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KSN NSZZ “Solidarnoœã” reprezentowali Julian Srebrny i Andrzej Pfitzner
Posiedzenie rozpoczêto od wyst¹pienia Pani Minister Barbary Kudryckiej,
która z dum¹ i zadowoleniem wspomniaùa o przeprowadzeniu przez rz¹d “ogromnej
reformy” nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz wprowadzeniu w ¿ycie ponad 100 aktów
wykonawczych od 1.10.2011 (finansowe od 1.01.2012). Naszym zdaniem byùa to peùna
propaganda sukcesu.. Przekazujemy mimo to sformuùowania Pani Minister, ju¿ bez
komentarza.
Zdaniem Pani Minister dziêki tej reformie:
- nast¹piùa integracja nauki i szkolnictwa wy¿szego (Rada Gùówna),
- uczelnie zaczêùy w wiêkszym stopniu zwracaã uwagê na poziom badañ (wpùywaj¹cy na
dotacjê statutow¹),
- uczelnie zaczynaj¹ otwieraã siê na wspóùpracê z gospodark¹ (integracja wiedzy, badañ i
innowacji),
- œrodki finansowe na badania i infrastrukturê s¹ dystrybuowane gùównie w drodze
obiektywnych i rzetelnych konkursów, co zapewni ich wiêksz¹ efektywnoœã naukow¹.
Ministerstwo przyjêùo 6 priorytetów “wa¿nych aby kraj szybciej rozwijaù siê w kierunku
innowacyjnej gospodarki”:
1. “Stopniowy wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego z bud¿etu i funduszy
strukturalnych”
W omówieniu nie usùyszeliœmy nic na temat systematycznych podstawowych nakùadów
bud¿etowych, natomiast maskowano biedê chwal¹c siê œrodkami strukturalnymi (których
uzyskanie nie jest zasùug¹ tego rz¹du) i wskazuj¹c mo¿liwoœã ubiegania siê o granty ERC
(“w nowej perspektywie finansowej” œrodki wiêksze o 80 mld EUR). W ramach tego
zabiegu stwierdzono, ¿e na zadania zwi¹zane z nauk¹ w drodze konkursowej przyznano w
2007 roku 900 mln, a w 2012 bêdzie rozdzielonych 6 mld.
2. “Dalsza poprawa jakoœci naszej nauki, jej pozycji i rozpoznawalnoœci w œwiecie”
Jak? – ano tak:
- poprzez konkursy NCN, NCBR, a tak¿e program Ideas Plus,
- “zachêcanie do publikowania w jêzykach obcych”, w tym
- konkurs MNiSzW Indeks Plus – finansowanie umiêdzynarodowienia polskich czasopism
- tùumaczenie wybitnych dzieù na jêzyki obce w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki
- planowane utworzenie Narodowego programu Rozwoju Nauk Spoùecznych.
3. “Kontynuowanie finansowania caùych procesów od pomysùu do przemysùu”
Jak? – ano tak:
- poprzez dziaùania NCBR - przykùadem umowa z platform¹ przemysùu lotniczego,
- przekonywanie uczelni do zwiêkszenia efektywnoœci dziaùania centrów transferu
technologii, w tym
- powi¹zanie ich ze studenckimi inkubatorami przedsiêbiorczoœci,
- wykorzystanie wiedzy osób, które skorzystaùy z programu TOP-500-Innovators,
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- dziêki wprowadzeniu wiedzy o przedsiêbiorczoœci do obowi¹zkowych kompetencji w
KRK, tak¿e absolwenci kierunków humanistycznych i spoùecznych “znajd¹ swoje nisze”
i bêd¹ mogli otwieraã wùasne firmy
4. “Starania o zmianê struktury ksztaùcenia” w odpowiedzi na “trudnoœci w znalezieniu
zatrudnienia po niektórych kierunkach”
Tu dowiadujemy siê, ¿e dziêki wprowadzeniu kierunków zamawianych wzrosùa liczba
studentów i absolwentów kierunków technicznych. Wspieranie “bio, info, techno” ma
przeciwdziaùaã bezrobociu i pozwoliã dobrym uczelniom odchodziã od “masówki”, która
obni¿a poziom.
5. “Dalsze wspieranie umiêdzynarodowienia uczelni”
Oto jak:
- przez otwarcie na naukowców z zagranicy (uznawalnoœã dorobku osób bez habilitacji)
co pozwoli “rozwin¹ã ferment naukowy”,
- przez program promocji w celu pozyskiwania studentów z zagranicy (przeciwdziaùanie
skutkom ni¿u demograficznego); przykùadem - przedùu¿enie akredytacji kierunku
medycyna kliniczna w USA, dzieki czemu absolwenci moga bezpoœrednio po studiach w
Polsce pracowaã w zawodzie w USA.
6. “Odbudowanie presti¿u i jakoœci ksztaùcenia zawodowego”
Jak? – ano tak:
- przez wykorzystanie przez uczelnie, które maj¹ klasyczny character zawodowy (PWSZ i
inne) szans stworzonych przez now¹ ustawê na wykorzystanie potencjaùu œrodowiska
biznesowego i przemysùowego w przygotowaniu do pracy.
Na koniec tego wyst¹pienia Pani Minister zapowiedziaùa przeprowadzenie po roku od
wejœcia w ¿ycie ustawy analizy jej sùaboœci i ewentualn¹ inicjatywê rz¹dow¹ wprowadzenia
poprawek.
Ze wzglêdu na dostêpnoœã nagrania z posiedzenia, dyskusja zostaùa tu potraktowana
bardzo wybiórczo:
Chyba najciekawsza byùa polemika miêdzy pos. Jerzym Ýy¿yñskim (naszym Koleg¹ –
jeszcze niedawno w KSN) a pani¹ Minister.
J.Ý. zwróciù uwagê, ¿e zrealizowanie dobrego hasùa “od pomysùu do przemysùu” wymaga
rz¹dowego wsparcia kapitaùowego. Obna¿yù rzeczywisty poziom malej¹cego finansowania
odniosz¹c je do PKB (szkolnictwo wy¿sze 0.75% PKB w 2012, 0.78 w 2011, 0.82 w 2010,
0.98 w latach 2005-2005; nauka 0.31% PKB w 2012, 0.30 w latach 2010-2011, 0.40 ok. 2000
r., 0.43 w 1997). Ponadto stwierdziù, ¿e prawidùowe finansowanie nauki zaczyna siê od
prawidùowego ustalenia poziomu podstawowych wynagrodzeñ, które obecnie s¹ w
zaùamaniu, a granty nie rozwi¹zuj¹ problemu. Poziom wynagrodzeñ podstawowych decyduje
o tym, czy do nauki przychodz¹ najlepsi. Ponadto skrytykowaù KRK jako pomysù
biurokratyczny. Zakwestionowaù wyci¹ganie zbyt dalekich wniosków z losów absolwentów,
bowiem nale¿y uczyã tego, co osi¹gnêùa nauka.
Pani Minister usprawiedliwiaùa spadek nakùadów na szkolnictwo wy¿sze w % PKB
zamro¿eniem pùac w 2009 r. spowodowanym kryzysem. Zapowiedziaùa wzrost pùac od
2013 r. Wzrost ten w 2013 r. ma wynieœã 9.14% dla ka¿dego pracownika. W bud¿ecie
pañstwa jest to zapisane do rezerwy celowej”. Trzeba bêdzie dopilnowaã realizacji tej
zapowiedzi, bowiem wynika z niej, ¿e to bêdzie wzrost sumy wynagrodzeñ, a nie tylko pùac
minimalnych, czego siê obawiamy.
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Próbowaùa te¿ obstawaã przy tym, ¿e dla nauki wskaênik finansowania jest lepszy – 0.41%
PKB, ale J.Ý. zwróciù uwagê, ¿e nakùady trzeba porównywaã w tych samych kategoriach.
Dowiedzieliœmy siê od Pani Minister, ¿e mo¿liwoœci dla mùodych s¹ tak szerokie, ¿e je¿eli
ktoœ nie mo¿e uzyskaã grantu/stypendium to znaczy ¿e jest zùym naukowcem i nie nadaje siê.
O skali nowych mo¿liwoœci ma œwiadczyã to, ¿e PiS przyznaù 15 stypendiów dla mùodych
wybitnych naukowców, a jej rz¹d 256.Uczelnie powinny te¿ œrodki statutowe przeznaczaã na
finansowanie grantów dla mùodych.
Do kwestii wskaêników nakùadów na szkolnictwo wy¿sze nawi¹zaù póêniej jeszcze
przedstawiciel ZNP Janusz Rak przypominaj¹c, ¿e w zaùo¿eniach do nowelizacji ustawy
firmowanych przez Kancelariê Premiera i Ministerstwo NiSzW zapisano w 2008 r. coroczny
wzrost nakùadów o 0.158% PKB do roku 2013, co oznaczalo wtedy wzrost co roku o
ok. 1 mld zl 5 razy( 2009,2010, 2011, 2012, 2013) . Zwróciù te¿ uwagê, ¿e dokumenty unijne
wymagaj¹ od pracodawców “zagwarantowania stabilnej œcie¿ki rozwoju naukowego” i tego
ZNP oczekuje.
Pos. Krystyna £ybacka zapowiedziaùa 15 lutego posiedzenie podkomisji finansów oraz
nauki i szkolnictwa wy¿szego poœwiêcone nakùadom na naukê i szkolnictwo wy¿sze i
zasadom ich podziaùu. Dwa tygodnie póêniej odbêdzie siê posiedzenie poœwiêcone
monitoringowi obu pakietów ustaw reformuj¹cych.
Nawi¹zuj¹c do zapaœci pùacowej zapytaùa czy Pani Minister poprze ewentualny projekt
KENiM obni¿enia kontrowersyjnego poziomu finansowania siù zbrojnych (1.95% PKB) i
przeznaczenia zwolnionych œrodków na naukê i szkolnictwo wy¿sze. Pani Minister uchyliùa
siê od odpowiedzi, zaslaniaj¹c siê potrzeb¹ wczeœniejszej rozmowy z ministrem obrony.
Nakolejne pytanie w jakim kierunku pójdzie nowela Prawa o szkolnictwie wy¿szym Pani
Minister odwoùaùa siê do zapowiedzi przewodnicz¹cego Rady Gùównej Józefa Lubacza
opracowania zbioru opinii i materiaùów sumuj¹cych doœwiadczenia skutkow reformy.
Proœba pos. K. £ybackiej o pilne przedstawienie obsady resortu z podziaùem zadañ pozostaùa
bez ustosunkowania siê. (W kuluarach dowiedzieliœmy siê, ze wszyscy v-ministrowie NiSW
zùo¿yli wymówienie od 1 lutego 2012.)
Pos. Witold Czarnecki zarzuciù Pani Minister zejœcie ze œcie¿ki wzrostu nakùadów na naukê
i szkolnictwo wy¿sze, a pos. Ryszard Terlecki zauwa¿yù, ¿e sformuùowanie priorytetu
“stopniowy wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego” oznacza raczej wygaszanie
polskiej nauki i szkolnictwa wy¿szego. Przypomniaù, ¿e za likwidowaniem wieloetatowoœci
powinnien iœã wzrost wynagrodzeñ. Wyraziù niepokój zwi¹zany z zapowiedzi¹ walki o lepsza
rozpoznawalnoœã polskiej nauki - ma ona sùu¿yã gospodarce narodowej i poziomowi
intelektualnemu polskiego spoùeczeñstwa – jeœli polska nauka bêdzie na wysokim poziomie,
to bêdzie broniã siê sama.
W swojej ( Andrzej Pfitzner)
wypowiedzi przypomniaùem jakie zagadnienia
przewodnicz¹cy KSN poruszyù w liœcie do posùów i upomniaùem siê o podjêcie
przerwanych w listopadzie negocjacji w sprawie zbiorowego ukùadu pracy. (Poruszyùem
te¿ sprowadzanie prac zwiazanych z KRK do czynnoœci biurokratycznych z powodu zbyt
krótkich terminów, problem finansowania projektów najbardziej innowacyjnych, a tak¿e
mówiùem o wskaênikach kosztochùonnoœci, kierunkach zamawianych i braku wspóùpracy z
resortem gospodarki w kontekœcie hasùa “od pomysùu do przemysùu”).
Na koniec Pani Minister przez 16 minut ustosunkowywaùa siê do wypowiedzi posùów i
goœci, ale sprawê ukùadu zbiorowego zignorowaùa.
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