ZAPROSZENIE NA MANIFESTACJĘ POD SEJMEM, 02.03.2011, 12:00
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Zapraszamy Was na ogolnopolska manifestacje Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ "Solidarnosc" 2 marca 2011 r. pod sejmem w Warszawie.
Poczatek o godz.12:00, przewidywany czas trwania - 1 godz.
Bedziemy protestowac przeciw szkodliwym zapisom nowelizacji
ustaw dotyczacych nauki i szkolnictwa wyzszego, w tym ustawy
o PAN, nazywanych reforma nauki.
Ze wzgledu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyzszego w budowaniu
innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, ze wzgledu na znaczenie
cywilizacyjnego postepu, materialnego i kulturowego rozwoju Polski,
konieczne jest przede wszystkim zwiekszenie nakladow budzetowych
na badania naukowe i edukacje. Zwracamy uwage na BRAK W USTAWACH
OBECNEJ REFORMY w ogole ZAPISOW dot. WZROSTU NAKLADOW.
W przyjetych przez sejm ustawach sa rozwiazania szkodliwe
dla instytutow PAN, szkodliwe dla nauki w Polsce, szkodliwe
dla srodowiska akademickiego, szkodliwe dla Polski. Ustawy
te poglebiaja i utrwalaja patologie w tej dziedzinie zamiast
zlikwidowania ich.
Ustawa o PAN otwiera droge do dalszej degradacji wynagrodzen
w instytutach PANowskich, juz obecnie dramatycznie niskich.
Towarzyszy temu dalsze obnizanie przez ministerstwo poziomu
finansowania instytutow naukowych PAN. Ustawa Prawo o szkolnictwie
wyzszym pozwala wyrzucic z pracy na uczelni kazdego pracownika,
takze profesora tytularnego, w trybie decyzji administracyjnej
rektora bez zgody Rady Wydzialu. Takiego przepisu nie bylo nawet
za komuny. Ustawa o stopniach i tytule naukowym dotychczasowe
wymagania wysokiego poziomu naukowego dla stopnia doktora
habilitowanego i tytulu profesora rozmywa w niejasno
sformulowanych kryteriach natury organizacyjno-administracyjnej,
w znacznym stopniu podlegajacych biezacym ukladom. Status mlodych
naukowcow na uczelniach ulega wyraznemu pogorszeniu - naklada sie
na nich nowe wymagania i obowiazki, zwieksza poczucie zagrozenia
umowy o prace i utrudnia start zyciowy.
Oceniamy bardzo krytycznie wieloletnie, glebokie niedofinansowanie
nauki i szkolnictwa wyzszego. Budzet panstwa na 2011 rok wskazuje
na dalsze lekcewazenie przez rzad rangi tych dziedzin. Wprowadzenie
oplat za studia (teraz za drugi kierunek studiow) jest krokiem
w niedobrym kierunku utrudniania edukacji mlodego pokolenia.
GLEBOKIE NIEDOINWESTOWANIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO JEST
JEDNA Z GLOWNYCH PRZYCZYN SLABEJ POZYCJI POLSKI W BUDOWANIU
INNOWACYJNEJ GOSPODARKI.

