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Rada Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego
“MATERIA – ENERGIA – PRZYSZŁOŚĆ” postanowiła zwrócić się do Pana
Ministra z prośbą o interwencję w sprawie przepisów przejściowych, dotyczących
możliwości starania się o kontynuację działalności Konsorcjum w ramach Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Konsorcjum zostało zawiązane w dniu 4. stycznia 2012 roku. W jego skład weszło
pięć jednostek: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dwa instytuty Polskiej
Akademii Nauk: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego oraz
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera. Są to najsilniejsze
ośrodki naukowe w dziedzinie fizyki i chemii w środowisku krakowskim. Wszystkie
jednostki uzyskały najwyższe oceny (4xA+, 1xA) w przeprowadzonej ostatnio ocenie
parametrycznej jednostek naukowych. Dodatkowym argumentem potwierdzającym
pozycję naukową Konsorcjum, także w skali ogólnopolskiej, było uzyskanie w
pierwszym konkursie KNOW statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w
roku 2012 na okres 5 lat.
Zmiana ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11 lipca 2014 wprowadziła w
art. 84b.5 przepis, który wraz z przepisami przejściowymi odbiera konsorcjum
możliwość ubiegania się o utrzymanie statusu KNOW po roku 2017.
Członkowie Krakowskiego Konsorcjum Naukowego mają za sobą wieloletnią
tradycję współpracy naukowej. Pokolenia naukowców przyczyniły się do zbudowanie
w Krakowie ośrodka, rozpoznawalnego w dziedzinie fizyki i chemii w skali znacznie
wykraczającej poza Polskę. Współpraca naukowa wydziałów nauk ścisłych dwóch
największych uczelni krakowskich (UJ i AGH), należących do przodujących uczelni
w Polsce, poparta dodatkowo ogromnym potencjałem naukowo-badawczym
wiodących jednostek PAN, prowadzi do konsolidacji polskiej nauki i znacząco
podnosi rangę szkolnictwa wyższego, co jest jednym z priorytetów działania rządu.
Dziwi więc zapis ustawowy, który idzie w dokładnie przeciwnym kierunku i
zniechęca do takiego wspólnego działania i de facto, niszczy współpracę naukową i
instytucjonalną wypracowaną przez lata w środowisku naukowym Krakowa. Nowa
wersja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym zmienia reguły, dotyczące sposobu
występowania o status KNOW, ograniczając liczbę jednostek, wchodzących w skład
konsorcjum. Poprzednia wersja nie zawierała takiego ograniczenia, zawierała też
przepis, zgodnie z którym Konsorcja wyłonione w drodze pierwszego konkursu miały
prawo występowania o kontynuację swojej działalności w kolejnych konkursach.
Nowa ustawa odbiera takie prawo, w szczególności, naszemu Konsorcjum. Można się
było spodziewać, że przepisy przejściowe uwzględnią sytuację, w jakiej się
znaleźliśmy. Niestety tak się nie stało.

Wprowadzoną zmianę można zrozumieć jako chęć wyeliminowania
krakowskiego ośrodka naukowego w dziedzinie fizyki i chemii z konkurencji w
staraniu się o środki finansowe w ramach konkursów KNOW. Istniejące obecnie
przepisy, albo tylko ich błędna interpretacja, praktycznie do tego zmierzają, blokując
znakomicie funkcjonującą strukturę naukową i dydaktyczną naszego ośrodka.
Prosimy Pana Ministra o działanie w kierunku zmiany ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym, tak aby Konsorcjum miało prawo ubiegać się o zachowanie
statusu KNOW.
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