualne przerwy ka-
wowe (virtual coffee breaks4), podczas których pracownicy 
spotykają się na „wspólną” kawę przed komputerem. Każ-
dy przychodzi z własnym kubkiem i w czasie przerwy roz-
mawia z kolegami. Jest to czynność podnosząca dobrostan 
osób, zwłaszcza jeśli mają zwiększone potrzeby relacyjne 
i mogą być sfrustrowane izolacją oraz brakiem kontaktów 
społecznych w ostatnim czasie.

Zajęcia on-line

Nagła, wymuszona przez sytuację epidemiologiczną cyfry-
zacja nauczania-uczenia się niesie ze sobą szereg wyzwań dla 
wykładowców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą na co dzień 
swoje zajęcia w formie stacjonarnej.

Warto podkreślić, że kształcenie zdalne można prowadzić 
w dwóch trybach5: 
• Tryb synchroniczny – czyli zajęcia prowadzone „na ży-

wo”, podczas których wykładowca i studenci spoty-
kają się wirtualnie w tym samym czasie. Ich podstawą 
są bezpośrednie interakcje przez czat, wideokonferen-
cję etc.

• Tryb asynchroniczny – zajęcia przygotowane są 
uprzednio, a kontakt nie odbywa się w czasie rzeczy-
wistym. Student otrzymuje oddane do jego dyspozycji 
materiały dydaktyczne.

W zależności od uprzednich doświad-
czeń i wypracowanych na uczelni roz-
wiązań można łączyć tryby synchro-
niczny i asynchroniczny. W przypadku, 
kiedy stajemy wobec sytuacji kryzyso-
wej, bez uprzedniego doświadczenia, 
należy skupić się na jak najszybszym 
rozpoczęciu pracy w  trybie synchro-
nicznym. Od czego zacząć?

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór do-
brych praktyk służących rozpoczęciu 
i rozwijaniu pracy dydaktycznej w try-
bie synchronicznym.

Organizacja stanowiska pracy 

Warto wydzielić na pracę dydaktyczną przestrzeń, która 
będzie dobrze doświetlona i  cicha. Nie zawsze mamy taki 
komfort, więc jeśli spodziewamy się regularnych hałasów, 
na których obecność nie do końca mamy wpływ (np. re-
montujący sąsiad, odkurzacz działający w  innym pokoju), 
warto zainwestować w słuchawkę Bluetooth z funkcją wyci-
szenia otoczenia.

Jakiego wyposażenia potrzebujemy, aby rozpocząć naucza-
nie zdalne? Na początek wystarczy laptop i  aplikacja do 

Dobrą praktyką jest 
świadome inicjowanie 
interakcji on-line, 
wprowadzanie 
nieformalnych 
kanałów komunikacji 
zespołowej.
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komunikacji zdalnej ze studentami (przykłady powyżej) 
oraz przeszkolenie z jej użytkowania, zanim wyjdziemy z za-
jęciami do studentów.

Z  czasem można opcjonalnie do-
posażyć się sprzętowo, aby zwięk-
szyć komfort i jakość pracy, np. za-
kupić dobrej jakości mikrofon czy 
duży monitor, który ułatwi nawi-
gację po wszystkich używanych 
przez nas dokumentach i  aplika-
cjach (w ramach podejścia oszczęd-
nego można spróbować podpiąć 
do komputera monitor telewizora, 
pod warunkiem, że jest on nowszej 
generacji). Tablet ze stylusem po-
zwolą na robienie notatek na slaj-
dach i  dokumentach w  rzeczywi-
stym czasie (mysz nie sprawdza się 
dobrze do tego celu).

Praca ze studentami

Doświadczenie wskazuje, że mobilizacja całej społeczności 
akademickiej, aby podołać sytuacji kryzysowej, powinna 
być przekierowana również w  kontekst prowadzenia zajęć 
zdalnych. Umiejętne nazwanie i omówienie wspólnej odpo-
wiedzialności za zajęcia akademickie ze studentami może za-
owocować ich większym zaangażowaniem we wsparcie orga-
nizacyjne i w same zajęcia. 

Pamiętajmy, że zasada wspólnej wizji formy i  narzędzi 
w pracy zdalnej oraz inne omówione już powyżej prakty-
ki znajdą w większości zastosowanie rów-
nież w dydaktyce na odległość. Zwróćmy 
tymczasem uwagę na nieomówione jesz-
cze aspekty.

Zdolność skupienia uwagi studentów 
przed monitorami, we własnych domach 
jest inna niż na sali wykładowej. Uczest-
nicy mają więcej dystraktorów wokół sie-
bie i wymagają od prowadzącego większej 
różnorodności prowadzonych działań. 
Dlatego należy unikać długotrwałego 
monologu w formie wykładowej i aby to 

zrobić, warto jest mieszać formy interakcji (ćwiczenia, zada-
nia, dyskusje w podgrupach, aktywność na forum) w okre-
ślonych odstępach czasu (sugerowane maksymalne interwa-

ły to 20 minut). Nadajemy dzięki 
temu zajęciom on-line bardzo po-
trzebny rytm i powodujemy, że sta-
ją się bardziej angażujące. 

Warto zadbać o wstępne, wspólne 
ustalenie ze studentami zasad nety-
kiety zajęciowej on-line (wliczając 
w to sposób zabierania głosu, kwe-
stię nagrywania zajęć, etc.), dbając 
o  atmosferę tworzenia społeczno-
ści i  zaangażowania wokół prowa-
dzonego kursu. Studenci mogą być 
niechętni do włączania kamerek, 
z rożnych powodów. Dlatego zaję-
cia warto rozpoczynać od krótkich, 
angażujących aktywności grupo-
wych przy uruchomionych mi-

krofonach całej grupy. Nie muszą to być aktywności me-
rytoryczne, mogą pełnić rolę powitania czy energizera nie 
związanego z  tematyką zajęć. Pozwoli to przenieść uwagę 
uczestników z tego, jak prezentują się online (jak brzmi ich 
głos, czy jak wyglądają) na angażującą aktywność i ożywić 
zajęcia. 

Przygotowując się do zajęć on-line, warto zaakceptować 
fakt, że coś może na początku pójść nie tak: mogą pojawić 
się problemy techniczne, problemy z siecią, może wydarzyć 
się coś nieoczekiwanego w naszym otoczeniu lub u studen-
tów. Takie wydarzenia w pracy synchronicznej są normal-
ne. Od tego, że się zdarzyły, ważniejsze jest, jak na nie zare-

agujemy. W  takich sytuacjach unikajmy 
nagłej ciszy, nie bójmy się prowadzić nar-
racji o tym, co się dzieje, np. opisując gło-
śno, że poszukujemy okna udostepnie-
nia dokumentu, który chcemy pokazać, 
a zniknął nam na chwilę z oczu.

Wreszcie, warto zbierać od studentów in-
formację zwrotną dotyczącą tego, cze-
go się nauczyli lub czego chcieliby się na-
uczyć na naszych zajęciach. Pozwoli to 
stopniowo dostosowywać i uatrakcyjniać 
nasz sposób prowadzenia przedmiotu. 

Doświadczenie wskazuje, 
że mobilizacja całej 
społeczności akademickiej, 
aby podołać sytuacji 
kryzysowej, powinna być 
przekierowana również 
w kontekst prowadzenia 
zajęć zdalnych. 

Warto zadbać 
o wstępne, 
wspólne ustalenie 
ze studentami 
zasad netykiety 
zajęciowej on-line.
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Bardzo również możliwe, że mamy w  kręgu swoich przy-
jaciół osoby, które są już z technologią lepiej zaznajomione 
(early adopters) – ich również pytajmy o radę i wskazówki.

W mojej opinii sytuacje kryzysowe takie, jak obecna, moż-
na porównać do lupy, która w powiększeniu pokazuje po-
trzeby, postawy, wartości i charaktery osób, z którymi pro-
wadzimy współpracę, a przede wszystkim nas samych. Jeśli 
świadomie o tym zdecydujemy, może być dla nas osobiście 
źródłem inspiracji do zmiany i  rozwoju na polu zawodo-
wym i nie tylko.
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Wolters Kluwer (2012).

2 Centrum Pomocy Psychologicznej UW, Szybka pomoc w kryzysie – on-
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3 Allen D., Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, 
Helion (2015).

4 Deloitte Consulting, Remote Collaboration. COVID-19, www2.deloitte.
com/content/dam/Deloitte/de/Documents/human-capital/Remote-
-Collaboration-COVID-19.pdf [dostęp w dniu 1.04.2020].

5 Rodzaje rozwiązań e-learningowych, www.edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/
ele/scb/5_Rodzaje_rozwiazan.htm [dostęp w dniu 1.04.2020].

kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce Akade-
mii Leona Koźmińskiego. Skupia się na wdrożeniach 
nowych technologii w nauczaniu tradycyjnym oraz 
zdalnym (e-learning, blended-learning). 
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz kierunku Zarządzanie Strate-
giczne na Akademii Leona Koźmińskiego. Dokto-
rantka i asystentka naukowo-badawcza w Katedrze 
Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK 
zajmująca się tematyką pracy zespołowej w kontek-
ście Symulacyjnych Gier Decyzyjnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem procesów komunikacji. 

Anna Pałyga

landpage.co/jak-skutecznie-publikowac

Zarejestruj się na darmowe szkolenie on-line

https://landpage.co/jak-skutecznie-publikowac
https://landpage.co/jak-skutecznie-publikowachttp://
https://landpage.co/jak-skutecznie-publikowac


Pandemia COVID-19 diametralnie zmieniła naszą rzeczy-
wistość. Przyszło nam się mierzyć z  wyzwaniami, na któ-
re nikt nie był przygotowany. Rewolucja nie ominęła świa-
ta nauki. Z dnia na dzień funkcjonowanie uniwersytetów 
i  instytucji badawczych przeniosło się do przestrzeni wir-
tualnej. Środowisko akademickie, naukowe straciło swo-
bodę dostępu do zasobów bibliotecznych, laboratoriów, sal 
wykładowych. 

Nie możemy pozwolić, by okres pandemii był okresem na-
ukowego spowolnienia. Dokładamy starań, by łagodzić 
skutki tego, co się dzieje. Dlatego, polecamy Państwa uwa-
dze pakiet rozwiązań z oferty Grupy PWN, ułatwiających 
dostęp do materiałów edukacyjnych. Mają one na celu 
wsparcie wykładowców, badaczy, doktorantów i studentów 
w ich codziennej pracy.

IBUK LIBRA
Wszystkich, którzy szukają materiałów do nauki zdalnej, 
są w trakcie pisania prac i artykułów naukowych, zachęca-
my do korzystania z IBUKA Libry. Jest to czytelnia on-line 
czynna całą dobę (można się zalogować z dowolnego miej-
sca, o każdej porze – bez wychodzenia z domu). IBUK Li-
bra to także zaawansowane narzędzie do pracy z  tekstem. 
Daje możliwość robienia notatek, a także cytowań do pracy  
magisterskiej, czy artykułu.

 
By dodatkowo wesprzeć środowisko akademickie, do końca 
kwietnia zasoby bibliotek zostały bezpłatnie rozszerzo-
ne o pakiet książek metodologicznych od Wydawnictwa 
Naukowego PWN.

Korzystanie z IBUKA Libry jest bezpłatne. 

Dowiedz się, jak korzystać z IBUKA Libry >>

GRUPA PWN  
WSPIERA PRACĘ ZDALNĄ 
ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

IBUK.PL
A  jeżeli książka jest potrzebna „od ręki”, a  akurat nie ma 
jej w  zasobach biblioteki, proponujemy kolejne rozwiąza-
nie: IBUK.pl. Czyli e-czytelnię dedykowaną klientom indy-
widualnym. By zwiększyć dostępność oferty, przygotowany  

 
 
 
został specjalny rabat. Do końca maja z kodem: PWN20, 
wszystkie abonamenty można nabyć 20% taniej.

Dowiedz się więcej >>

https://libra.ibuk.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCBggHrI_9jOJjbvqRwZ9JLA
https://www.ibuk.pl/robnaukezpwn
https://www.ibuk.pl/robnaukezpwn


PUBLIKUJ Z NAMI
Naukowcom, którzy czas pracy w  domu wykorzystują 
na pisanie publikacji naukowych, a  jednocześnie szukają 
wydawcy, polecamy usługę Publikuj z  nami. PWN jest 
wydawnictwem pierwszej kategorii wg MNiSW, wspiera 
merytorycznie i  recenzyjnie 43 dyscypliny naukowe. 
Dociera z publikacjami do 96% środowiska akademickiego.  

 
 
Zapewnia profesjonalne wsparcie na wszystkich etapach 
procesu wydawniczego, a  w  ramach umów zawartych do 
29  maja 2020 r. oferuje darmowy druk.

Dowiedz się więcej >>

KSIĄŻKI I E-BOOKI
Wydawnictwo Naukowe PWN nieprzerwanie rozwija ofertę 
książkową. Wszystkie publikacje są dostępne w  Księgarni 
Internetowej PWN. Do końca kwietnia można je kupić 
z  dodatkowym rabatem 10%. Wystarczy skorzystać 
z  kodu: pwnnauka – obniża on cenę zarówno książek 
papierowych, jak i e-booków. Rabat nie dotyczy outletu.

W trosce o bezpieczeństwo czytelników, zapewniono także 
darmową dostawę książek papierowych do Paczkomatów 
InPost (obowiązuje do 13 kwietnia 2020 r. i  dotyczy 
zamówień o wartości min. 89 zł).

Dowiedz się więcej >>

Mamy nadzieję, że nasze propozycje ułatwią pracę w tych niecodziennych warunkach. 
Mimo trudności, Grupa PWN nie przestaje rozwijać swojej oferty. Tak, by jej produkty 
były rzetelnym źródłem wiedzy i wsparciem w pracy naukowej, dostępnym bez 
względu na okoliczności.

https://ksiegarnia.pwn.pl/pwn-pro
https://publikujznami.pwn.pl/
https://publikujznami.pwn.pl/
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawnictwo-pwn
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawnictwo-pwn
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawnictwo-pwn
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawnictwo-pwn
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EWALUACJA 2.0. SKĄD PRZYCHODZIMY I DOKĄD 
ZMIERZAMY?
rozmowa z prof. Emanuelem Kulczyckim

Błażej Grygo: Nie jest tajemnicą, że z wykształcenia jest Pan 
filozofem. Skąd wziął się pomysł na zajmowanie się naukome-
trią, czy też badaniem ścieżek kariery naukowej w Polsce?

prof. Emmanuel Kluczycki: Jestem z wykształcenia filozo-
fem i w tej dyscyplinie zajmowałem się komunikacją. Jed-
nocześnie pracowałem jako składacz i  grafik wydawniczy. 
Zajmowałem się książkami naukowymi od strony technicz-
nej. Kiedy podjąłem pracę naukową, te dwa tematy się za-
zębiły. Próbowałem zrozumieć, na czym polega dobra pra-
ca naukowa. Okazywało się, że osoby, które mnie otaczały, 
zachowywały się badawczo inaczej niż ci, których czytałem. 
Dysonans poznawczy. Zacząłem zastanawiać się, z czego to 
wynika. Następnie postanowiłem opisywać, dlaczego tak się 
dzieje, co przerodziło się w blog, na którym pisałem o swo-
ich badaniach naukowych. Z czasem pojawiały się także tek-
sty związane z ewaluacją nauki.

BG: Co daje Panu ta szersza perspektywa od łamacza przez 
doktoranta po doktora habilitowanego?

EK: Myślę, że takie doświadczenie pozwala mi lepiej ro-
zumieć obie strony procesu publikowania tekstów nauko-
wych. Z  jednej strony wiem i  rozumiem, na czym polega 
prowadzenie badań czy pisanie artykułów naukowych, bo 
sam wykonuję tę pracę. Z drugiej strony natomiast, rozu-
miem także na czym polega praca edytorska – adjustacja, 
korekta, DTP. Zaczynałem w czasie, kiedy zdarzało się jesz-
cze jeździć z foliami do drukarni offsetowej. Rozumiem te 

procesy od wielu stron i  uważam, że to się bardzo często 
przydaje. Przykładem jest projektowanie procesów z zakre-
su polityki naukowej, wspierania czasopism – zdaję sobie 
sprawę, jak wygląda cały ten proces, zarówno od strony au-
tora, jak i  redaktora czy twórcy systemu informatycznego 
i tak dalej.

BG: Przejdźmy do współczesnych wyzwań badacza. Czy Usta-
wa 2.0, tak zwana Konstytucja dla Nauki, jest rewolucją czy 
bardziej ewolucją w nauce polskiej?

EK: Jest to ewolucja idąca niestety w stronę ciągłego niedo-
finansowania instytucji naukowej czy naukowców. Z pew-
nością nie jest to rewolucja. Jest w niej zawartych wiele po-
zytywnych zmian. Uważam, że projekt był zdecydowanie 
lepszy niż to, co otrzymujemy teraz. Zęby zostały wybite. 
Mówię tutaj o zębach projakościowych. Od samego począt-
ku popełniony został grzech pierworodny dotyczący braku 
zwiększenia finansowania. Wciąż pokutuje w nas przeświad-
czenie, że lepsze są rzeczy z zagranicy niż to, co wytwarza-
my w Polsce. Przykładem jest założenie, że wciąż bardziej 
opłaca się nam ściągać naukowców z zagranicy, którym pła-
cimy duże pieniądze, niż dofinansowywać dobrych bada-
czy na miejscu. To czego brakuje, to zapewnienie stabilnych 
warunków pracy w  nauce przy jednoczesnym mówieniu: 
sprawdzam. Uważam, że praca powinna być stabilna. Po-
winniśmy jednak wychodzić z założenia, że reguły gry znane 
są na początku. Badacz powinien dostać przy zatrudnieniu 
informację, że po czterech latach będziemy sprawdzać to, 

Skąd wzięła się potrzeba ewaluacji nauki? Dlaczego Ustawa 2.0 
nie jest rewolucją oraz jaką zmianę jakościową niesie ze sobą 
wprowadzenie szkół doktorskich? O tym i wielu innych wyzwaniach 
w karierze naukowca rozmawiamy z kierownikiem szkoły doktorskiej 
w naukach humanistycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
– prof. Emanuelem Kulczyckim.
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to i to. Tajemnicą poliszynela jest to, że w Polsce nie moż-
na wyrzucić z uczelni pracownika za uprawianie „papiero-
wej nauki”, kiedy mówimy tak naprawdę o „publikowaniu 
u szwagra w garażu”. To wciąż jest problem.

BG: Wspominał Pan o potrzebie stabilności zawodowej. Mam 
jednak nieodparte wrażenie, że naukowcy w Polsce, i nie tyl-
ko, wychodzenie ze strefy komfortu, czyli ciągłe przyzwyczaja-
nie się do zmian, mają wpisane w życiorys zawodowy. Jak to 
wygląda z Pana perspektywy?

EK: W  Polsce mamy jeden z  najstabilniejszych systemów 
zatrudnienia. Jednakże jest to system głodowy. Nie może-
my tego porównywać do warunków 
zatrudnienia na zachodzie. Gdyż to, co 
otrzymujemy, jest najczęściej pozorem. 
Chodzi mi zarówno o wynagrodzenie, 
pomoc instytucji, jak i  środki na ba-
dania. Wygląda to tak, jakby system 
polityki naukowej zapominał, że na-
ukowiec może być kobietą, może być 
mężczyzną, mieć dzieci, rodziców. To 
jest wciąż istotny problem, ale nie jest 
on wyłącznie przypisany do polskiego 
środowiska akademickiego. Nasza stre-
fa komfortu jest niewielka, większość 
z nas musi dorabiać, wówczas nie ma-
my czasu dla bliskich i  to jest wyzwanie. Wracając jednak 
do ewaluacji, warto zauważyć, że brakuje jasnej polityki na-
ukowej państwa. Takie mamy warunki po 1989 roku i to się 
nie zmienia. Uciekliśmy od centralnego planowania nauki, 
co wcale nie było takie dobre, a poszliśmy w stronę neolibe-
ralnej terapii wstrząsowej. Efekt jest taki, że zarówno finan-
sowanie, jak i innowacje drastycznie spadają.

BG: W nawiązaniu do narzędzi, oczekiwań i budowania stre-
fy komfortu chciałbym zapytać o pokolenie tzw. millenialsów, 
którzy weszli już na rynek pracy, są także obecni w środowi-
sku akademickim. Czy im jest łatwiej robić karierę naukową?

EK: Nie jest im łatwiej i nie będzie. Wychowaliśmy pokole-
nia biegnące w wyścigu szczurów. Kiedy ja byłem zatrudnia-
ny na uniwersytecie, czy moi starsi koledzy, mieliśmy chwilę 
na wykazanie się, pokazanie na co nas stać. Teraz, gdy za-
trudniamy młodych naukowców zaraz po doktoracie, oni 
już muszą mieć świetny dorobek. Kiedy szukamy kandy-
datów na doktorantów, oni już muszą być wyszkoleni. Za 

chwilę okaże się, że w przedszkolu będziemy szukać inży-
nierów. Z drugiej strony ci, którzy będą dostosowani do te-
go systemu, świetnie sobie poradzą. Jednakże system nauki, 
zresztą nie tylko w Polsce, nie kładzie nacisku na współpra-
cę. To wciąż jest kult pojedynczej osoby. Kult naukowca, 
który ma mieć świetne publikacje. Ja jednak się z tym mo-
delem nie zgadzam, bo nauki nie robi się w próżni. Mistrz 
w jednej osobie, który robi wszystko, oraz doktoranci, bie-
gający wokół niego jak Minionki, powielający ten schemat 
– to absurd. Nie ma nauki bez kooperacji. Ustawa niestety 
nie pomaga nam w budowaniu zespołów i stabilności w za-
trudnieniu. Stabilność w zatrudnianiu zespołów na pewnym 
minimalnym poziomie powinna być standardem, przy za-

pewnianiu okresowej ewaluacji. Czyli 
otrzymujemy finansowanie np. na pięć 
lat, ale zostaniemy sprawdzeni.

BG: Dlaczego ewaluacja jest tak istotna 
w świecie nauki? Przecież żaden cech za-
wodowy nie sprawdza na przykład rze-
mieślnika co cztery, sześć lat, czy wciąż 
dobrze wykonuje swój zawód. Rynek to 
weryfikuje.

EK: Skończone zasoby. Ewaluacja jest 
potrzebą, która staje się istotna w  za-
spokajaniu potrzeb przy posiadaniu 

ograniczonych zasobów. Weźmy przykład, gdy naukowcy 
potrzebują kilku milionów złotych na sfinalizowanie swoich 
badań i aplikują do Narodowego Centrum Nauki. Wtedy 
recenzenci siłą rzeczy są zmuszeni do podejmowania trud-
nej decyzji, tym damy, tym nie damy. Nie mamy tylu pie-
niędzy, aby sfinansować wszystkie dobre pomysły. Zresztą 
nawet gdyby środki byłby większe, to nie warto ich da-
wać kiepskim naukowcom, którzy nie wykazują elementar-
nej chęci udoskonalenia własnego warsztatu. Podobnie jest 
z uczelniami, nie mamy aż tylu pieniędzy, żebyśmy mogli 
dać dużo wszystkim. Reżim ewaluacyjny staje się chlebem 
powszednim naukowców na całym świecie.

BG: Pod koniec października 2019 roku Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego ogłosiło ranking uczelni badawczych 
oraz aspirujących, które otrzymają na kolejne lata wyższe fi-
nansowanie badań. Czy ranking nie będzie odbiciem teorii sys-
temów-światów Immanuela Wallersteina, z góry przepraszam 
za uproszenie, gdzie centra stają się coraz silniejsze, a peryfe-
ria coraz uboższe?

Ewaluacja jest potrzebą, 
która staje się istotna 
w zaspokajaniu potrzeb 
przy posiadaniu 
ograniczonych zasobów.
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EK: Zwrócimy uwagę na to, że u Wallersteina centra zasy-
sają zasoby naturalne z peryferii. Co można zassać z pery-
ferii do tej dwudziestki uczelni? To jest problem, bo uczel-
nie w  centrach nie są w  stanie przejąć 
dobrych naukowców. To są pojedyncze 
przypadki. Gdy spojrzymy jeszcze na 
warunki pracy, które oferują uczelnie 
badawcze, nie widzę sensu przenoszenia 
się z jednej uczelni do drugiej. Być mo-
że ktoś z Zielonej Góry, sam pochodzę 
z  tamtych terenów, będzie chciał prze-
nieść się do Warszawy i odczuje zmianę 
warunków pracy. Jednak twierdzenie, że 
centra zassą zasoby peryferii jest bardzo 
optymistyczne. Te pieniądze na pozio-
mie zwiększenia finansowania o 10 czy 
2% to są tak zwane fistaszki, które do-
staliśmy. Spójrzmy na pieniądze, które Rosjanie inwestują 
w uczelnie badawcze. My wciąż nie budujemy silnego po-
tencjału. Mamy działającą od dwóch lat Narodową Agen-
cję Wymiany Akademickiej, która realizuje bardzo ciekawe 
projekty. Jednakże pojawia się pytanie, po co wydatkujemy 
środki na ściąganie naukowców z zagranicy, kiedy Polscy na-
ukowcy nie otrzymują dostatecznie wysokich środków na 

prowadzenie badań? Wciąż pokutuje myślenie, że jak otwo-
rzymy się na świat i będziemy ściągać zachodnich badaczy, 
to nas zauważą. Spójrzmy na przykład Kazachstanu pom-

pującego pieniądze z  obrotu własny-
mi zasobami naturalnymi, który wy-
daje kilkukrotnie więcej na mobilność 
międzynarodową naukowców. Ich sto-
łeczny uniwersytet wciąż jest postrzega-
ny jako bardzo peryferyjny taki, z któ-
rym nie warto współpracować. Polska 
nie jest ani peryferią, ani centrum. Nie 
jesteśmy ofiarą, nie jesteśmy też lide-
rem. Jesteśmy półperyferią, używając 
kategorii Wallersteina. To jest też nasze 
przekleństwo.

BG: Czy wspomniane wyższe dofinanso-
wanie jest szansą na przejście polskiej nauki do centrum? Czy 
w dłuższej perspektywie może być pułapką?

EK: Nie jest szansą. Jeśli nie przejdziemy do myślenia 
w  stylu 2 czy 3% PBK na naukę, wtedy tworzenie kolej-
nych rankingów będzie niczym innym jak rozrzucaniem fi-
staszków na trawnik. To jest rozwój nauki na miarę naszych 

[...] badania nie muszą 
być mierzalne poprzez 
wpływ finansowy, ale 
właśnie oddziaływanie 
na społeczeństwo.
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możliwości. Dajemy dwudziestu uczelniom i  stworzymy 
dzień nauki polskiej 19 lutego…

BG: Co w takim razie mają powiedzieć pracownicy uczelni, 
które nie znalazły się w  górnej dwudziestce? Czy są skazane 
na prowadzenie jedynie dydaktyki, bez dodatkowego finanso-
wania badań naukowych? Przybędzie nam tak zwanych wyż-
szych szkół zawodowych pod sztandarem uniwersytetu, uczel-
ni czy akademii?

EK: Rzeczywiście możemy zaobserwować, jak wiele daw-
nych PeWueSZetek zmieniło nazwy na uczelnie. Mamy 
tendencję do ujednolicania, w związku z tym wszystko się 
zrównuje. System zachęca nas do tego, aby wszyscy byli tacy 
sami. Niektóre PWSZ są świet-
ne naukowo, ale to są nieliczne 
przypadki. Nie do tego zostały 
stworzone. Jednak ujednolicanie 
jest i będzie naszym problemem.

BG: W kryteriach z rozporządze-
nia o ewaluacji MNiSW z 22 lu-
tego 2019 roku pojawia się wpływ 
społeczny badań. Pod koniec ro-
ku ukazał się także podręcznik Pa-
na współautorstwa dla jednostek 
podlegających ewaluacji, jak rów-
nież dla ekspertów, którzy będą 
takie kontrole prowadzić. Pano-
wie piszecie we wstępie, że celowo 
nie podajecie przykładów takiego 
wpływu, aby niczego nie sugerować. Chciałbym jednak, aby 
Profesor na jakimś konkretnym przykładzie opisał, czym może 
być wpływ społeczny?

EK: Wyobraźmy sobie badania z medycyny, których celem 
będzie zmiana nawyku mycia zębów, na przykład poprzez 
edukację w szkołach. Myśmy byli uczeni w przedszkolu czy 
szkole, że powinno się szczotkować koliście, teraz wiemy, 
że ruch szczoteczką góra-dół jest lepszy. Pamiętajmy, że te 
wnioski czy rekomendacje są wynikiem badań naukowych. 
To pokazuje, że badania nie muszą być mierzalne poprzez 
wpływ finansowy, ale właśnie oddziaływanie na społeczeń-
stwo. Zresztą pozostańmy jeszcze w  medycynie. W  wielu 
państwach zanim przyjmie się jakąś procedurę postępowa-
nia w danej izbie lekarskiej, tworzy się ją w oparciu o aktu-
alne badania naukowe. Umieszcza się pod nią przypisy do 

3 – 4 raportów z  badań czy publikacji naukowych. Czy-
li mamy badania naukowe, które na co dzień wpływają na 
sposób postępowania lekarza pierwszego kontaktu z  pa-
cjentem. Kolejny przykład. Będąc w Australii na spotkaniu 
z rektorami tamtejszych uniwersytetów dotyczącym mierze-
nia wpływu społecznego, usłyszałem o przypadku jednego 
z wydziałów matematycznych, który powoływał się na wy-
korzystanie ich algorytmów przez firmę Kellog’s do lepsze-
go pakowania płatków kukurydzianych w  pudełkach. Tu-
taj wiedza naukowa jest aplikowana wprost. I jeszcze jeden 
przypadek językoznawczyni z Wielkiej Brytanii, która pu-
blikowała bardzo hermetyczne prace dotyczące dialektów na 
terenie Syrii. W obliczu kryzysu migracyjnego służby celne 
i  graniczne w  Europie mogły stosować informacje zawar-

te w  jej pracach w  celu weryfi-
kacji, czy osoba podająca się za 
uchodźcę z Syrii rzeczywiście po-
chodzi z obszaru, który wskaza-
ła. Pamiętajmy, że ewaluacja jest 
przeprowadzana za ostatnie czte-
ry lata, jednak podstawą mierze-
nia wpływu społecznego mogą 
być badania prowadzone w ciągu 
dwóch dekad. Wyzwaniem jest 
to, że przez ostatnie trzydzieści 
lat, kiedy odpływaliśmy od na-
uki centralnie sterowanej, stra-
ciliśmy też z  horyzontu badań 
tę perspektywę wpływu społecz-
nego. Kiedy patrzymy na założe-
nia programu Horyzont Europa, 

tam jest zawarty postulat, aby badania naukowe były od-
powiedzią na wielkie wyzwania społeczne (ang. grand social 
challenges). Wielu naukowców mówi, że to jest wymysł na-
szych czasów. Gdy przypomnimy Johna Bernala, który w la-
tach 30. XX wieku opublikował pracę „Społeczna funkcja 
nauki”, to widzimy, że nie jest to temat nowy, choć co do 
założeń stricte komunistyczny. Nie mówię, że założenie, aby 
nauka rozwiązywała problemy społeczeństwa, jest czymś 
złym. Jednak w  kulturach kapitalistycznych funkcjonuje 
przekonanie – naukowcu, masz tutaj swoją „wieżę z kości 
słoniowej” i narzędzia. Namyślaj się nad światem, rozwiązuj 
problemy, ale nie mieszaj się. Pamiętajmy jednak, że przed 
1989 rokiem naturalny był wpływ nauki na człowieka so-
cjalistycznego, było to mierzone i sprawdzane. Na co dzień 
jako naukowcy nie myślimy w ten sposób. Dopiero NCN 
wprowadził w  aplikacji o  grant sekcję „znaczenie twojego 

Wielu wyśmiewało opisywanie 
wpływu na lokalną społeczność 
czy ludzkość, ale my musimy 
zacząć projektować ten wpływ: 
wnioskując o środki, przewiduję 
w jaki sposób wyniki moich 
badań mogą być aplikowane 
w społeczeństwie.
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projektu”. Wielu wyśmiewało opisywanie wpływu na lokal-
ną społeczność czy ludzkość, ale my musimy zacząć projek-
tować ten wpływ: wnioskując o  środki, przewiduję w  jaki 
sposób wyniki moich badań mogą być aplikowane w społe-
czeństwie. I kolejna rzecz to fakt, że uczelnie nie monitorują 
tego, w jaki sposób ich badania są wykorzystywane.

BG: W jaki sposób uniwersytety czy poli-
techniki mogą to robić?

EK: Wystarczy, że będą monitorowa-
ły media, aby wiedzieć, kto pisze o ich 
naukowcach oraz w jakim kontekście. 
Jeśli nie są w  stanie robić tego samo-
dzielnie, to przecież są agencje oferu-
jące takie usługi. Jeśli tego nie robią, 
to mamy problem. Tutaj nie chodzi 
o opisanie wpływu, ale o jego udoku-
mentowanie. To jest właściwie PR-owa 
funkcja.

BG: Rozporządzenie o  ewaluacji za-
kłada przyznawanie punktów odpowiednio za oddziaływa-
nie terytorialne: od lokalnego – 20 pkt, po międzynarodowe – 
100 pkt. W medycynie czy matematyce wiele wyników badań 
jest uniwersalnych i śmiem twierdzić, że o wiele łatwiej apli-
kować je gdziekolwiek. Gdy jednak weźmiemy przykład nauk 
teologicznych i wyobrazimy sobie Kowalskiego, który zajmuje 
się mariologią w Polsce, to możliwości wychodzenia z badania-
mi poza kraj, a tym bardziej aplikowanie ich wyników, wyglą-
dają zupełnie inaczej. Czyż nie?

EK: Katolicy są wszędzie, więc to, czy naukowiec wyjdzie ze 
swoimi badaniami do czasopism zagranicznych i czy wyniki 
dotrą do kościóła katolickiego np. w Japonii czy do Watyka-
nu, tak aby mogły wpłynąć na praktykę działań jego struk-
tur, jest już po stronie badacza. Kwestia terytorialnego wpły-
wu jest bardzo istotna, bo dotyka pytania „gdzie jest sufit?”. 
Jeśli ktoś prowadziłby badania politologiczne na pograni-
czu polsko-czesko-słowackim, a ich wyniki zostały wdrożo-
ne przez samorządy czy rząd trzech państw, to z pewnością 
wpływ międzynarodowy jest tutaj osiągnięty. Pamiętajmy 
też o tym, że ta kategoria ewaluacji nie dotyczy 100% za-
trudnionych. Na przykład, jednostki naukowe, które w da-
nej dyscyplinie mają do, upraszając, 100 pracowników, mu-
szą wykazać się dwoma takimi opisami wpływu, mając do 
200 pracowników, trzema opisami itd.

BG: Jak będzie wyglądać ewaluacja w  szkołach doktorskich? 
W  tym roku akademickim został Pan kierownikiem szkoły 
doktorskiej w humanistyce na poznańskim UAM. W czasach, 
kiedy Pan był doktorantem, każdy rok kończył się przedstawie-
niem postępów pracy doktorskiej. Sprawozdawczość dotyczyła 
wyjazdów na konferencję, liczby publikacji naukowych, udzia-

łu w projektach badawczych etc. Otrzy-
mywało się za nie punkty i ewentualnie 
stypendium na kolejny rok. Co teraz się 
zmienia?

EK: Przede wszystkim same szko-
ły doktorskie będą podlegały ewalu-
acji. Komisja Ewaluacji Nauki przy 
MNiSW pracuje nad rekomendacja-
mi do rozporządzenia wyznaczające-
go ramy ewaluacji szkół doktorskich. 
Doktoranci mają wpisany w  swo-
ją ścieżkę komponent ewaluacji. Po 
pierwsze ma temu służyć ocena śród-
okresowa po dwóch latach studiów 
doktoranckich. Czyli po ewaluacji 

postępów naukowych albo kandydat na doktora zostaje 
w  systemie, albo z  niego wychodzi. W  przypadku pozy-
tywnej oceny jego stypendium znacząco wzrasta. Po dru-
gie, doktorant w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy ma 
czas na stworzenie indywidualnego planu badawczego. Co 
oznacza, że taka osoba wraz z  promotorem tworzy plan, 
a następnie jest z niego rozliczana.

BG: Jak wygląda wsparcie doktorantów w tej nowej formule?

EK: W Poznaniu już od pierwszego roku ruszamy z tema-
tami związanymi z prawem badań naukowych, także tzw. 
research integrity, poruszamy kwestie m.in. etyki badań na-
ukowych. Doktoranci dowiadują się, co jest walutą w da-
nym systemie naukowym, w  jaki sposób publikować, na 
co kłaść nacisk. Tak aby wiedzieli, że w  momencie, gdy 
skończą studia doktoranckie, będą oceniani w  specyficz-
ny sposób. To, czego jeszcze w Polsce brakuje, to budowa-
nie świadomości (od początku), że niewielu z nich zostanie 
w systemie akademickim. I wcale nie dla najlepszych jest 
miejsce, ale dla tych, którzy w  odpowiednim momencie 
będą umieli posługiwać się odpowiednią walutą naukową.

BG: Istnieją systemy akademickie, w których praktycy otrzy-
mują na wejściu tytuł profesora i są traktowani przez uczelnie 

Jeśli ktoś nie spełnia się 
naukowo, to powinien 
być usuwany z uczelni. 
Dydaktykę powinni 
prowadzić ci najlepsi, 
którzy spełniają się 
także naukowo.



W NAUCE 15

jak magnes przyciągający biznes i studentów. Ustawa 2.0 da-
je możliwość uzyskania tytułu profesora uczelnianego dokto-
rowi, który nie uzyskał habilitacji. Mam wrażenie, że w Pol-
sce tacy pracownicy to wciąż druga kategoria, bo nie tworzą 
nauki.

EK: Rzeczywiście tak jest, że doktorzy na stanowisku pro-
fesora uczelni, tak zwani dydaktyczni, są niekiedy traktowa-
ni w środowisku jako pracownicy drugiej kategorii. Często 
prowadzone są dyskusje o tym, że jeśli ktoś nie sprawdza się 
w nauce, odsuwany jest na etat czysto dydaktyczny. To nie 
wynika z ustawy. Jeśli ktoś nie spełnia się naukowo, to po-
winien być usuwany z uczelni. Dydaktykę powinni prowa-
dzić ci najlepsi, którzy spełniają się także naukowo. Dydak-
tyka staje się u nas piątym kołem u wozu. I to jest wyzwanie, 
bo za chwilę będziemy mieć ludzi, którzy chcą robić tyl-
ko badania, ale nie będą mieli okazji wykształcić kolejnych 
pokoleń badaczy. Bez świetnych studentów nie będziemy 
mieć świetnych doktorantów i wreszcie naukowców. Odno-
szę wrażenie, że nie myślimy w  polskiej polityce oświato-
wej o tym, że przyszłość polskich uczelni jest w szkołach. Bo 
tam zaczyna się ten problem.

BG: Zataczając koło, chciałem jeszcze dopytać o  największe 
przeoczenie w minionym systemie studiów doktoranckich, któ-
re prostuje Ustawa 2.0?

EK: Z  mojej perspektywy jest to stypendium doktoranc-
kie, które otrzymuje każdy uczestnik szkoły doktorskiej. 
Kiedyś otrzymywali je tylko wybrani. Na pierwszym spo-
tkaniu z  moimi doktorantami powiedziałem im, że bar-
dzo się cieszę, że mogą na siebie patrzeć jak na współpra-
cowników, gdyż nie zabierają sobie nawzajem stypendium. 
Ponieważ współpraca jest podstawą nauki. Dotychczas by-
ło tak, że na dwudziestu doktorantów były cztery stypen-
dia i cały czas zastanawiano się, kto zachoruje, komu powi-
nie się noga, komu odbiorą stypendium. To, czego ustawa 

prof. UAM, filozof badający ewaluację nauki, kie-
rownik grupy badawczej Scholarly Communication 
Research Group w  Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w  Poznaniu. Członek Komisji Ewaluacji 
Nauki. Obecnie kieruje projektami „European Ne-
twork for Research Evaluation in the Social Scien-
ces and the Humanities” (2016–2020; COST Ac-
tion) oraz „Punktoza w czasach systemów ewaluacji 
nauki” (2018–2023; NCN). Ostatnio publikował 
m.in. w  „Nature”, „Research Evaluation”, „Journal 
of Informetrics”, „Scientometrics” oraz „Aslib Jour-
nal of Information Management”. 

dr hab. Emanuel Kulczycki 

redaktor „Niezbędnika Akademickiego PWN”

Błażej Grygo 

wciąż niestety nie prostuje, to pokutujące przekonanie, że 
jeśli ktoś jest świetnym naukowcem, to musi być świetnym 
promotorem. Promotorstwa nikt nie wyssał z mlekiem mat-
ki, tak się po prostu nie dzieje. Promotorstwa trzeba się na-
uczyć, trzeba się szkolić. Być może zmieni to ewaluacja szkół 
doktorskich, jeśli tylko położymy na to nacisk. 

BG: Czyli jest jednak nadzieja dla millenialsów na to, że bę-
dą wyrastać w  kulturze współpracy naukowej, a  nie wyścigu 
szczurów?

EK: To wciąż wymaga bardzo zbilansowanego rozwoju na-
ukowego i podejmowania mądrych decyzji, także w zakre-
sie zarządzania szkołą doktorską oraz wyższego finansowa-
nia nauki.



NA UCZELNIACH 16

Rady uczelni, powstałe na mocy usta-
wy Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce (PSWiN) z  20 lipca 2018 roku, 
zwanej potocznie Ustawą 2.0, są or-
ganem nowym, niespotykanym do-
tąd w  systemie szkolnictwa wyższego 
w  Polsce. Ich korzeni należy poszu-
kiwać w  amerykańskich uczelniach, 
które jako placówki przede wszyst-
kim edukacyjne miały służyć lokal-
nym społecznościom. Ideę rad uczelni 
zaczęto twórczo adaptować w  syste-
mach europejskich począwszy od lat 
80. XX wieku, czy to wprowadzając 
je jako zupełnie nowe ciała (np. Au-
strii czy Finlandii), czy też moderni-
zując wcześniej istniejące, tak jak radę 
kuratorów w Holandii. Obecnie więk-
szość systemów europejskich zakłada istnienie organów 
doradczo-nadzorczych, które jednak różnią się profilem, 
zakresem kompetencji czy też strukturą. Ich wspólną ce-
chą, wyróżniającą je od innych organów biorących udział 
w procesie zarządzania uczelnią, jest obecność w ich skła-
dzie osób spoza wspólnoty uczelni (Antonowicz 2018).

W  wielu krajach było to zresztą źró-
dłem największych obaw społeczno-
ści akademickiej. Nie inaczej było 
w  przypadku polskich reform, kiedy 
to wielu prominentnych przedstawi-
cieli środowiska demonstrowało dale-
ko idący sceptycyzm czy wręcz otwar-
tą wrogość wobec pomysłu otwierania 
uczelni na zewnętrznych interesariu-
szy. Powodów negatywnego nastawie-
nia było zresztą wiele. Jedni wskazy-
wali na zagrożenie upolitycznieniem, 
inni postępujące urynkowienie, jesz-
cze inni pamiętali, że komunistycz-
ne władze usiłowały „uspołecznić” 
uczelnie, wprowadzając rady społecz-
ne na podstawie ustaw o szkolnictwie 
wyższym z  1968 i  1985 roku. Wów-

czas były to ideologiczne inicjatywy zmierzające do ogra-
niczania autonomii uczelni oraz politycznego zamachu 
na resztki wolności akademickiej. Można zatem powie-
dzieć, że polskie doświadczenia z  budowaniem mostów 
pomiędzy uczelniami a  ich otoczeniem nie są szczegól-
nie niekorzystne.

RADY UCZELNI W POLSCE PO WDROŻENIU 
USTAWY 2.0
Marta Jaworska, Dominik Antonowicz

Pomimo sprzeciwów środowiska akademickiego Ustawą 2.0 
wprowadzono w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce 
rady uczelni. Tym samym otwarto uczelnie wyższe na świat 
zewnętrzny poprzez dopuszczenie przedstawicieli zewnętrznych 
interesariuszy do współdecydowania o kierunkach rozwoju uczelni. 
Po ukonstytuowaniu się pierwszych rad uczelni i blisko roku ich 
funkcjonowania można stwierdzić, że wielu członków rad uczelni 
posiada wysokie kompetencje, a ich zaangażowanie w funkcjonowanie 
uczelni oraz wykorzystanie tej szansy przez władze rektorskie mogą 
przynieść korzyści dla uczelni wyższych.

W przeważającej 
większości uczelni 
w Polsce zdecydowano 
się na model „małej 
rady”, a w zaledwie 
ośmiu uczelniach 
(stanowiących 6,6% 
wszystkich uczelni) 
zdecydowano się na 
model 9-osobowy. 
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Ustawa 2.0 (art. 18) określa minimalny zakres kompeten-
cji rad uczelni, który obejmuje opiniowanie projektu stra-
tegii uczelni, projektu statutu oraz sprawozdania z realizacji 
strategii uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią oraz 
gospodarki finansowej uczelni (poprzez opiniowanie pla-
nu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z je-
go wykonania i  zatwierdzanie sprawozdania finansowego) 
oraz wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowa-
niu przez senat. W stosunku do założeń ustawowych zakres 
kompetencji rad uczelni został mocno ograniczony, co jest 
efektem kompromisu reformatorów ze środowiskiem rek-
torskim, które zdecydowanie sprzeciwiało się ich wprowa-
dzeniu. Sposób wyboru rady 
wzorowany był na modelu fiń-
skim, w którym to senat uczel-
ni ma prawo wyboru skła-
du rady. Co istotne, i zarazem 
przełomowe, w polskim szkol-
nictwie wyższym, ustawodaw-
ca zastrzegł, że przynajmniej 
połowa członków wybiera-
nych przez senat musi być spo-
za wspólnoty uczelni, podob-
nie jak przewodniczący rady. 
Poza członkami rady wybiera-
nymi przez senat do rad auto-
matycznie wchodzi przewod-
niczący samorządu studentów. 
Ustawodawca dopuścił rów-
nież możliwość wykonywania 
przez rady innych zadań określonych w statucie, co jednak 
w praktyce nie miało miejsca i w statutach pozostawiono ra-
dom ustawowe kompetencje.

Pierwsze rady uczelni, czyli nie taki diabeł 
straszny

Badanie rad uczelni zostało przeprowadzone latem 2019 ro-
ku w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, kim w ogól-
nym zarysie są osoby wchodzące w  skład rad uczelni. By-
liśmy i  nadal jesteśmy zainteresowani tym, w  jaki sposób 
uczelnie podeszły do rad uczelni i co ich skład może powie-
dzieć o wartości dodanej, którą mogą one wnieść do proce-
su zarządzania uczelnią. Zbieranie danych o radach uczelni 
okazało się trudniejsze niż przypuszczaliśmy, wiele uczelni 
nie chciało bowiem ujawnić ani wybranych członków rad 

uczelni, ani tym bardziej uchwał senatu wyznaczających 
ich wynagrodzenie. Dotyczy to zwłaszcza PWSZ, które nie 
okazały się szczególnie otwarte i transparentne. Dane zgro-
madzono na podstawie informacji publicznych zawartych 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronach in-
ternetowych uczelni, w wewnętrznych dokumentach uczel-
ni udostępnionych przeprowadzającym badanie, w bazach 
nauka-polska i POLon oraz danych dostępnych w Interne-
cie i w artykułach prasowych.

Udało się zgromadzić dane o 122 publicznych uczelniach. 
Obejmują one 748 członków rad wybranych przez senaty, 

w  tym 364 członków wybra-
nych ze wspólnot uczelni, 384 
członków wybranych spoza 
wspólnot uczelni oraz 121 stu-
dentów. Niestety nie o wszyst-
kich członkach udało się zebrać 
potrzebne informacje, a  braki 
w  bazie w  tej chwili stanowią 
około 15%, są więc systema-
tycznie uzupełniane. Trzeba też 
pamiętać, że rady są dynamicz-
ne i ich składy osobowe ulegają 
niewielkim, ale jednak ciągłym 
zmianom.

Ustawa 2.0 (art. 19) dopuszcza 
dwa modele rad uczelni: (a) 
„duża rada” (8 osób wybranych 

przez senat + przewodniczący samorządu studenckiego oraz 
(b) „mała rada” (6 osób wybranych przez senat + przewod-
niczący samorządu studenckiego. W przeważającej większo-
ści uczelni w Polsce zdecydowano się na model „małej rady”, 
a w zaledwie ośmiu uczelniach (stanowiących 6,6% wszyst-
kich uczelni) zdecydowano się na model 9-osobowy. Wybór 
małych rad nie powinien dziwić, gdyż funkcjonowanie ta-
kiego organu generuje koszty dla uczelni, z kolei duże rady 
– często doraźnie – pozwalały zaspokajać oczekiwania i am-
bicje środowiskowe.

W bardzo nielicznych uczelniach zdecydowano się na wyż-
szy niż 50-procentowy udział osób spoza wspólnoty uczelni 
w składzie rady, co dobrze ilustruje nieufność, z jaką podcho-
dzi się do kwestii obecności osób spoza uczelni w struktu-
rach zarządczych publicznych szkół wyższych. Wyjątkiem 
w  tym gronie jest Uniwersytet Warszawski, którego rada 

W bardzo nielicznych uczelniach 
zdecydowano się na wyższy niż 
50-procentowy udział osób spoza 
wspólnoty uczelni w składzie rady, 
co dobrze ilustruje nieufność, 
z jaką podchodzi się do kwestii 
obecności osób spoza uczelni 
w strukturach zarządczych 
publicznych szkół wyższych. 
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uczelni nie tylko tworzona jest głównie 
przez osoby spoza wspólnoty uczelni, lecz 
również ma w swoim składzie uczonych 
spoza Polski. Wybory do pierwszych rad 
uczelni były bez wątpienia symbolicznym 
przełomem w polskim szkolnictwie wyż-
szym, choć ich termin dość niefortunnie 
zbiegł się z pracami nad statutami uczel-
ni, wplatając proces powstawania pierw-
szych rad w środowiskowe konflikty. Mi-
mo to bardzo pobieżna analiza pokazuje, 
że jako organ uczelni rady powoli, ale 
konsekwentnie włączają się do funkcjo-
nowania uczelni. Dostrzegają to przede wszystkim wspólno-
ty uczelni, ale również – choć mniej niż można było sobie 
tego życzyć – interesariusze zewnętrzni. Szczególnym przy-
padkiem są – może nieliczne, ale spektakularne – konflikty 
między władzami rektorskimi a społecznością akademicką, 
w  których rozwiązywaniu rada uczelni (wspólnie z  sena-
tem) może odgrywać istotną rolę. Dotychczasowe kilkumie-
sięczne doświadczenia pokazują, że nie zawsze rady uczelni 
stają na wysokości zadania, ale ich bierność jest dostrzega-
na przez społeczność akademicką, która 
przy kolejnych wyborach będzie przykła-
dać większą uwagę do podejmowanych 
decyzji.

Męskie rady w męskim 
świecie polskich uczelni

Władzę w  polskich uczelniach sprawu-
ją głównie mężczyźni (Pokorska 2019), 
nie inaczej jest również w  radach uczel-
ni. Spośród członków wybieranych przez 
senaty mężczyźni stanowią aż 74,6%, 
podczas gdy kobiety jedynie 25,4%. 
Co ciekawe, jeśli wziąć pod uwagę oso-
by ze wspólnoty i  spoza wspólnoty, to 
w tym pierwszym przypadku udział ko-
biet jest nieco wyższy (30,8%), podczas 
gdy wśród osób wybranych spoza uczel-
ni wynosi on zaledwie 20,06%. Ta dysproporcja jest rów-
nież widoczna w przypadku osób pełniących funkcję prze-
wodniczących rad uczelni, których też wskazuje senat. W aż 
101 z  122 zbadanych uczelni przewodniczącymi rady są 
mężczyźni (co stanowi 83% wszystkich rad), Odstępstwem 

od tego trendu są studenci zasiadający 
w  radach uczelni. W  grupie członków 
rad uczelni będących jednocześnie prze-
wodniczącymi samorządu studenckiego 
struktura płci jest bardziej wyrównana 
i stanowi 55 kobiet (45,5%) do 67 męż-
czyzn (54,5 %). Generalnie można po-
wiedzieć, że pod względem struktury płci 
rady wpisały się w męski pejzaż polskich 
uczelni, nie wnosząc w tym wymiarze no-
wej jakości.

Doświadczenie członków rad uczelni

W krajach Europy Zachodniej jedną z głównych przyczyn 
boardismu (Veiga, Magalhães, & Amaral, 2016) jest chęć 
poprawy jakości zarządzania instytucjami szkolnictwa wyż-
szego. W tym kontekście ciekawa wydaje się analiza kwa-
lifikacji, którymi dysponują członkowie rad uczelni. Usta-
wa 2.0 określa tylko ramowe warunki dla osób mogących 
zasiadać w  radach uczelni, dając senatom autonomię przy 

uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań, potrzeb i wy-
zwań stojących przed uczelniami w procesie wyboru człon-
ków rad, aby mogli jak najlepiej wesprzeć proces dalszego 
rozwoju uczelni. Senaty mogły zatem wybrać osoby spo-
za wspólnoty uczelni reprezentujące interesy lokalnego 

Spośród członków 
wybieranych przez 
senaty mężczyźni 
stanowią aż 74,6%, 
podczas gdy kobiety 
jedynie 25,4%. 
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środowiska i tym samym działać na rzecz rozwoju dialogu 
uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub eksper-
tów, nawet z zagranicy (np. UW), doświadczonych w pracy 
w szkolnictwie wyższym, pełniących funkcje doradcze wo-
bec władz uczelni. Po analizie składów polskich rad uczel-
ni okazuje się, że najczęściej przyjęty był model mieszany, 
zakładający wybór zarówno członków lokalnej społeczno-
ści, związanych głównie z biznesem i przemysłem, jak i osób 
z  doświadczeniem zawodowym w  systemie szkolnictwa 
wyższego. Spośród „zewnętrznych” członków rad wyłonio-
nych w 2019 roku aż 34% osób ma doświadczenie w pracy 
w szkolnictwie wyższym, co pokazuje, że ważnym czynni-
kiem przy wyborze członków rad uczelni była wyjątkowość 
uczelni jako instytucji długiego trwania, opartych na spe-
cyficznych wartościach i  funkcjonujących według głęboko 
zakorzenionych w  tradycji (często nieformalnych) wzorów 
i  zwyczajów akademickich. Co więcej, wśród „wewnętrz-
nych” członków rad jedna trzecia legitymuje się doświad-
czeniem zarządczym w  instytucjach szkolnictwa wyższego, 
z czego aż 14,3% ma doświadczenie na stanowisku rektora 
lub prorektora, a 19,65% na stanowisku dziekana lub pro-
dziekana. Bez wątpienia są to osoby nie tylko z doświadcze-
niem na stanowiskach kierowniczych, lecz także z doskona-
łą znajomością problemów uczelni.

Wynagrodzenie członków rad uczelni

Na koniec warto przyjrzeć się finansowemu aspektowi funk-
cjonowania rad uczelni. Budził on pewne emocje podczas 
prac legislacyjnych i  ostatecznie wprowadzono ustawowo 
górny limit wynagrodzeń w obawie przed ich zbyt wysokim 
poziomem, który mógłby radykalnie kontrastować z gene-
ralnie niskimi wynagrodzeniami w publicznych uczelniach. 
Zgodnie z  zapisami art. 22 Ustawy 2.0 członkom rady 
uczelni wybieranym przez senat przysługuje miesięczne wy-
nagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć 67% 
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadnicze-
go profesora. Nie istnieje dolny próg wartości takiego wy-
nagrodzenia. Musiało ono zatem w 2019 roku mieścić się 
w przedziale od 1 do 4.294,70 zł. Ostateczną wartość wy-
nagrodzenia członków rady, w tym przewodniczącego rady, 
ustala senat, więc uczelnie mają dużą dowolność w kształto-
waniu jego wysokości.

Najczęściej przyznawane wynagrodzenia dla członków rad 
uczelni mieszczą się w dwóch przedziałach: od 1 do 999 zł 

(34 uczelnie) oraz od 2000 do 2999 zł (również 34 uczelnie), 
a następnie w przedziałach od 1000 do 1999 zł (23 uczel-
nie), od 4000 do 4294,70 zł (11 uczelni) oraz od 3000 do 
3999 zł (10 uczelni).

Struktura wynagrodzeń przewodniczących rad uczel-
ni jest bardziej spłaszczona. Najczęściej zawierają się one 
w przedziałach od 1000 do 1999 zł (29 uczelni) oraz od 
1 do 1000  zł (23 uczelnie) i  od 3000 do 3999 zł (rów-
nież 23  uczelnie), a  następnie w  przedziałach od 4000 
do 4294,70  zł (19  uczelni) oraz od 2000 do 2999 zł 
(18 uczelni). 

Jak wynika z zebranych danych, wynagrodzenia członków 
rad uczelni różnią się, tak jak różne są potencjały ekono-
miczne polskich uczelni. Co więcej, w niektórych uczel-
niach (mniej zasobnych) różnicuje się wysokość wyna-
grodzenia dla członków zewnętrznych i  wewnętrznych, 
tym ostatnim przyznając symboliczne wynagrodzenie 
(1 zł). Najwyższe uposażenia generalnie ustalono w uczel-
niach technicznych oraz medycznych, natomiast najniższe 
w wyższych szkołach zawodowych oraz w uczelniach arty-
stycznych (głównie muzycznych).
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społecznego, w którym uczelnie ma-
ją do odegrania istotną rolę – nie tyl-
ko ekonomiczną, lecz także kulturo-
wą. Przy tej okazji warto zaznaczyć 
konieczność systematycznego bada-
nia składu, sposobów funkcjonowa-
nia, a przede wszystkim wpływu rad 
uczelni na sposób zarządzenia uczel-
niami. Rady uczelni powstały jako 
pewien eksperyment, który być mo-
że będzie potrzebował legislacyjnych 
korekt. W takim przypadku ich pod-
stawą powinna być rzetelna wiedza 
budowana w oparciu o systematycz-
ne badania empiryczne. 
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Wnioski

Proces wprowadzania zapisów usta-
wowych dotyczących rad uczelni był 
niezwykle trudny, społeczność aka-
demicka bowiem, w  tym zwłaszcza 
rektorzy, była jednoznacznie prze-
ciwna wprowadzaniu nowego orga-
nu do struktury ustrojowej uczelni. 
Ostatecznie rady uczelni ostały się 
w  ustawie, ale w  mocno bezzębnej 
formie. Radom uczelni nadano sym-
boliczne uprawnienia, pozbawiając je 
przede wszystkim wpływu na wybór 
rektora i ograniczając istotnie funk-
cje nadzorcze. Mimo to warto zazna-
czyć, że utworzenie rad jest symbo-
licznym przełomem i otwarciem na 
świat zewnętrzny poprzez dopusz-
czenie przedstawicieli zewnętrznych 
interesariuszy do współdecydowania 
o kierunkach rozwoju uczelni. Obawy, które formułowano 
przy okazji prac legislacyjnych, nie sprawdziły się, zwłaszcza 
te dotyczące ukrytych form upolitycznienia czy też innych 
form instrumentalizacji szkolnictwa wyższego. Wybory do 
rad uczelni przebiegły bez większych kontrowersji, a co cie-
kawe większe emocje generalnie wzbudziła rywalizacja mie-
dzy kandydatami ze wspólnoty uczelni niż spoza niej. Spo-
łeczności akademickie – poza bardzo nielicznymi wyjątkami 
takimi jak choćby Uniwersytet Warszawski – konserwatyw-
nie podeszły do ich składu, wybierając minimalną wymaga-
ną liczbę osób spoza wspólnoty, czy wręcz w statucie gwa-
rantując, że nie może zostać wybrana większa liczba osób 
spoza uczelni. Po upływnie niespełna roku od wyboru rad 
uczelni trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie 
o ich wkład w zarządzanie uczelnią. Badane przez nas kom-
petencje osób spoza wspólnoty uczelni są wysokie i bez wąt-
pienia wiele spośród wybranych osób może służyć swoimi 
wysokimi kompetencjami, ale przede wszystkim zależy to 
od ich zaangażowania w funkcjonowanie uczelni, a także od 
tego, czy władze rektorskie zdecydują się z nich korzystać. 
Niewątpliwie testem dla rad będą wybory rektorów, w któ-
rych rady mają może nie decydującą, ale jednak niebanalną 
rolę do odegrania. Być może jeszcze większym wyzwaniem 
dla rad (obecnych i przyszłych) będzie pokazanie rektorom 
innej (niż pracowników czy studentów) perspektywy pa-
trzenia na uczelnie, jako na element szerszego ekosystemu 
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szkolnictwa wyższego.

kierownik Katedry Badań nad Nauką i  Szkolnic-
twem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych tren-
dów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyż-
szego, a także zarządzaniem instytucjami akademicki-
mi. W sposób szczególny analizą procesów reformo-
wania systemów szkolnictwa wyższego, ustroju uczel-
ni oraz ewaluacji badań naukowych.

dr hab. prof. UMK 
Dominik Antonowicz

adiunkt w  Katedrze Badań nad Nauką i  Szkolnic-
twem Wyższym w Uniwersytecie Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Swoje zainteresowania badawcze kon-
centruje wokół polityki państwa wobec nauki i szkol-
nictwa wyższego, szczególnie w  zakresie systemu fi-
nansowania badań naukowych, oraz reform ustroju 
uczelni wyższych w Polsce i zagranicą.

dr Marta Jaworska
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Stawką jest nasza planeta,  
      a czasu na działanie

Joshua Goldstein i Staffan Qvist wyjaśniają w jaki sposób energia 
bezemisyjna błyskawicznie zastąpiła paliwa kopalne w Szwecji, Francji 
i Ontario i jednocześnie umożliwiła rozkwit ekonomiczny i ochronę 
środowiska naturalnego w tych miejscach. Wydawnictwo Naukowe PWN 
prezentuje fragment książki „Energia dla klimatu” pt. Dekarbonizacja. 
Życzymy miłej lektury.

Książka dostępna w

https://ksiegarnia.pwn.pl/Piketty-i-co-dalej,758393941,p.html
https://ksiegarnia.pwn.pl/Energia-dla-klimatu,805994524,p.html




D że zmiany klimatyczne są po-
ważnym problemem, mamy złe – to wieści nie pro-

blem, to katastrofa. 
Wszyscy wiemy, że krzywa zanieczyszczenia dwutlen-

kiem węgla (CO2) podnosi się z roku na rok, krzywa tem-
peratury na świecie również co roku rośnie. Oczywisty 
wniosek jest zatem taki, że jeśli tylko powstrzymamy wzrost 
emisji CO2, to temperatura także przestanie rosnąć. Zatrzy-
manie wzrostu wydzielania dwutlenku węgla leży w naszym 
w zasięgu; można by to osiągnąć w ramach porozumienia 
paryskiego, gdyby Stany Zjednoczone ponownie do niego 
dołączyły, a każdy kraj na świecie dotrzymał zobowiązań 
w nim zawartych. Niestety, to nie powstrzymałoby global-
nego ocieplenia¹.



Pomyślmy – gdyby nawet emisja dwutlenku węgla przestała 
teraz rosnąć, to nadal wprowadzalibyśmy CO2 do atmosfery 
na obecnym, bardzo wysokim poziomie, a stężenie dwutlenku 
węgla nadal by się zwiększało. Stężenie dwutlenku węgla już 
skoczyło z 280 części na milion (ppm) w epoce przedindu-
strialnej do 410 ppm dzisiaj. Ponieważ CO2 pozostaje w at-
mosferze przez stulecia, a nikt jeszcze nie wymyślił taniego 
i skutecznego sposobu na jego usunięcie, każda tona, którą 
emitujemy, pozostanie w powietrzu przez długi czas.

W tej chwili świat wprowadza co roku około 35 mld ton no-
wego CO2 do atmosfery, która i tak jest już przeciążona. Taka 
ilość CO2 waży mniej więcej tyle, co 15 mld SUV-ów mar-
ki Ford Explorer. Inne gazy cieplarniane, przede wszystkim 
niespalony metan, przyczyniają się do połowy efektu cieplar-
nianego². Porozumienie paryskie, jeśli będzie respektowane, 
w dalszym ciągu będzie zezwalać na emitowanie tak wielkiej 
ilości dodatkowego dwutlenku węgla³. Konieczne jest zatem 
błyskawiczne zredukowanie tej emisji do zera, ale aktualnie 
nie istnieje żaden efektywny sposób, aby to osiągnąć.

Niestety, nawet w XXI wieku najczęstszym źródłem energii 
na świecie jest węgiel, najbardziej nasycone CO2 i najbardziej 
toksyczne istniejące paliwo kopalne. Od 2001 r. zużycie węgla 
zwiększa się szybciej niż kiedykolwiek4. Same Chiny w ciągu 
zaledwie pięciu lat, 2001–2006, podwoiły już i tak ogromne 
zużycie tego surowca. Obietnica prezydenta Trumpa z 2017 r., 
że zakończy amerykańską „wojnę z węglem” i przyspieszy 
rozwój przemysłu, to tylko ostatni, niewielki rozdział w tej 



historii. Coraz więcej węgla zużywają przede wszystkim kraje 
niezamożne, ponieważ jest on tani, a rewolucja szczelino-
wania* w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do stałego 
zastępowania węgla tańszym metanem (gazem ziemnym). 

Paliwa kopalne – węgiel, ropa naftowa i metan – dostarczają 
łącznie aż 85% światowej energii i są głównym źródłem CO2

5. 
Odsetek ten musi być szybko, w ciągu zaledwie kilku dziesię-
cioleci, zredukowany niemal do zera, co jest, w skali globalnej, 
herkulesowym wysiłkiem. Proces zmniejszania użycia paliw 
kopalnych jest nazywany dekarbonizacją.

Jeśli nawet natychmiast przestalibyśmy emitować dwutle-
nek węgla do atmosfery, to i tak aktualne stężenie CO2 wy-
noszące 410 ppm wciąż powodowałoby wzrost temperatury, 
choć w wolniejszym tempie6. Doprowadzenie temperatury 
do normy zajęłoby dużo czasu, ale istniałaby duża szansa, 
że uporaliśmy się z najgorszym kryzysem. Lecz dopóki nie 
przestaniemy emitować dwutlenku węgla, zwalniając jedynie 
tempo, w którym go wytwarzamy – nie ma nadziei. 

Według jednego z planów działania – aby osiągnąć szybką 
dekarbonizację w ciągu następnych kilku dekad, świat bę-
dzie musiał zmniejszać emisję o połowę w każdym kolejnym 
dziesięcioleciu7. Najważniejsze w tej chwili jest to, jak szybko 

* Szczelinowanie – proces technologiczny mający na celu zwiększenie wy-
dajności odwiertu. Proces ten przeprowadza się przez wpompowywanie do 
odwiertu płynu szczelinującego (mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi 
i piaskiem) pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia, utrzymania lub 
powiększenia szczelin w skałach.
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można to osiągnąć. Obecna emisja dwutlenku węgla będzie 
wpływać na przyszły poziom zanieczyszczenia, a sam proces 
jest nielinearny. Można by pomyśleć, że opóźnienie stopnio-
wego zmniejszania emisji paliw kopalnych o dekadę lub dwie 
poskutkowałoby jedynie złymi następstwami klimatycznymi 
przez jedno lub dwa dziesięciolecia, ale prawda jest znacznie 
dramatyczniejsza.

Dwa rodzaje zmian

Żeby zrozumieć dlaczego tak jest, musimy najpierw rozróżnić 
dwa rodzaje zmian klimatycznych. Jednym z nich jest efekt, 
który widać już teraz lub którego można wkrótce oczekiwać, 



i przed którym klimatolodzy już dawno ostrzegali – to jest 
wzrost poziomu mórz, częstsze huragany, więcej powodzi, 
susz i pożarów, rekordowe fale upałów i tym podobne. Mówi 
się, że „zmiana klimatu już następuje”, mając na myśli właśnie 
powyższe objawy8. Huragany Katrina i Sandy, susza w Kali-
fornii, pożary w Rosji i w zachodnich stanach USA, powodzie 
w Europie i supertajfun na Filipinach to najnowsze przykłady 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, których przyczyną może 
być efekt cieplarniany. Pojedynczo żaden z tych kataklizmów 
nie może być bezpośrednio powiązany z globalnym ocieple-
niem, ale ogólny wzór pasuje do koncepcji ciągłego ocieplania 
klimatu na Ziemi.

Jednak w ogólnym rozrachunku te wydarzenia są po prostu 
niedogodne i kosztowne. Stwierdzenie, że „zmiana klimatu 
już następuje” nie oddaje rzeczywistości – tego, że zmiany 
klimatyczne w nadchodzących latach będą znacznie gorsze 
i groźniejsze niż obecne ekstremalne zjawiska atmosferyczne.

Drugim rodzajem zmian klimatycznych są potencjalne 
„punkty krytyczne”, które spowodują naprawdę katastrofalne 
zmiany. Są one nadal niepewne i możemy się nie dowiedzieć, 
że przekroczyliśmy granicę nieodwracalnych zmian, dopó-
ki nie będzie za późno, aby im przeciwdziałać. Możliwe, że 
mamy więcej czasu lub, że wszystko się dobrze skończy, lecz 
ryzyko jest ogromne. Dopuszczenie do potencjalnych punk-
tów krytycznych jest niezwykłym brakiem odpowiedzialności.

Jednym z możliwych kataklizmów jest podniesienie się po-
ziomu mórz i oceanów w znacznie szybszym tempie niż się 



obecnie przewiduje. W tej chwili pomiary wzrostu poziomu 
mórz prowadzi się w centymetrach i możemy się do tego do-
stosowywać (pewnym kosztem), stawiając wysokie falochrony 
i przenosząc infrastrukturę w głąb lądu. Jednak niektóre mo-
dele klimatyczne wskazują, że jeszcze w tym stuleciu możliwy 
jest wzrost poziomu mórz nawet o 3 metry. To niesamowita 
zmiana dla świata, gdyż większość dużych miast znajduje się 
na wybrzeżach.

Na przykład w Nowym Jorku przeciętny przypływ wystę-
pujący dwa razy dziennie byłby wyższy niż fala powodziowa 
spowodowana huraganem Sandy. Centrum miasta znalazłoby 
się pod wodą. W Bostonie pod lustrem wody byłyby Logan 
Airport oraz Uniwersytet Harvarda i Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). A Nowy Orlean i Miami byłyby głę-
boko pod wodą, podobnie jak port lotniczy w San Francisco. 
(Organizacja Climate Central* stworzyła symulacje ilustrujące 
wygląd i usytuowanie tych miejsc)9.

Poza Stanami Zjednoczonymi sytuacja byłaby jeszcze gor-
sza. Miasta przybrzeżne w całej Azji, zamieszkałe przez setki 
milionów ludzi, mogą poważnie ucierpieć10. Także w Afryce 
Zachodniej dziesiątki milionów ludzi żyje na najbardziej na-
rażonych terenach wzdłuż wybrzeży.

Większość lodu na świecie, około 7 mln mil sześcien-
nych (ok. 28 mln km3), znajduje się w pokrywie lodowej na 

* Climate Central – amerykańska organizacja typu non-profit zajmująca się 
analizami i rozpowszechnianiem wiedzy na temat klimatologii, skupiająca wielu 
naukowców i dziennikarzy popularnonaukowych. Działa od 2008 r.



Antarktydzie. Pokrywa na Grenlandii zawiera ponad pół mi-
liona mil sześciennych (ponad 2 mln km3) lodu. Gdyby więc 
cały lód z Antarktydy stopniał, to poziom mórz podniósłby się 
o 61 metrów. Jeśli to samo stałoby się z lodem na Grenlandii, 
poziom wody wzrósłby o 6 metrów¹¹.

Rysunek 2. 

Jak na razie lód na północnym biegunie Ziemi topnie-
je szybciej niż na południowym, a stosunkowo cienka po-
krywa lodowa na Morzu Arktycznym skurczyła się o jedną 
trzecią w ciągu ostatnich 25 lat. Latem 2016 r. w Arktyce za-
rejestrowano rekordowe temperatury, o 20°C powyżej nor-
my¹². (Temperatura globalna jest obecnie o około 1°C wyższa 
od poziomu temperatury epoki przedindustrialnej). Sama 



arktyczna odwilż jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może 
zmienić globalne wzorce pogodowe, takie jak te powodowane 
przez prądy strumieniowe, a liczne sprzężenia zwrotne do-
datnie* przyspieszają ten proces. Topnienie lodu morskiego 
powoduje, że odbicie światła słonecznego jest mniejsze, a to 
oznacza ocieplenie wód Arktyki i mniejszą ilość lodu. Topnie-
nie wiecznej zmarzliny na lądzie uwalnia gaz metanowy, który 
zwiększa globalne ocieplenie i roztapia wieczną zmarzlinę.

Jedną z  prawdopodobnych katastrof spowodowanych 
wyższymi temperaturami na obszarach północnych jest po-
tencjalny punkt krytyczny związany z pokrywą lodową na 
Grenlandii. Prąd Atlantycki to ciepła woda przemieszczająca 
się wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej jako 
Prąd Zatokowy, który zanika w odległości około 3 kilome-
trów od Grenlandii, by zawrócić w kierunku równika, gdzie 
ponownie się ogrzewa i wznosi. Duże ilości słodkiej wody, 
wpływającej do Północnego Atlantyku u wybrzeży Grenlandii 
z powodu topnienia lodu, mogą zniszczyć prąd. To zjawisko 
może spowodować epokę lodowcową w Ameryce Północ-
nej i w Europie, co jest ironiczną konsekwencją globalnego 
ocieplenia, a której wcześniej nikt nie kojarzył z zanikaniem 
prądów morskich. Kilkadziesiąt lat wcześniej klimatolodzy 
byli mocno zaniepokojeni taką ewentualnością, mniej więcej 

* Sprzężenie zwrotne dodatnie polega na tym, że w sytuacji zakłócenia jakiegoś 
parametru w układzie układ ten dąży do zmiany wartości parametru w kierunku 
zgodnym z kierunkiem, w którym następuje odchylenie od wartości referencyj-
nej. Sprzężenie zwrotne dodatnie powoduje zatem narastanie odchylenia.



10 lat temu doszli do wniosku, że ten scenariusz jest mało 
prawdopodobny, ale teraz znowu zaczynają dostrzegać po-
wagę problemu¹³.

Jak widać, istnieje dramatyczna różnica między niewygo-
dą i wydatkami wynikającymi z dzisiejszych zmian klimatu 
a katastrofalnymi punktami zwrotnymi klimatu w nadcho-
dzących dekadach i stuleciach. Na przykład zimą 2015 r. od-
notowano w Bostonie rekordowe opady śniegu, a na całym 
świecie panowała niespotykana pogoda. Na ziemi tygodniami 
zalegały dwumetrowe zaspy śniegu, ulice były nieprzejezdne, 
ludzie nie byli w stanie dotrzeć do pracy, co spowodowało 
bankructwo wielu firm. Koszty ekonomiczne sięgnęły nawet 
1 mld dolarów14. Było to bardzo niefortunne wydarzenie.

Ale wyobraźmy sobie Boston pod pokrywą śniegu ponad 
półtorakilometrowej grubości, tak jak to miało miejsce około 
12 tysięcy lat temu, co jest krótkim odcinkiem czasu w punktu 
widzenia geologicznych dziejów planety. To już nie jest nie-
dogodność. To „koniec gry”. Nowy Orlean został zniszczony 
przez huragan Katrina, co było wydarzeniem tragicznym, 
lecz krótkotrwałym. Ale wyobraźmy sobie Nowy Orlean na 
stałe znajdujący się 3 metry pod wodą. Spróbujmy sobie wy-
obrazić, że pięcioletnia susza w Kalifornii, która skończyła 
się w 2017 r., ciągnie się w nieskończoność, niszczy zbiorniki 
i formacje wodonośne, by zostawić tylko pustynię, nienada-
jącą się do zamieszkania.

W 2017 roku w artykule opublikowanym na łamach cza-
sopisma New York został nakreślony hipotetyczny obraz 



najgorszego scenariusza klimatycznego, który nastąpi, jeżeli 
zabraknie rozwiązania i dużej dozy szczęścia. Tytuł artykułu – 
„The Uninhabitable Earth” jest jednocześnie jego wymownym 
podsumowaniem. Jego autor przypomina, że kilka minionych 
incydentów „masowego wymierania” w historii Ziemi było 
spowodowanych gazami cieplarnianymi, które ogrzały pla-
netę, i że najgorsze z nich zabiły 97% istot żywych15.

Nawiasem mówiąc, wiele ostrzeżeń na temat zmian klima-
tycznych podkreśla możliwość gwałtownego konfliktu, ale 
nie jest to bardzo istotny problem, zwłaszcza w porównaniu 
z nową epoką lodowcową lub szybkim podnoszeniem się po-
ziomu mórz. Zmieniający się klimat może oczywiście wywołać 
migracje na wielką skalę, a także walkę o zasoby naturalne16. 
Te obawy są realne i coraz częściej są przedmiotem wzmożo-
nej uwagi politycznej17. Ale zdarzenia takie miałyby miejsce 
w świecie, w którym wojna i przemoc znacznie zmniejszyły 
się na przestrzeni kilku pokoleń18. Na przykład, szeroko na-
głośnione przewidywania, że w wyniku zmian klimatycznych 
liczba konfliktów zbrojnych może wzrosnąć o 50%19 nadal 
oznaczałyby ich liczbę poniżej poziomu z okresu zimnej wojny. 
Ponadto uchodźcy częściej są konsekwencją wojen, a klęski 
żywiołowe mogą nie tylko podsycać konflikty, ale czasami je 
ograniczać, jak miało to miejsce po tsunami w Acehu, w Indo-
nezji w 2004 r. oraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r.20. 
Teorie, że wywołana klimatem susza przyczyniła się do wojny 
domowej w Syrii, są prawdopodobnie przesadzone²¹. Oczy-
wiście wzrost liczby konfliktów zbrojnych jest zły, lecz wojna 



nie jest największym powodem do zmartwień. Najważniejszą 
kwestią są w tej chwili punkty krytyczne zmian klimatu, które 
mogą zdestabilizować ekosystem planety.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy punkty kry-
tyczne w ogóle wystąpią i spowodują katastroficzne skutki, 
ani kiedy to się stanie. Jedno z ostatnich badań wskazuje, 
że obecna polityka proekologiczna ma jedynie 5% szans na 
utrzymanie globalnych temperatur poniżej 2°C, co jest celem 
ONZ dotyczącym zmniejszenia prawdopodobieństwa kata-
strofalnych skutków22.

Niektórzy klimatolodzy uważają jednak, że założenie ONZ 
dotyczące 2°C wcale nie jest bezpieczne²³. Każde zdrowo-
rozsądkowe podejście musi uwzględniać fakt, że katastrofom 
tego rodzaju należy ze wszech miar zapobiegać, nawet jeśli 
prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie jest stuprocentowe.

Spowolniona asteroida

Jak widać, zmiany klimatyczne nie są zagadnieniem dotyczą-
cym wyłącznie środowiska naturalnego, lecz także egzystencji 
wszystkich organizmów. To wygląda trochę jak wielka aste-
roida w zwolnionym tempie zmierzająca w kierunku Ziemi. 
Wyobraźmy sobie, że naukowcy odkryli gdzieś w kosmosie 
planetoidę kierującą się ku naszej planecie. Zgadywano, że 
prawdopodobnie w nas uderzy, ale to, czy zniszczy jedynie 
kilka miast, czy zmiecie całe życie z powierzchni Ziemi, pozo-
stawało tajemnicą. Trzy procent naukowców wierzy, że może 
w ogóle nie dojdzie do zderzenia.



Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście, szcze-
gólnie jeśli katastrofa miałaby się wydarzyć już za kilka lat, 
powinniśmy zmobilizować wszelkie dostępne środki, przede 
wszystkim militarne i finansowe, żeby uniknąć zagrożenia. 
Należałoby zatrudnić najzdolniejszych naukowców, aby zna-
leźli wyjście z sytuacji, i polecieli w kosmos, żeby zniszczyć 
asteroidę w najszybszym możliwym czasie. Z każdym dniem 
planetoida byłaby coraz bliżej, a szanse na jej zniszczenie by-
łyby coraz mniejsze.

Nie spieralibyśmy się, czy proponowane rozwiązania są 
zbyt „technologiczne”, czy niewystarczająco „naturalne”. Nie 
narzekalibyśmy, że wielkie korporacje zarobią na tym pro-
jekcie krocie (co, rzecz jasna, miałoby miejsce). Nie marno-
trawilibyśmy sił na zapewnienie sprawiedliwości społecznej 
opartej na założeniu, że katastrofa prawdopodobnie bardziej 
dotknie biednych niż bogatych (oczywiście tak by było). Nie 
stosowalibyśmy wyparcia ani nie twierdzilibyśmy, że koniec 
Ziemi jest wolą Boga. Po prostu polecielibyśmy w przestrzeń 
kosmiczną i rozwalilibyśmy intruza, żeby uratować naszą 
planetę.

Ale załóżmy, że asteroida uderzy dopiero za kilka dzie-
sięcioleci – powiedzmy, że jest dopiero w pobliżu jakiegoś 
innego słońca. Oczywiście najlepszy, najbezpieczniejszy 
i najefektywniejszy moment, żeby lecieć i zmienić jej orbitę 
byłby teraz. Ale moglibyśmy stracić poczucie zagrożenia 
i zanim spróbowalibyśmy zmienić trajektorię asteroidy, by-
łoby już za późno.



Rysunek 3. 

Na tym polega cały kłopot z działaniami proklimatyczny-
mi – środki podjęte w najbliższym czasie, szczególnie w na-
stępnych 10–20 latach, zdeterminują skutki długoterminowe, 
lecz cena tych skutków i ból z nimi związany będzie znany 
dopiero po wielu dekadach. Teraz jest czas na działanie, ko-
rzyści przyjdą później. Ci, których to najbardziej dotknie, nie 
mają teraz głosu ani siły sprawczej, ponieważ albo są bardzo 
młodzi, albo się jeszcze nie urodzili24. Jednak grupa młodych 
Amerykanów, którzy w przyszłości poniosą koszty zmian kli-
matu, pozwała już rząd federalny o zagwarantowanie prawa 
do stabilnych warunków klimatycznych25.

Na nieszczęście zmiany klimatyczne stały się w  Sta-
nach Zjednoczonych kwestią polityczną. Konserwatyści 



zaprzeczają, że problem w ogóle istnieje, a liberałowie zbyt 
często wrzucają tę kwestię w szerszy program ukrócenia ka-
pitalizmu, globalizacji, nierówności i niesprawiedliwości. 
Naomi Klein* nazywa zmiany klimatyczne „historyczną oka-
zją” do osiągnięcia długoletnich celów polityki lewicowej26. 
Jak argumentuje ekolog George Marshall**, zmiany klimatu 
wymagają narracji o wspólnym celu (ludzie muszą razem 
sprostać wyzwaniom związanym z przemianami klimatu), ale 
ludzi bardziej motywuje „narracja wrogości” (np. obwinianie 
złych korporacji). Wielu ludzi ignoruje przez to zagadnienia 
przemian klimatycznych, mimo że wiedzą, że jest to bardzo 
poważny problem27.

Autorzy niniejszej publikacji – politolog i inżynier energe-
tyki – wyrażają głęboki niepokój odnośnie do zmian klimatu 
i chcą zaalarmować świat, że do skutecznego rozwiązania tego 
problemu brakuje jeszcze bardzo wiele. Mocno wspieramy 
popularne rozwiązania, takie jak energia słoneczna28, ener-
gia wiatrowa i wydajność energetyczna. Lecz, jak okaże się to 
w kolejnych rozdziałach, takie środki zwyczajnie nie sumują 
się dostatecznie szybko, aby zapewnić bezpieczeństwo całej 
planecie. A jeżeli rozwiązania proklimatyczne muszą poczekać 

* Naomi Klein – kanadyjska dziennikarka, pisarka i działaczka społeczna. 
W 1999 r. opublikowała monografię No logo, która stała się manifestem alter-
globalizmu.

** George Marshall – brytyjski działacz proekologiczny i pisarz. Jest zało-
życielem organizacji Climate Outreach oraz autorem książek Carbon detox 
(2007) i Don’t Even Think About It: Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate 
Change (2014). 



aż do upadku kapitalizmu, to naprawdę jesteśmy w wielkich 
tarapatach.

Czas jest wszystkim

Aby spełnić cele porozumienia paryskiego, działania przed 
2020 r. mają kluczowe znaczenie. W 2017 r. wielu przywódców 
ds. polityki ekologicznej wezwało do gruntownych i niemal 
natychmiastowych zmian mających na celu redukcję emisji 
CO2 do 2020 r. „Jeśli będziemy to opóźniać” – przestrzegali – 
„szanse na dobrobyt ludzkości zostaną mocno ograniczone.”29.

Symulacje komputerowe opracowane na MIT30 odzwier-
ciedlają wpływ czasu na szczyt emisji dwutlenku węgla 
i prędkość jego spadku. Symulacja jasno naświetla dwie 
sprawy. Po pierwsze, bez względu na to, co zrobimy, świat 
przekroczy 1,5°C około 2040 r. Porozumienie paryskie zobo-
wiązuje nas do prób pozostania, w miarę możności, poniżej 
tego poziomu, lecz w rzeczywistości szanse na to nie istnieją. 
Po drugie, to co zrobimy w następnych dziesięciu latach, aby 
gwałtownie zmniejszyć ilość dwutlenku węgla, zdeterminuje 
to, co się będzie działo w drugiej połowie stulecia. Raptowna 
dekarbonizacja rozpoczęta w 2020 r. będzie oznaczała po-
zostanie w granicach 2°C, wyznaczonych jako górny limit 
przez ONZ. 

Jakiekolwiek mniej agresywne działania będą zwiastować 
przekroczenie tego poziomu w ciągu kilku dekad, ponieważ 
temperatura podwyższy się o 1,5°C około 2040 r. A „zwykłe” 
działania zdeterminują wzrost o 4,5°C przed 2100 r.



A jeśli natychmiast osiągnęlibyśmy najwyższy poziom emi-
sji i zostawilibyśmy go na dzisiejszej wysokości, tak jak to 
sugeruje porozumienie paryskie, to temperatura podniosłaby 
się o ponad 3°C przed końcem stulecia. Ale gdybyśmy zamiast 
tego zmniejszali ilość CO2 o około 2–3% rocznie, począwszy 
od 2020 r.³¹, to całkowita emisja z sektora energetycznego 
spadłaby poniżej zera do 2065 r., a globalny wzrost tempe-
ratury osiągnąłby jedynie 2°C około 2070 r. i tam się zatrzy-
mał³². Do skutecznej dekarbonizacji niezbędna jest redukcja 
zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla o około 30% na dekadę. 
Rzecz jasna, 50% byłoby jeszcze lepsze, ale 30% też byłoby 
zadowalającym wynikiem.

W dalszych rozdziałach książki staramy się udowodnić, 
że taki cel jest możliwy do osiągnięcia, lecz musi to nastąpić 
w sposób odmienny od aktualnie stosowanego. Także pomysł 
zbierania razem „klinów stabilizujących klimat” – gdzie każdy 
z nich jest małym krokiem w dobrym kierunku wykonanym 
za pomocą istniejących technologii – nie doprowadzi nas do 
celu³³. W ciągu 15 lat, od kiedy zaproponowano te kliny, ża-
den z nich nie zrobił prawie żadnego postępu, a całościowa 
poprawa też się jakoś nie pojawiła. Musimy się skupić na ca-
łościowym działaniu, a nie na malutkich kroczkach w dobrym 
kierunku34.

W tej książce skupiliśmy się na produkcji energii elektrycz-
nej. Emisja dwutlenku węgla z paliwa kopalnego pochodzi 



przede wszystkim z trzech obszarów gospodarki: energe-
tyki, transportu i sektora grzewczego (dla budynków i do 
procesów produkcyjnych). Zmiany w użytkowaniu grun-
tów, w rolnictwie i w lasach również oddziałują na klimat, 
podobnie jak produkcja stali i cementu. Naszym głównym 
celem jest wycofanie paliw kopalnych wykorzystywanych do 
produkcji energii elektrycznej, ponieważ jest to najszybszy 
i najskuteczniejszy sposób zmniejszenia ilości CO2. Ogra-
niczenie emisji w transporcie i sektorze grzewczym będzie 
prawdopodobnie w dużym stopniu wiązać się z energią elek-
tryczną³5, więc czysta energia staje się jeszcze ważniejsza 
w wypieraniu paliw kopalnych.

W żaden sposób nie oznacza to jednak, że inne aspekty 
redukcji gazów cieplarnianych można pominąć. Musimy 
przejść od wylesiania do ponownego zalesiania, zmienić me-
tody rolnicze, wdrożyć środki efektywności energetycznej 
we wszystkich pojazdach i budynkach, i tak dalej. Wspie-
ramy wszystkie działania tego typu, ale w naszej krótkiej 
publikacji skupimy się na szybkiej dekarbonizacji sektora 
energetycznego.

Określenia, których używamy w pomiarach elektryczności, 
mogą się wydawać nieco techniczne, zaprezentujemy więc 
krótkie wprowadzenie. Wat (W) jest podstawową jednostką 
mocy i oznacza ilość energii wytwarzanej lub zużywanej w da-
nym czasie. Standardowa żarówka żarowa ma moc 100 W. 
Częściej mówi się o kilowatach (kW, czyli tysiąc watów). Jeden 
kW zużyty w ciągu godziny tworzy kilowatogodzinę, która jest 



jednostką energii podawaną na rachunkach za energię elek-
tryczną. W Stanach Zjednoczonych średnia stawka detalicz-
na jednej kilowatogodziny wynosi mniej więcej 10 centów36, 
choć w niektórych miejscach cena ta może być nawet dwa 
razy większa. Połowa ceny przypada na produkcję, a reszta 
na transmisję i dystrybucję prądu. 

Dobra cena hurtowa elektryczności wynosi około 5 cen-
tów/kWh, podczas gdy cena około 10 centów lub na-
wet 20 centów staje się niekonkurencyjna ekonomicznie. 
Te liczby odegrają rolę w dalszych rozdziałach tej książki. 
Do określania wydajności typowej elektrowni służy większa 
jednostka – gigawat (GW, miliard watów). Produkcja energii 
jest mierzona w terawatogodzinach (TWh, miliard kWh). 
Ponieważ piszemy o elektryczności, to o ile tego wyraźnie 
nie zaznaczono, jednostki mocy wytwórczej, takie jak GW, 
odnoszą się do produkcji energii elektrycznej, często na-
zywanej GWe, a nie do energii cieplnej wytwarzanej przy 
generowaniu tejże energii.

A zatem, podsumowując, sytuacja jest następująca – aby za-
pobiec katastrofie w przyszłości, musimy gwałtownie zmniej-
szyć globalną emisję dwutlenku węgla o około 2–3% rocz-
nie, począwszy niemal od zaraz. Świat jeszcze nigdy tego nie 
zrobił, lecz kilka poszczególnych krajów – tak. Są jedynymi 
przykładami, które udowadniają, że szybka dekarbonizacja 
jest możliwa. Przyjrzymy się tym przypadkom, a następnie 
rozważymy, czy istnieją inne sposoby na osiągnięcie takiego 
samego rezultatu.



Wh
kWh
MWh
GWh
TWh

WATY 50 W 1 GW 
(Wskaźnik zużycia lub produkcji energii)

W (wat)
kW (kilowat) 1000 W
MW (megawat) 1 000 000 W
GW (gigawat) 1000 000 000 W
TW (terawat)   1 000 000 000 000 W

Watogodziny 10 MWh rocznie 10 TWh rocznie
(Ilość energii)
Jeden wat na godzinę

Rysunek 4. 
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SZKOLENIA AKADEMICKIE. JAK PODĄŻAĆ 
ZA POTRZEBAMI NAUKOWCA?
rozmowa z Bożeną Jamką-Czyż

Błażej Grygo: Zacznijmy od początku: skąd wziął się  
Instytut PWN?

Bożena Jamka-Czyż: Zauważyliśmy, że w  środowisku za-
równo akademickim, jak również medycznym czy bizneso-
wym jest potrzeba uzupełniania treści 
tak zwanych książkowych o  wiedzę 
przekazywaną tu i teraz, na żywo. Nie 
z  każdego tematu jesteśmy w  stanie 
przygotować książkę, stąd wziął się 
pomysł na szkolenia dostosowane do 
tematów warsztatowych. Tu można 
pokazać konkretne rozwiązania pro-
blemów, na które natykają się pra-
cownicy wspomnianych środowisk. 
Instytut PWN powstał w  2015 ro-
ku i od początku za cel postawiliśmy 
sobie realizację dużych konferencji 
i  szkoleń kierowanych do wymaga-
jących odbiorców. Poprzez szkolenia 
i  konferencje realizujemy misję gru-
py PWN, na którą składa się m.in. 
wspieranie lifelong learning oraz dostarczanie wiedzy dosto-
sowanej do odbiorcy.

BG: Poza środowiskiem biznesowym czy medycznym Instytut 
ma także ofertę dla pracowników akademickich? Jakiego ro-
dzaju szkolenia realizujecie?

BJ-C: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że 
w dobie narodowej kwarantanny wywołanej pandemią ko-
ronawirusa zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia wszystkich 
stacjonarnych szkoleń w kalendarzu wiosennym. Zaczyna-
my natomiast szkolenia w przestrzeni on-line, z wykorzy-

staniem dedykowanej platformy. Na 
chwilę obecną głównie są to szkole-
nia skierowane do danej uczelni, ale 
za chwilę będą to także szkolenia 
otwarte. Jednak mamy nadzieję, że 
wrócimy z  pełną ofertą wczesną je-
sienią, a  być może jedno bądź dwa 
szkolenia zrealizujemy tuż przed wa-
kacjami. Należy jednak pamiętać, 
że sytuacja jest bardzo dynamiczna. 
Wracając do pytania – wśród naszych 
trenerów mamy ekspertów z  kilku 
dziedzin, w  tym: wdrożenia Ustawy 
2.0 w  szkolnictwie wyższym, kom-
petencji metodologicznych, staty-
stycznych, metod nauczania, design 
thinking, bezpieczeństwa na uczelni, 

wreszcie wystąpień publicznych. Wszystkie one przeznaczo-
ne są dla pracowników sektora akademickiego – zarówno 
wykładowców, doktorantów, jak i  pracowników admini-
stracji czy bibliotek. Coraz częściej dostajemy też zapytania 
od dużych uczelni w sprawie szkoleń zamkniętych związa-
nych z analizą danych. Tutaj myślę o big data czy machine 

Obyś żył w ciekawych czasach, mówi chińskie przysłowie. W cieniu 
narodowej kwarantanny naukowcy nadrabiają zaległości publikacyjne, 
tworzą zajęcia on-line, przygotowują bądź rozliczają granty. O aktualnych 
wyzwaniach dla środowiska akademickiego po wdrożeniu Ustawy 2.0 
na kilka miesięcy przed ewaluacją oraz ofercie szkoleń Instytutu PWN 
opowiada Bożena Jamka-Czyż – menedżer projektów szkoleniowych 
w grupie PWN.

[...] w dobie narodowej 
kwarantanny wywołanej 
pandemią koronawirusa 
zostaliśmy zmuszeni do 
zawieszenia wszystkich 
stacjonarnych szkoleń 
w kalendarzu wiosennym. 
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learning, które to kompetencje są coraz bardziej pożądane 
wśród pracowników naukowych. I takie szkolenia także je-
steśmy gotowi prowadzić.

BG: Jakich kompetencji potrzebują 
dzisiaj naukowcy?

BJ-C: Wciąż istotne w  tym śro-
dowisku są kompetencje związa-
ne z  efektywnym publikowaniem 
prac naukowych. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o  artykuły na-
ukowe indeksowane w  prestiżo-
wych bazach typu Scopus, Web of 
Science czy podobnych. Współpra-
cujemy z  dwoma trenerami, któ-
rzy ze względu na swoje doświad-
czenie i  kompetencje są w  stanie 
w  przystępny sposób pokazać na przykładzie konkretne-
go czasopisma, co jest istotne przy pracy nad tekstem oraz 
jak wpasować się w zakres i cel redakcji topowych czaso-
pism dziedzinowych. Nie od dziś wiadomo, że artykuł 

w dobrym czasopiśmie to wzrost cytowalności, rozpozna-
walność czy wreszcie finansowe gratyfikacje ze strony pra-

codawcy – w tym przypadku uczel-
ni lub jednostki badawczej.

BG: Co poza kompetencjami otrzy-
mują uczestnicy?

BJ-C: Każde szkolenie stacjonar-
ne jest certyfikowane przez Instytut 
PWN, przez co uczestnik po po-
wrocie do pracy może, poza naby-
tą wiedzą, wykazać się także doku-
mentem w  okresowym rozliczeniu 
dorobku rozwojowo-badawczego. 
Dodatkowo staramy się doceniać 
naszych kursantów, którzy przy-
jeżdżają na szkolenie do Warsza-

wy nawet ze Szczecina. Nasi uczestnicy dostają często licz-
ne benefity związane z szerszą ofertą PWN. Przykładem jest 
czasowy dostęp do specjalnego zasobu ebooków na platfor-
mie IBUK Libra.

[...] co się dzieje, jeśli ci 
najlepsi naukowcy nie 
mają przygotowania do 
skutecznego przekazywania 
wiedzy? I tutaj przychodzą 
z pomocą nasze warsztaty. 
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BG: Które tematy są najczęściej wybierane przez pracowników 
środowiska akademickiego?

BJ-C: Ten rok jest niewątpliwie czasem przygotowań do 
przyszłorocznej ewaluacji na uczelniach wyższych, wciąż 
istotne są granty badawcze, także te duże – unijne. Po rozmo-
wach z naukowcami zdajemy sobie sprawę, że wyzwaniem 
jest nie tylko pozyskanie grantu, lecz także jego rozlicze-
nie. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy dra hab. Szymona 
Walczaka z NCN, który – liczę na to – jesienią poprowadzi 
szkolenie dotyczące wszystkich aspektów rozliczania gran-
tów. W  szkoleniach związanych z  artykułami naukowymi 
duży nacisk kładziony jest na metodę 
małych zmian, umiejętne odpowia-
danie recenzentom, czy wykorzysty-
wanie struktury artykułów tzw. AIM-
RaD. Dodatkowo wszystkie miękkie 
kompetencje – takie jak innowacyjne 
metody dydaktyczne czy sztuka wy-
stąpień publicznych – wciąż cieszą się 
popularnością. Z  pewnością będzie-
my utrzymywać też takie warsztaty 
w naszej ofercie. Z drugiej strony, tak 
jak wspomniałam wcześniej, uczel-
nie chcą dokształcać kadry z  zakre-
su analizy danych w sposób przystęp-
ny i określony w czasie. Po wdrożeniu 
Ustawy 2.0 w środowisku naukowym 
możemy obserwować przeświadcze-
nie, że to najaktywniejsi naukowcy, którzy posiadają do-
świadczenie w realizacji międzynarodowych grantów, będą 
mieć wyższy parytet w prowadzeniu dydaktyki. Lecz co się 
dzieje, jeśli ci najlepsi naukowcy nie mają przygotowania do 
skutecznego przekazywania wiedzy? I tutaj przychodzą z po-
mocą nasze warsztaty.

BG: Kto poza pracownikami badawczymi może uczestniczyć 
w szkoleniach akademickich?

BJ-C: Obserwuję od pewnego czasu obecność na naszych 
warsztatach prawników, którzy na co dzień zajmują się ob-
sługą prawną uczelni bądź pracują na zlecenie konkretnego 
pracownika nauki. Temu środowisku zależy na tym, aby po-
znać specyfikę pracy naukowej oraz wyzwania, z jakimi mie-
rzą się ich klienci. Drugą grupą są biznesmeni, którzy tak-
że chcą lepiej zrozumieć potrzeby i problemy środowiska, 
z którym chcą współpracować.

BG: Kim są trenerzy? Czy to są etatowi pracownicy PWN?

BJ-C: Nie są to pracownicy PWN. Sto procent naszej kadry 
szkoleniowej składa się z praktyków, którzy mają doświad-
czenie pracy na uczelni, przez co lepiej rozumieją potrze-
by i  wyzwania, przed którymi stoją pracownicy tego sek-
tora. Jednak kluczem jest dla nas dorobek w konkretnym 
obszarze, którego dotyczy warsztat, i  wiarygodność. Istot-
ne jest dla nas to, aby trener miał wiedzę, ale także wolę 
i umiejętność jej przekazywania. Dzisiaj wiele jest osób, któ-
re mają wiedzę, jednakże brakuje im tej ostatniej predyspo-
zycji. Wśród trenerów znajdują się tacy, którzy są też naszy-

mi autorami.

BG: Wchodząc na stronę instytutpwn.
pl, możemy znaleźć szkolenia z kalen-
darza wiosna 2020 (niestety, czasowo 
zawieszone) oraz tak zwane szkolenia 
na zamówienie. Czym one się różnią?

BJ-C: Instytut PWN posiada bo-
gatą ofertę szkoleń zamkniętych, 
ich tematy można znaleźć na na-
szej podstronie www.instytutpwn.pl/
szkolenie-na-zamowienie. W  ostat-
nim czasie otrzymujemy wiele za-
pytań od uczelni w  sprawie właśnie 
takich warsztatów, za które płaci jed-
nostka badawcza. Odpowiadają one 

na potrzeby zamawiającego. Wcześniej my staramy się uzy-
skać jak najwięcej informacji na temat pożądanego efektu 
końcowego szkolenia oraz dowiedzieć się, kim będą kursan-
ci. Tego pogłębionego weryfikowania potrzeb nie stosujemy 
przy szkoleniach otwartych, które kierowane są do szerokich 
grup. Dodatkowo przy szkoleniu realizowanym z konkret-
nym zespołem badawczym często okazuje się, że uczestnicy 
pracują nad wspólnym projektem, czyli łączy ich wspólny 
cel. Naszym zadaniem jest wsparcie kompetencji tych lu-
dzi tak, aby cel został osiągnięty w możliwie szybkim czasie. 
Dodatkowo takie szkolenia odbywają się zwykle na miej-
scu w jednostce badawczej, przez co odchodzi cała logisty-
ka, przejazdy czy ewentualne noclegi.

BG: Patrząc na ofertę stacjonarną szkoleń, można zauważyć, 
że są one realizowane wyłącznie w Warszawie. Czy są plany, 
aby rozszerzyć geograficznie ofertę i zacząć realizować szkole-
nia poza stolicą?

Webinar daje możliwość 
solidnego wprowadzenia 
w temat. Jednak ze 
względu na ograniczenie 
czasowe – zwykle do 
około jednej godziny – 
stanowi często przedsmak 
szkolenia całodniowego. 
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BJ-C: Tak, mamy takie ambicje, aby docierać z naszą ofer-
tą szkoleń do innych miast. Mówimy tutaj zarówno o du-
żych ośrodkach akademickich w Polsce, jak również mniej-
szych uczelniach, które działają coraz częściej w  miastach 
ok. 50-tysięcznych. Jesteśmy świadomi tego, że topowe ba-
dania prowadzi się często w małych ośrodkach miejskich, 
czego przykładem jest Cambridge.

BG: Instytut PWN to nie tylko szkolenia offline, to również 
webinary. Do kogo są one skierowane?

BJ-C: Udało nam się wyprodukować dwa webinary jesienią 
2019 roku, a obecna sytuacja zmobilizowała nas do produk-
cji kolejnego szkolenia on-line, tym razem z dr. hab. Micha-
łem Krzyżaniakiem, prof. UWM pt. Jak skutecznie publi-
kować w  dobrych czasopismach naukowych? Zapisało się 
na nie do chwili zamknięcia wydania Niezbędnika ponad 
200 osób. Premiera odbędzie się 8 kwietnia 2020 roku. Za-
praszamy do zapisywania się i nabywania wiedzy oraz kom-
petencji. Odbiorcami szkoleń on-line są pracownicy sektora 
akademickiego, którzy interesują się danym tematem i chcą 
nabyć nowe kompetencje bez wychodzenia z domu. Webi-
nar daje możliwość solidnego wprowadzenia w temat. Jed-
nak ze względu na ograniczenie czasowe – zwykle do oko-
ło jednej godziny – stanowi często przedsmak szkolenia 
całodniowego.

BG: Czy będą kolejne warsztaty pod hasłem #zostańwdomu?

BJ-C: Obserwujemy rynek on-line. Otrzymujemy informa-
cje od naszych klientów, że taka forma zdobywania wiedzy 
jest atrakcyjna, szczególnie teraz.

BG: I już na koniec pytanie: co jeśli terminy szkolenia podany 
w kalendarzu mi nie pasuje, a chciałbym skorzystać?

BJ-C: Wciąż pracujemy nad kalendarium jesiennym, także 
mamy nadzieję, że Państwo pozostaniecie z nami i naszymi 
trenerami. Drugą opcją jest namówienie dziekana czy innej 
osoby decyzyjnej w jednostce na zorganizowanie szkolenia 
zamkniętego dla całego zespołu badawczego w dogodnym 
terminie. Proszę pamiętać, że przy tym rozwiązaniu uczelnia 
oszczędza, bo wysłanie trzech lub czterech pracowników do 
Warszawy generuje spore koszty, które w przypadku szkole-
nia na uczelni przestają istnieć. Nie ma dolnej granicy licz-
by uczestników szkolenia zamkniętego.

BG: Dziękuję za rozmowę!

BJ-C: Ja również dziękuję.

menedżer projektów szkoleniowych, trener, od kilku-
nastu lat związana z edukacją poprzez przygotowa-
nie innowacyjnych projektów szkoleniowych, kon-
ferencyjnych. Aktywnie działa w kierunku wspar-
cia osób, które chcą się przebranżowić w ramach  
Reaktor PWN.

Bożena Jamka-Czyż 

redaktor „Niezbędnika Akademickiego PWN”

Błażej Grygo 



Wydaj swoją książkę z liderem
 wśród wydawnictw naukowych!

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI JUŻ DZIŚ

e-mail: publikujznami@pwn.pl
tel. 22 695 45 53, 22 695 42 71

https://publikujznami.pwn.pl/

