
Z PRASY 

Z DYSKUSJI O NAUCE: NAUKA A GOSPODARKA 

Kolejnym głosem w toczącej się na łamach prasy dyskusji o roli nauki i jej 

zadaniach, jest artykuł T. Podwysockiego pt. „Cywilizacja na holu” zamiesz- 

czony w „Życiu Warszawy” w dniu 5 lutego 1976 r. Na wstępie autor szkicuje 

aktualny stan: „W 1975 roku mieliśmy w kraju ponad 64 tys. pracowników nauko- 

wych, a więc samodzielnych badaczy (...) z czego ok. 70 procent zatrudniały wyższe 

uczelnie. Przeważająca część kadry naukowej jest zgrupowana poza przemysłem. 

Jest to dysproporcja, która nie ma szans przetrwania choćby dlatego, że już obecna 

struktura nakładów na badania świadczy o dominacji roli przemysłu. W ostatnich 

latach zaplecze naukowo-techniczne gospodarki dysponowało 82 proc. wszystkich 

środków i nakładów materialnych na naukę, gdy szkolnictwo wyższe — 8 proc, 

a placówki PAN — 5 proc. nakładów inwestycyjnych (...). Zasada integracji nauki 

z przemysłem wymaga, aby jeszcze bardziej zwiększył się udział nakładów w za- 

pleczu naukowo-badawczym sfery gospodarczej”. 

Nakreślone powyżej prawidłowości wynikają z konieczności integracji nauki 

z przemysłem, z jego potrzebami, co wyraża się zwiększeniem nakładów na za- 

plecze naukowo-badawcze. Autor przytacza szereg wskaźników prognostycznych, 

obrazujących omawiany trend: procent zatrudnionych w zapleczu naukowym go- 

spodarki wzrośnie do 85 w roku 1980” (...) w dziedzinie nauki ma pracować 800 tys. 

osób, czyli tą sferą działalności będzie się wówczas zajmowało około 4 proc. ogółu 

zatrudnionych w Polsce (...). Przewiduje się także, że 87 proc. zatrudnionych w sfe- 

rze nauki winno pracować w zapleczu przemysłowym”. 

Po omówieniu tendencji i planów, autor wyraźnie podkreśla: „Rzecz jednak 

w jakości kadry, w jej kwalifikacjach (...). Chodzi o to, aby w przemysłowych 

placówkach naukowo-badawczych znalazło się jak najwięcej osób o najwyższych 

kwalifikacjach (...). Dotąd tak nie jest”. Do sformułowania powyższych poglądów 

upoważniła autora analiza struktury kadry naukowej wybranych instytutów, której 

stan jest niewystarczający i nieodpowiadający potrzebom. W dalszej części autor 

zajmuje się zasadą triady rozwoju, stwierdzając, że (...) przede wszystkim nauka 

musi wyprzedzać pod każdym względem technikę. Musi dysponować lepszymi 

możliwościami działania, musi wybiegać w przyszłość”. 

Na pytanie, gdzie należy szukać źródeł nieprzestrzegania triady rozwoju, autor 

odpowiada: „(..) przede wszystkim w samej organizacji i strukturze naszej nauki. 

Wciąż mamy sytuacje rozdrobnienia, rozproszkowania, poszufladkowania potencjału 

naukowo-badawczego (...) że na jeden temat badawczy przypada przeciętnie (...) 

półtora człowieka”. W zakończeniu artykułu, autor stwierdza: „(...) rozdrobnienie 

potencjału ludzkiego i środków na prowadzenie tysięcy prac nie służących zasadzie 

rzeczywistej efektywności. Gdy jeden lub dwóch ludzi trudzi się latami nad roz- 

wiązaniem jakiego problemu, to nie sposób spodziewać się, że zasada triady roz- 

woju zostanie ucieleśniona (...). Dezintegracja dotyczy nie tylko tematyki badawczej, 

ale także samej organizacji i struktury (...)*.


