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Szanowny Pan Wicepremier
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Premierze,

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z uwagą śledzi przebieg wydarzeń
dotyczących zmian w nauce i szkolnictwie wyższym oraz stara się aktywnie uczestniczyć w
tym procesie. Pojawiają się różne pomysły oraz głosy w dyskusji na temat reformy, jednak te
płynące z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dla nas najistotniejszymi.
Ubolewamy, że będzie to dopiero drugie nasze bezpośrednie spotkanie z Panem Ministrem.
Dotychczasowe spotkania KSN NSZZ „Solidarność” z ministrami resortu przez Pana
zarządzanego doprowadziły do pewnych uzgodnień, które uważamy, że są przez Pana
aprobowane. Ponieważ zaplanowany przez Pana czas na nasze spotkanie jest bardzo krótki,
to chcemy uniknąć ich powtórnego omawiania. Zaliczymy do nich m.in.: odstąpienie od
pomysłu odbierania osobowości prawnej instytutom badawczym, które mają tworzyć
przyszły NIT, czy usunięcie propozycji wprowadzania uprawnień równoważnych dr hab. za
osiągnięcia wdrożeniowe.
Mamy nadzieję, że zrealizowana zostanie deklaracja Pana prof. A. Bobko przepisania
do nowej ustawy większości dotychczasowych spraw/uregulowań pracowniczych, wraz
z górną granicą pensum dla poszczególnych stanowisk, na których zatrudniani będą
nauczyciele akademiccy, oraz umowy na czas nieokreślony jako podstawowej formy
zatrudnienia nauczyciela akademickiego, a także inne tematy omawiane podczas spotkania
5 lipca bieżącego roku1 z przedstawicielami Związków Zawodowych. Wiele z pośród naszych
postulatów jest Panu zapewne dobrze znanych (np. przekazanych w stanowiskach Rady2,
Prezydium3 KSN, czy wspólnym apelu z ZNP4).
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-2Biorąc jednak pod uwagę niektóre z już realizowanych przez Państwa działań, jak np.
zmiany algorytmu podziału środków budżetowych, tzw. dotacji dydaktycznej, czy zmiany lub
projekty ustaw dotyczących instytutów badawczych (np. I i II nowelizacja ustawy o IB, czy
projekt ustawy o NIT) uważamy, że podczas planowanego na dzień 27 lipca spotkania
powinniśmy dokonać wymiany poglądów dotyczących:
 spójności i jednolitości systemów nauki i szkolnictwa wyższego - sprzeciwiamy się
tworzeniu enklaw (np. szkół wyższych, które nie będą musiały prowadzić działalności
twórczej (badań naukowych, działalności artystycznej, itd.), czy też innych jednostek
naukowych (np. instytutów badawczych) ustawowo wykluczonych z działań
naukowych (nauka, to nie tylko nauki podstawowe, czy uprawnienia do nadawania
stopni naukowych);
 systemowego powiązania/wzrostu wysokości finansowania nauki i szkolnictwa
wyższego z PKB;
 pozostawienia dwóch rozdzielonych na
finansowania: nauki i szkolnictwa wyższego;

poziomie

budżetu

Państwa

źródeł

 podtrzymania dotychczasowych decyzji niefinansowania w żadnej postać z budżetu
Państwa kształcenia w wyższych szkołach niepublicznych;
 sprawy umożliwienia zawierania PUZP;
 możliwości zmian w ścieżkach kariery akademickiej – rezygnacja z habilitacji, awans
poprzez ocenę dorobku;
 dopuszczenia możliwości różnych trybów kształcenia (jednolite, jednolite
z możliwością wcześniejszego ukończenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,
itd.);
 autonomii uczelni – uczelnia, a otoczenie zewnętrzne (ministerstwo, krajowe i lokalne
podmioty zewnętrzne), struktura wewnętrzna uczelni (jednostka podstawowa,
uprawnienia do nadawania stopni i tytułów), organy jednoosobowe, a kolegialne
(wybór, uprawnienia), uprawnienia ZZ;
 krajowych ciał przedstawicielskich (CK, PKA, RGNiSzW – rola, wybieralność).

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
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