
KRAJOWA SEKCJA NAUKI 

 
 
 

 

ul. Waryńskiego 12, lok. A 221 

00-631 WARSZAWA 

 

/ (+48 22) 825 73 63 

 (+48 22) 234 98 78 

 
e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn  

L.p. 07 /W/18 Warszawa, 08 lutego 2018 roku. 

 
 

Szanowny Pan 

Jarosław Gowin 

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Premierze, 
Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wersji z dnia 22 stycznia 2018 

roku uwzględnił jedynie sześć uwag szczegółowych zgłaszanych przez KSN, a po spotkaniu 

w dniu 30 stycznia 2018 roku uzyskaliśmy zapewnienia co do uwzględnienia następnych 

sześciu z przedstawionych uwag1. Wagę naszych postulatów nie tylko ze względu na 

postrzeganie spraw pracowniczych dobitnie przedstawia w dwóch artykułach2 mój zastępca, 

dr inż. Wojciech Pillich, w związku z czym pozwolę sobie skupić się na problemie 

finansowania obszaru szkolnictwa wyższego i wynikających stąd moich spostrzeżeniach.  

Na wstępie należy dobitnie stwierdzić, że już dzisiaj nie ma środków, które byłyby 

rozdzielane poza formułą konkursową. Los każdej złotówki zależy od wyników jakiejś oceny. 

Nawet rozpoczynający drugi rok swojego działania zmieniony algorytm podziału dotacji dla 

uczelni publicznych uwzględnia nie tylko stosunek liczby studentów przypadających na 

jednego nauczyciela akademickiego, ale i wyniki oceny parametrycznej poszczególnych 

jednostek uczelni. Biorąc pod uwagę zapowiedzi dalszych zmian w formule publicznego 

finansowania, która ma być realizowana w postaci subwencji łączącej dotychczas rozdzielne 

źródła: finansowania kształcenia i nauki (co z wielu względów można uznać za pożądane 

działanie), należy zwrócić uwagę, że musi tej zmianie towarzyszyć wprowadzenie 

mechanizmów zapobiegających wybiórczej segmentacji działań prowadzonych przez daną 

                                                 
1 Zestawienie uwzględnienia/braku uwzględnienia uwag szczegółowych KSN do ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (projekty z dnia 16.09.2017 r./22.01.2018 r.) – zał.1. 

2 W. Pillich: REKOMENDACJA W SPRAWIE STATUSU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. 20 lat 

minęło od przyjęcia przez UNESCO, a co z jej stosowaniem? Cz. I i II, Wiadomości KSN Nr 11-12(2017)/01-

02(2018) – zał.2.  
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uczelnię, a finansowanych z budżetu państwa. Inaczej, rzecz biorąc, ocena skutkująca 

finansowymi konsekwencjami musi być przeprowadzona kompleksowo, obejmując nie tylko 

aspekt doskonałości naukowej, ale równocześnie obejmując jakość prowadzonego kształcenia 

i wiele innych specyficznych dla danego typu uczelni przypadków. Jako jeden z wielu 

przykładów niewłaściwych mechanizmów, (aczkolwiek znamienny, bo przez KSN w pełni 

przewidziany i przedstawiony w trakcie konsultacji zmian w algorytmie) może być ruch 

kadrowy wykonywany w większości uczelni, a sprowadzający się do radykalnego 

zmniejszania pracowników zaliczanych do tzw. liczby N (N znajduje się w mianowniku 

zależności służącej do określania wskaźników parametryzacji, więc jego malenie zwiększa 

wskaźnik!), który sam w sobie nie skutkuje wzrostem jakości prowadzonych badań, ale 

wzrasta wartość wskaźnika branego do oceny. Zależność algorytmu od wyników 

parametryzacji i to odniesiona do wszystkich pracowników uczelni, uruchomiła właśnie ten 

mechanizm! Z punktu widzenia związku zawodowego pojawiają się tutaj poważne problemy – 

zmiany w zatrudnieniu, zwolnienia, ograniczenia w możliwości rozwoju naukowego 

pracowników, itd., którym już musimy przeciwdziałać. Wiele moich koleżanek i kolegów 

z niepokojem patrzy w przyszłość, gdyż z aktualnych propozycji zapisów projektu ustawy 

jednoznacznie wynika, że w sposób wymierny mierzalna staje się jedynie doskonałość 

naukowa, a wszelkie inne formy działania, w tym: kształcenie, kształcenie kadr, tworzenie 

nowych kierunków jedynie zależą od tego parametru. Przy dodatkowym zmniejszeniu liczby 

dyscyplin pojawia się dodatkowe zagrożenie, które szczególnie niekorzystnie będzie 

oddziaływać na większość uczelni akademickich średniej i mniejszej wielkości. W moim 

głębokim przekonaniu przeciwdziałać temu może przywrócenie elementarnych zapisów 

dotyczących konieczności prowadzenia działalności twórczej w każdej uczelni, a więc 

przywracających jedność nauki i kształcenia. Tylko takie podejście może być podstawą do 

prowadzenia kompleksowej oceny jednostki, która będzie musiała wziąć pod uwagę każdego 

pracownika ocenianej uczelni i wszystkie aspekty prowadzonej działalności. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 
Przewodniczący  

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 

 
 

Bogusław Dołęga 
 
Zał.1. Zestawienie uwzględnienia/braku uwzględnienia uwag szczegółowych KSN do ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (projekty z dnia 16.09.2017 r./22.01.2018 r.) 

Zał.2. W. Pillich: REKOMENDACJA W SPRAWIE STATUSU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. 20 lat 

minęło od przyjęcia przez UNESCO, a co z jej stosowaniem? Cz. I i II, Wiadomości KSN Nr 11-12(2017)/01-

02(2018) 


