
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego

oraz senatora Grzegorza Banasia
na 69. posiedzeniu Senatu
w dniu 27 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W pe³ni popieraj¹c wielokrotnie artyku³owane postulaty œrodowiska pracowników nauki i szkolni-

ctwa wy¿szego, wyra¿ane miêdzy innymi przez Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, uwa¿amy, i¿
ze wzglêdu na znaczenie nauki i szkolnictwa wy¿szego w budowaniu innowacyjnej gospodarki opartej
na wiedzy konieczne jest zwiêkszenie nak³adów bud¿etowych na te dziedziny ¿ycia.

Zauwa¿amy piln¹ potrzebê znacznego podwy¿szenia wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli akade-
mickich i pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi uczelni publicznych oraz koniecz-
noœæ respektowania przez pañstwo polityki ich wynagradzania zgodnie z zasadami okreœlonymi
w art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Dlatego te¿ zwracamy siê o przyjêcie propozycji poprawki do projektu ustawy bud¿etowej na
rok 2011 polegaj¹cej na zwiêkszeniu o 500 milionów z³ bud¿etu szkolnictwa wy¿szego na 2011 r. i prze-
znaczenie tej kwoty na podwy¿ki p³ac pracowników uczelni publicznych. Wzrost wynagrodzeñ jest nie-
zbêdny ze wzglêdu na planowane ograniczenie mo¿liwoœci dodatkowego zatrudnienia nauczycieli
akademickich, co jest akceptowanym w œrodowisku akademickim krokiem w kierunku uzdrowienia sy-
tuacji w szkolnictwie wy¿szym.

Szanowna Pani Minister!
Pragniemy równie¿ podkreœliæ, ¿e podzielamy niepokój œrodowiska pracowników nauki i szkolnictwa

wy¿szego zwi¹zany z nowelizacj¹ ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym przygo-
towywan¹ w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Nie sposób pomin¹æ milczeniem argumentów
przytoczonych przez Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”, podwa¿aj¹cych obrany kierunek zmian
maj¹cych na celu uzdrowienie sytuacji nauki polskiej i szkolnictwa wy¿szego.

Ograniczenie samorz¹dnoœci uczelni publicznych i œrodowiska akademickiego, ograniczenie praw
pracowniczych nauczycieli akademickich oraz zmniejszenie stabilnoœci zatrudnienia w sytuacji rozsze-
rzenia mo¿liwoœci finansowania z bud¿etu pañstwa uczelni niepublicznych bez wzrostu nak³adów na
szkolnictwo wy¿sze nie tylko nie bêdzie sprzyja³o trwa³emu rozwojowi szkolnictwa wy¿szego, ale dopro-
wadzi do upadku wielu wartoœciowych jednostek dydaktycznych.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê o powa¿n¹ analizê i rzeteln¹ ocenê postulatów œrodowiska akademic-
kiego oraz wytê¿on¹ pracê nad wdro¿eniem ich w ¿ycie w proponowanej nowelizacji przedmiotowej
ustawy.
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