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Z prac Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”:
01.12.2010, w godz. 12:00-13:00 pikieta "SOLIDARNOŚCI" nauki i szkolnictwa wyższego pod Sejmem
i Urzędami Wojewódzkimi
9 listopada 2010 r. w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Poniżej
zamieszczono wystąpienie Przewodniczącego KSN prof. Edwarda Malca i Juliana Srebrnego
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie Posłanki, Panowie Posłowie! Szanowni Państwo!
Mówię w imieniu 18 tysięcy członków Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Zbliżone poglądy na
dyskutowane dzisiaj kwestie ma siostrzana „Solidarność” PAN, akademicki ZNP i Inicjatywa
Obywatelska Instytutów PAN. Reprezentujemy opinię milczącej większości pracowników uczelni i
instytutów naukowych. Nowelizacja jest usprawiedliwiona w paru obszarach, np. Krajowe Ramy
Kwalifikacji lub innowacyjna działalność gospodarcza. Zdecydowana większość spośród pozostałych
poprawek powinna być odrzucona. Mogą one mieć wielorakie negatywne konsekwencje, w tym
zastąpienie lepszych publicznych uczelni przez gorsze prywatne; „gorsza uczelnia wypiera lepszą” - to
post - polityczna wersja kopernikańskiego prawa o złej monecie. Pomijając wszystko inne, jest rzeczą
niedopuszczalną aby tak rozległa nowelizacja nie była poprzedzona uchwaleniem strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego.
Wnoszę o odrzucenie zmian w następujących artykułach: 3, 8, 9 (poza 9.1.2), 9a, 13a, 18.1, 20, 26.2,
26.3, 37, 37a, 38.5, 43.2.1a, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 72, 73, 75, 78, 80, 84, 85, 90, 94, 95,96,
98,99,100,109, 115, 118, 120, 124, 125, 127, 128, 132, 134, 151, 154, 162, 164a, 165, 166, 167, 168, 170,
171, 173, 187, 251.
Wnoszę również o odrzucenie w całości Ustaw o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
Niemniej poważnym błędem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest grzech zaniechania.
Polska nauka, polskie szkolnictwo wyższe wykorzystuje tylko niewielki ułamek swojego potencjału
badawczego. Jedną z przyczyn jest fakt, iż ponad 70% samodzielnych pracowników akademickich
pracuje na więcej niż na jednym etacie, zwykle dydaktycznym, zaniedbując obowiązki badawcze. Jest
to patologia i jest ona spowodowana niskimi płacami. Polska nie dba o naukę. Nasze wydatki na naukę
mierzone w odniesieniu do dochodu narodowego brutto są wielokrotnie niższe od średniej w Unii
Europejskiej. Szkolnictwo wyższe kształci prawie 2 mln studentów ale istniejąca baza materialna
wystarcza na mniej niż milion. W rezultacie – rzecz wymaga dłuższego wyjaśnienia, które pominę doszło do zupełnego rozziewu pomiędzy profilem kształcenia absolwentów a faktycznymi potrzebami
społecznymi. Pojawiły się także pewne negatywne zjawiska społeczne, które najzwięźlej ujmuje hasło
„dyplom za kostkę masła”. Istnieją znaczące liczbowo środowiska, które akceptują niski poziom
nauczania, dla których (byle jaki) dyplom (byle jakiej uczelni) jest samoistną wartością. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wykazuje determinacji w walce z tymi patologiami. A mogłoby liczyć
na współpracę z KSN NSZZ „Solidarność”. KSN postuluje powrót do schematu płacowego 3:2:1:1
(myślę, że należałoby tu włączyć także instytuty naukowe PAN) połączony z zakazem dodatkowej pracy
przynajmniej dla profesorów oraz skorelowany z tym procesem wzrost nakładów na naukę do
przeciętnego poziomu w Unii Europejskie a w perspektywie bardziej odległej do strategicznego celu Unii
– 3% w roku 2020. W wyniku nastąpiłby znaczący wzrost aktywności naukowej i badawczej. Powinny
pójść za tym kolejne zmiany, które umożliwią Polsce udział w wyścigu cywilizacyjnym drugiej dekady
trzeciego tysiąclecia. Szkolnictwo wyższe i nauka nie powinny być bowiem traktowane wyłącznie jako
obciążenie dla budżetu ale jako atut rozwojowy. Dodajmy, że na te działania mamy niewiele czasu.
Kadra akademicka się starzeje i jeśli nie podejmiemy radykalnych kroków natychmiast to za 10 lat

polski potencjał naukowo - badawczy zmniejszy się wielokrotnie. Jego odtworzenie będzie kosztowne i
czasochłonne. Następne pokolenie może zapłacić wysoką cenę za zaniechania i błędy obecnego
kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki
Prof. dr hab. Edward Malec





Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Zawodowo zajmuję się fizyką jądrową. Reprezentuję tutaj Związek Zawodowy „Solidarność”
Uniwersytetu Warszawskiego. W tym wystąpieniu chciałbym skorzystać z mojego doświadczenia
działalności w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność” od roku 1980 i aktywnej obserwacji ewolucji
nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Na moich oczach od roku 1991 następował systematyczny
spadek nakładów budżetowych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe , w szczególności w przeliczeniu na
jednego studenta w Polsce. W tej klasyfikacji Rzeczpospolita Polska jest naszym końcu państw OECD,
w tym za większością państw Europy. Maksymalny procent Produktu Krajowego Brutto
przeznaczonego na Szkolnictwo Wyższe mieliśmy w roku 2005 , dzięki prawie jednomyślnej decyzji
Parlamentu PR pod koniec kadencji rządu AWS. Decyzja ta była do 2005 roku rzetelnie realizowana
przez rząd SLD. Od tego czasu mamy praktyczną stagnację nominalnych nakładów, a systematyczny
spadek po uwzględnieniu inflacji i spadek procentu PKB . Biorąc pod uwagę te zaszłości i obecny,
bardzo niski, poziom finansowania uważamy , że tak szeroki zakres zmian prawa o Szkolnictwie
Wyższym bez harmonogramu istotnego wzrostu nakładów budżetowych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe
jest wysoce nieracjonalny. Dlatego wnioskuję o wstrzymanie procedowania nowego prawa dopóki to nie
będzie skorelowane ze strategią finansową. Bez istotnego wzrostu nakładów budżetowych na
Szkolnictwo Wyższe i Naukę to nowe prawo spowoduje tylko frustrację środowiska i wyrywanie sobie
nawzajem nawet drobnych pieniędzy. W efekcie powstanie tylko chaos i dalsza utrata zaufania do
polityków. Mamy tego przykłady po wprowadzenia pakietu ustaw o Nauce: - od 1 października 2010
decyzje dotyczące finansowania indywidualnych projektów badawczych miało przejąć Narodowe
Centrum Nauki. Na razie nie ma dyrektora tego Centrum i oczywiście nie ma pracowników. Efektem ej
sytuacji jest już skasowanie konkursu projektów naukowych w styczniu 2011. Czy będzie utrzymany
termin w lipcu 2011 też nikt nie wie.- Trzy lata temu powołano Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przez ok. 2 lata brak było odpowiednich przepisów i procedur i przez te 2 lata NCBR prawie nie
przydzielało pieniędzy na istotne dla gospodarki projekty.
Podsumowując:
W opisanej sytuacji, wobec braku strategii finansowej istotnego wzrostu nakładów budżetowych
przeznaczonych na Naukę i Szkolnictwo Wyższe, nowa Ustawa wywoła tylko chaos, frustracje i
skłócenie naszego środowiska. Wnoszę o odrzucenie ogromnej większości proponowanych zmian, w tym
zmian w artykułach 3, 8, 9 (poza 9.1.2), 9a, 13a, 18.1, 20, 26.2, 26.3, 37, 37a, 38.5, 43.2.1a, 48, 49, 50,
56, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 72, 73, 75, 78, 80, 84, 85, 90, 94, 95,96, 98, 99,100,109, 115, 118, 120, 124, 125,
127, 128, 132, 134, 151, 154, 162, 164a, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 187.
Wnoszę również o odrzucenie w całości Ustaw o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego
Julian Srebrny
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Uroczyste nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów KSN z okazji XXX-lecia "SOLIDARNOŚCI"
nauki i szkolnictwa wyższego odbędzie się dnia 11 grudnia 2010 r. Miejsce obrad - SGGW Pawilon I na
ul. Rakowieckiej 30 (w Komitecie Organizacyjnym m.in. Maria Wesołowska)
Program WZD:
 9.30 - Msza Święta w intencji „Solidarności” Nauki - odprawi ks. Krzysztof Ołdakowski w Kaplicy
Akademickiej Księży Jezuitów w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli
 10.30-11.30 - Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Nauki (Pawilon I SGGW, ul. Rakowiecka)
 12.00 - Otwarcie WZD i powitanie uczestników
 12.15 - Wystąpienie otwarcia – Przewodniczący KSN
 12.35 - Wystąpienia gości
 13.00 - Referat I – „Siła solidarności – wspólna odpowiedzialność i zaangażowanie”
Prof. dr hab. Franciszek Kampka
 12.45 - Złożenie kwiatów pod tablicą „S” w SGGW
 14.00-15.00 - Obiad
 15.00 - Referat II –„Nieznane oblicze polityki naukowej PRL – rola organów bezpieczeństwa”
Dr Barbara Fedyszak Radziejowska
 15.45 Referat III – „Początki Solidarności środowiska akademickiego i nauki na przykładzie
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w świetle dokumentów”, Dr Andrzej Drogoń (IPN)
 16.30 - Dyskusja
 17.30-18.00 - Przerwa na kawę
 18.00 - Przyjęcie uchwały WZD z okazji 30-tej rocznicy powstania „Solidarności” i OKPN-KSN
Komunikat o konkursie na wspomnienia
 18.30 - Ciąg dalszy dyskusji i wypowiedzi uczestników
 19.30 - Komunikat organizacyjny. Zamkniecie WZD
 20.00 - Uroczysta kolacja z oprawą artystyczną (Aula Kryształowa SGGW)
Rada KSN tworzy i zaprasza do udziału w ogólnopolskim programie „Stop dla mobbingu uczelnianego”
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przegłosowała wniosek o przeznaczeniu dodatkowych
500 mln zł na szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na 2011 rok
    

Z prac Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” SGGW:
W związku z proponowanymi nauczycielom akademickim nowych szczegółowych zakresów obowiązków
zostało skierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasze związkowe pismo z prośbą o
uzasadnienie, na podstawie jakich regulacji prawnych jest dysponowany ten obowiązek, co i w jakich
przepisach zmieniło się, że po niejednokrotnie kilkudziesięciu latach pracy na uczelni zakres pracy
wymieniony w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym musi być teraz uszczegółowiany. Do Dziekanów Wydziałów
SGGW zostało w tej sprawie wysłane niżej załączone pismo. 
Szanowny Panie Dziekanie
Powołując się na obowiązki związku zawodowego wynikające z Ustawy o związkach zawodowych
(R. 1 art. 4) oraz uprawnienia do społecznej kontroli przestrzegania prawa pracy (Kodeks Pracy art. 237) występuję
w imieniu nauczycieli akademickich zaniepokojonych niektórymi sformułowaniami w przygotowywanych
szczegółowych zakresach obowiązków nauczycieli akademickich.
Pracownicy obawiają się, że będą im przedstawione do podpisu zakresy obowiązków nakładające na nich
nowe lub dodatkowe obowiązki, bez rekompensaty w wynagrodzeniu i utrudniające już i tak coraz bardziej trudne
warunki pracy naukowej i dydaktycznej (nadmiar godzin i liczby studentów „przypadających” na jednego
nauczyciela).
Pragnę więc zaznaczyć, że szczegółowy zakres obowiązków może jedynie uszczegółowić ogólny zakres
obowiązków dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich zawarty w ustawie o szkolnictwie wyższym.
W żadnym razie nie może go przekraczać.
I tak, na przykład, z ustawy: „ Prawo o szkodnictwie wyższym” z dnia 30 sierpnia 2005 r. (art. 111 pkt. 3) wynika,
że nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku dydaktycznym (wykładowca, straszy wykładowca) w
szczegółowym zakresie obowiązków nie może być zobowiązany do pracy naukowej lub udziału w badaniach
naukowych. Nie może być on pod tym względem rozliczany ani oceniany.
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To prawda, że bardzo wielu pracowników dydaktycznych, szczególnie starszych wykładowców
prowadzi badania naukowe dla dobra własnego rozwoju i rozwoju Uczelni. Jest to działalność z ich strony
wykraczająca poza zwykłe obowiązki. Jest ona tym bardziej godna pochwały i nagrody, że godzona z bardzo
wysokim pensum i zadaniami dydaktycznymi.
Natomiast z art. 149 § 2 Kodeksu Pracy wynika, że w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego
czasu pracy – a takim jest czas pracy naukowej i czas pracy dydaktycznej określony przez pensum godzinowe – nie
ewidencjonuje się godzin pracy pracownika.
Pozostaję z wysokim szacunkiem
Przewodnicząca KZ NSZZ „S” SGGW
Maria Wesołowska

Komisja Zakładowa „S” zdecydowała uczcić
wyraziła XXX-lecie NSZZ „Solidarność”
SGGW uczcić ufundowaniem sztandaru

W związku z koniecznością zapewnienia
zgodnie z przepisami BHP napojów
pracownikom SGGW zatrudnionym w
warunkach uciążliwych Komisja Zakładowa
skierowała do Dz. Inspektoratu BHP opinię, że
środki na ten cel znajdują się w kosztach
ogólnych uczelni

Komisji Zakładowej NSZZ „S” SGGW z
okazji XXX-lecia przyznano Medal i Dyplom
Regionu Mazowsze za wkład w powstanie i
trwały rozwój naszego związku

Komisja Zakładowa zajęła stanowisko w
sprawie
2
pracowników
zagrożonych
zwolnieniem dyscyplinarnym

6 listopada br. odbyły się uroczystości z okazji
XXX-lecia „S” Politechniki Warszawskiej;
zostali zaproszeni przedstawiciele naszej
organizacji związkowej: Anna Gołębiewska,
Grażyna Garbaczewska, Maria Wesołowska,
Szczepan Marczyński i Marian Różalski,
przekazano kolegom list gratulacyjny

Szanowni/e Koledzy i Koleżanki
W związku z kolejnymi zgłoszeniami
problemów wynikających z nieprawidłowych
relacji pracowniczych na różnych szczeblach
struktury
organizacyjnej
naszej
uczelni
zawiadamiamy, iż w każdy pierwszy i ostatni
wtorek miesiąca w godz. 13.30-14.30 odbywać się
będą dyżury w siedzibie NSZZ Solidarność SGGW
(bud. 10 Prawa Podkówka p. 48).
Prosimy o zgłaszanie wszystkich sytuacji
problemowych - zapewniamy dyskrecję.
Postaramy
się,
jako
Państwa
reprezentanci, udzielić pomocy w rozwiązaniu
zgłoszonych konfliktów.
Problemy
zgłaszać
można
również
na
adres
e-mailowy
Sekretarza
KZ
NSZZ „Solidarność” SGGW:
joanna_wylezalek@sggw.pl. Informujemy również,
że NSZZ „Solidarność” SGGW rozpoczyna w roku
2011
koordynację Ogólnopolskiego
Programu
Antymobbingowego
„Stop
dla
mobbingu
uczelnianego”, który prowadzony
będzie
pod
patronatem
Krajowej
Sekcji
Nauki
NSZZ
„Solidarność”.
O szczegółach przebiegu programu
poinformujemy oddzielnym pismem.


9 listopada br. przedstawiciele „S” złożyli
kwiaty pod tablicą pamięci profesorów i
wychowanków SGGW którzy zginęli za
wolność i niepodległość ojczyzny w latach
1939-1945
W związku z zakończeniem kadencji
na
niektórych
wydziałach
trwają
wybory
społecznych inspektorów pracy
Komisja Zakładowa skierowała do Rektorskiej
Komisji ds. Mieszkaniowych kol. Małgorzatę
Herudzińską jako swego przedstawiciela
18 stycznia 2011 r. zaplanowano złożenie
kwiatów
pod tablicą pamiątkową na
Rakowieckiej, Pawilon I
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Towarzystwo Polonijne na Ukrainie "Iskra Miłości" zwróciło się o pomoc rzeczową dla Polaków na
Ukrainie w starszym wieku i wychowanków Domu Dziecka.
W odpowiedzi na tę prośbę ogłaszamy zbiórkę:
ubrań w dobrym stanie,
książek (w tym dla dzieci) w języku polskim i angielskim,
zabawek,
drobnego sprzętu AGD
oraz trwałych produktów spożywczych w tym słodyczy.
Zbiórka odbywać się będzie od dnia 22.11.2010 w godzinach 11-13 w budynku 34 w pokoju 0/55
(budynek Wydziału Leśnego). Rzeczy można będzie też zostawić w pudłach, które zostaną
wystawione w szatniach każdego z budynków dydaktycznych oraz kilku administracyjnych
(m.in. obie podkówki, pałacyk).
Mamy nadzieję, że nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nie pozwoli nam zapomnieć o
tych, którzy liczą na naszą pomoc.
Pracownicy Wydziału Leśnego i NSZZ "Solidarność" SGGW

Biuletyn opracowała Ewa Kazubek
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