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Szanowny Panie Rzeczniku, 
 
w odpowiedzi na pismo nr VII.7037.125.2022.AT z dnia 17 października br. informuję, 
że Minister Edukacji i Nauki w dniu 6 sierpnia 2021 na wniosek Wyższej Szkoły 
Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (obecnie Akademii Nauk 
Stosowanych TWP w Szczecinie) zlecił uczelni realizację zadania pn. „Determinanty 
zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-
kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience (projekt badań 
podłużnych -3 letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 
21/25 lat ) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0” w trybie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dalej PSWN, który stanowi, że Minister może 
zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, podmiotowi działającemu w 
ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie 
określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając odpowiednie 
środki na jego realizację,  zgodnie z przyjętym trybem r. zlecił uczelni wykonanie ww. 
Zadania. Zgodnie z ustawą PSWN pryncypiami dotyczącymi prowadzenia działalności 
naukowej, które stanowią, że: 
 – obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności 
badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii 
społeczności akademickiej, 
oraz faktu, że 
 – każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz  
za wychowanie młodego pokolenia, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ingerowało w zakres badań realizowanych na uczelni. 
 
Należy nadmienić, że inicjatywa dotycząca realizacji Zadania leżała po stronie uczelni. 
Uczelnia nie konsultowała treści pytań zamieszczonych w przedmiotowej ankiecie. Nie jest 
to praktyką w zakresie projektów realizowanych w ramach programów i przedsięwzięć 
ustanawianych przez Ministra Edukacji i Nauki, czy w ramach zadań zlecanych. 
Pełną odpowiedzialność za prowadzone badania naukowe bierze na siebie podmiot 
realizujący. Należy również zaznaczyć, że wspomniane w treści zapytania ankiety stanowią 
wyłącznie część przedmiotu Zadania i są autorskimi treściami uczelni, w które Ministerstwo 
Edukacji i Nauki nie ingerowało. Ministerstwo Edukacji i Nauki na prośbę uczelni 
przygotowało pismo, w którym potwierdziło fakt, że uczelnia realizuje zadanie 
pn. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref 
ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience 
(projekt badań podłużnych -3 letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 
17/19 lat, 21/25 lat ) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4”. Treść pisma dotyczyła prośby 
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skierowanej przez uczelnię do organów prowadzących w zakresie wsparcia badań 
naukowych, w szczególności dotarcia przez uczelnię do przyjętej próby badawczej.   
 
Kuratoria oświaty zostały poproszone wyłącznie o wsparcie uczelni w zakresie dotarcia do 
zakładanej próby badawczej. Wszelkie działania wykraczające poza ten zakres były 
inicjatywą własną poszczególnych Kuratoriów oświaty. Jak wspomniano powyżej, mając na 
uwadze ustawowo zagwarantowaną wolność badań naukowych Ministerstwo Edukacji 
i Nauki nie ingerowało w tworzenie narzędzi badawczych przygotowywanych przez 
uczelnię, w tym w treść opracowywanych ankiet. 
Ponadto z informacji uzyskanych od uczelni wiadomo, że Rodzice zostali poinformowani 
o fakcie przeprowadzania badań. Umożliwiono im wcześniejszy dostęp i wgląd do ankiet. 
Rodzice, którzy nie wyrażali zgody na udział ich dzieci w badaniu, mieli możliwość 
poinformowania o tym fakcie nauczycieli lub dyrekcję szkoły. 
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki nie ingerowało w zakres oraz treść prowadzonych w ramach 
Zadania badań naukowych, w tym przygotowywanych ankiet. 
 
Jednocześnie informuję, że do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie wpłynęły skargi związane 
z przeprowadzeniem ankiet w konkretnych szkołach, w tym skargi dotyczące sposobu 
pozyskiwania zgody rodziców na przeprowadzenie ankiet wśród uczniów w kontekście 
art. 48 Konstytucji RP, czy też skargi związane z ochroną prywatności i ochroną danych 
osobowych. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
Przemysław Czarnek 
Minister 
/ – podpisano cyfrowo/ 


