
Płacimy za ogłoszenia, byście poznali prawdę.  
Wyręczamy media. 

 
Polska  nauka i polskie szkolnictwo wyższe są  niedofinansowane -  roczny budżet 
wszystkich polskich uczelni jest porównywalny z sumą budżetów dwu amerykańskich 
uniwersytetów, Princeton i Harwarda, które kształcą kilkadziesiąt razy mniej studentów. 
Wydatki na kształcenie jednego studenta, kilkakrotnie niższe niż średnio w Unii Europejskiej, 
są porównywalne z nakładami w Indiach. Filie uczelni wyższych powstają – wedle naszych 
informacji - w miasteczkach, w których nigdy nie było nawet szkół średnich. Nakłady na 
badania naukowe i prace rozwojowe – liczone w proporcji do dochodu narodowego brutto - 
spadły prawie dwukrotnie w ostatnim dwudziestoleciu. Liczba przyznanych patentów spadła 
w tym czasie kilkakrotnie.  
Sejm uchwalił 18 marca 2011 r. przygotowaną przez minister Barbarę Kudrycką  
ustawę o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i  tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.  
Czy ta ustawa  rozwiązuje wymienione  problemy? Nie. Mamy w zamian działania 
dyscyplinujące. Artykuł 125 obecnie obowiązującej ustawy stanowi, że „Stosunek pracy 
z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych 
przyczyn, po uzyskaniu opinii (dotychczasowy zapis: zgody) organu kolegialnego wskazanego 
w statucie uczelni”. Ponadto będzie można (Art. 124) zwolnić nauczyciela akademickiego już 
po jednej ocenie negatywnej. Wprowadzono 8-letni, jednakowy dla wszystkich, okres na 
uzyskanie habilitacji (Art. 120). Posłanka Łybacka zapewniała podczas II czytania w Sejmie w 
dniu 1 lutego br, że intencją ustawodawcy jest, aby tylko nowoprzyjmowani adiunkci byli 
objęci obowiązkiem uzyskania habilitacji w ciągu ustawowego terminu 8 lat. Pozostali 
adiunkci będą zobowiązani do zdobycia habilitacji do dnia 1 października 2021r. Tym 
niemniej, zdaniem ekspertów prawnych KSN znowelizowane przepisy Art. 120 nie są 
jednoznaczne. Od 2005 roku nasze pensje praktycznie zamrożono – tzw. kwota bazowa nie 
uległa zmianie. Skrócono wiek emerytalny dla tzw. profesorów uczelnianych o 5 lat (Art. 
127). Ustawa ogranicza nasze prawo do dodatkowych zarobków, ale nie dokonano 
stosownych w tej sytuacji zmian w art. 151.  
Szczegóły i informacje o innych dokonanych zmianach można znaleźć na naszej stronie 
internetowej pod adresem: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/. 
We wszystkich wymienionych wyżej sprawach posłowie i senatorowie  koalicji  PO i PSL 
głosowali niezgodnie ze stanowiskiem KSN NSZZ „Solidarność“.  Posłowie i senatorowie 
PiS, SLD  i PJN  popierali nasze stanowisko.  
Następujący parlamentarzyści  koalicji rządowej głosowali przeciw nam: 
SEJM. PO: Opolskie: Buła Andrzej, Jarmuziewicz Tadeusz, Korzeniowski Leszek, Krupa Adam, Okrągły Janina, 
Tusk Łukasz, Węgrzyn Robert; Śląskie: Brzezinka Jacek, Gadowski Krzysztof, Gałażewski Andrzej, Głogowski 
Tomasz, Kaźmierczak Jan, Kopeć Tadeusz, Krząkała Marek, Leszczyna Izabela, Małecka-Libera Beata, Nykiel 
Mirosława, Pierzchała Elżbieta, Pietraszewska Danuta, Pięta Jarosław, Plura Marek, Rozpondek Halina, Rzymełka Jan, 
Saługa Wojciech, Sekuła Miroslaw, Siedlaczek Henryk, Sztolcman Grzegorz, Szumilas Krystyna, Śliwi ńska Anna, 
Tomczykiewicz Tomasz, Van der Coghen Piotr, Wójcik Marek, Wykręt Adam, Zawadzki Ryszard, Ziętek Jerzy;  
PSL: Opolskie: Rakoczy Stanisław;  

SENAT. PO: Gliwice: Andrzej Misiołek, Maria Pańczyk-Pozdziej, Sosnowiec: Zbigniew Meres, Zbigniew 
M. Szaleniec, Katowice: Leszek Piechota, Rybnik: Antoni A. Motyczka, Opole: Ryszard Knosala, Piotr Wach,  
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