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Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ Solidarność 

w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

z dnia 21.04.2018 r. 

 
Do Marszałka Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (druk 2446), do której Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgłasza następujące 
ogólne uwagi: 

1. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko 

z dnia 24.02.2018r. ponieważ projekt nie uwzględnia większości postulatów NSZZ 

„Solidarność”1, wnoszonych na etapie prac ministerialnych.  

2. Projekt podważając dotychczasowe zapisy stabilizujące ustawowo powoływane uczelnie 

akademickie, zagraża wolności nauki i konstytucyjnie zapewnionemu powszechnemu 

i równemu dostępowi do wykształcenia wyższego.  

3. Projekt wprowadza obce obszarowi nauki i szkolnictwa wyższego centralistyczne 

mechanizmy zarządzania, które doprowadzą do marginalizacji średnich i mniejszych uczelni 

akademickich, jak i pozbawiając wspólnoty akademickie samorządności, zlikwidują ich 

autonomię na rzecz autonomii organów jednoosobowych.  

4. Projekt nie wprowadza nowych, a nawet nie utrzymuje dotychczasowych mierzalnych 

kryteriów jakości kształcenia, przez co podstawowe zadanie każdej uczelni – kształcenie 

połączone z prowadzoną działalnością twórczą, będzie nadal marginalizowane . 

5. Projekt wzmacnia rolę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako zarządzającego 

kształtowaniem strumieni finansowania szkół wyższych i wpływającego na podniesienie 

poziomu wynagrodzeń w uczelniach, stąd też aktualnym i uzasadnionym pozostaje postulat 

poparty przez obecną większość parlamentarną na etapie wyborów – przywrócenia 

ministrowi uprawnień układowych niezbędnych do zawierania ponadzakładowych 

układów zbiorowych pracy w obszarze publicznych szkół wyższych. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” dostrzegając niezbędność reformy obszaru nauki 

i szkolnictwa wyższego, jak również wymienione i przewidywane zagrożenia, np. w propo-

zycjach zmiany zapisów projektu dotyczących spraw pracowniczych2, wnosi o gruntowną 

zmianę przedłożonego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk 2446).  

                                                 
1 Opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów 
wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku - 
www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/146/ oraz Stanowisko w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r. - www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/157/ 

2 Raport nr 6 Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego – „WYBRANE PROPOZYCJE 
ZMIAN W TEKŚCIE PROJEKTU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 26 MARCA 2018 R.” - 
http://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/dokumenty_ro%C5%BCne/Raporty_KSPSW/KSPSW_KRA
SP_Raport%20nr%206%2028-03-2018.pdf 
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