Stanowisko
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarnoœã"
z dnia 12 marca 2011r
w sprawie poprawy finansowania nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz
respektowania praw nabytych nauczycieli akademickich.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarnoœã” wyra¿a swój zdecydowany sprzeciw
wobec niskich nakùadów bud¿etowych na badania naukowe i szkolnictwo wy¿sze w roku
2011 i braku woli ich zwiêkszenia w roku 2012 . Nakùady bud¿etowe na naukê i szkolnictwo
wy¿sze nale¿¹ do najni¿szych w Unii Europejskiej. Jesteœmy przekonani, ¿e nie da siê
budowaã innowacyjnej gospodarki ani osi¹gn¹ã postêpu cywilizacyjnego, materialnego i
kulturowego Polski bez znacznego zwiêkszenia wydatków bud¿etowych na naukê i
szkolnictwo wy¿sze.
KSN NSZZ „Solidarnoœã” uwa¿a, ¿e niezbêdne jest zagwarantowanie œrodków
finansowych w bud¿ecie pañstwa na powrót do koncepcji ùadu pùacowego w publicznym
szkolnictwie wy¿szym i PAN wg zasad uksztaùtowanych w latach 2001-2005. Okreœlaùy one
przeciêtne wynagrodzenia finansowane z tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej w
poszczególnych grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie
bêd¹cych nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie relacji 3:2:1,25:1,25 w
odniesieniu do przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Ustawa o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” w obecnym
ksztaùcie zawiera rozwi¹zania szkodliwe. Wiele przyjêtych zapisów utrwala istniej¹ce
nieprawidùowoœci. Ustawa narusza swobody akademickie i odbiera prawa nabyte. W ustawie
zabrakùo zapisu gwarantuj¹cego wzrost nakùadów na szkolnictwo wy¿sze. Reformie nie
bêdzie sprzyjaã destabilizacja zatrudnienia kadry naukowej i wymuszanie jej mobilnoœci bez
znacz¹cych bodêców finansowych. Dotychczasowy status pracowników naukowych
potencjalnie dawaù niezale¿noœã od wpùywów politycznych i mo¿liwoœã swobodnej pracy
naukowej. Znowelizowana ustawa zmienia ten stan rzeczy, praktycznie znosz¹c mianowanie i
umo¿liwiaj¹c ùatwe zwalniania nawet profesorów tytularnych. Szczególnie pogarsza siê status
mùodych pracowników - wbrew deklaracjom twórców zmian - w myœl projektowanej
ustawy nakùada siê na nich nowe wymagania i obowi¹zki, zwiêksza poczucie zagro¿enia i
utrudnia start ¿yciowy. Ponadto nadal nieznane s¹ szczegóùowe zapisy rozporz¹dzeñ
wykonawczych, zwùaszcza odnosz¹ce siê do procedury habilitacyjnej, co zwiêksza
niepewnoœã w ksztaùtowaniu kariery naukowej mùodych pracowników nauki.
KSN NSZZ „Solidarnoœã” uwa¿a, ¿e potrzebna jest mobilizacja œrodowisk
uczelnianych do czynnego dziaùania, do publicznego wyra¿enia swojego protestu wobec
niskich pùac, ograniczania wolnoœci akademickich i odbierania praw nabytych. W tej sytuacji
konieczne jest wszczêcie sporu zbiorowego z rz¹dem RP.
Domagamy siê zagwarantowania œrodków finansowych w bud¿ecie pañstwa na
powrót do koncepcji ùadu pùacowego w publicznym szkolnictwie wy¿szym,
poszanowania praw nabytych, niezale¿noœci statusu pracowników uczelni od wpùywów
politycznych, mo¿liwoœci swobodnej pracy naukowej i prawa do wolnej, otwartej i
bezpùatnej edukacji dla wszystkich.

