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Rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego kierowany przez premiera 
Donalda Tuska przyjął 14 września 2010 roku projekt ustawy 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. Projekt (druk sejmowy 3391) trafił do 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w której jest procedowany w wielkim pośpiechu. Nie 
pozwala to na usunięcie  dużej liczby niewłaściwych rozwiązań w dokumencie, tym bardziej, 
że  prace  w   Podkomisji  stałej  do  spraw nauki  i  szkolnictwa  wyższego  często  nie  mają 
charakteru merytorycznego.
      Członkowie Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wyrażają swój sprzeciw wobec niektórych planowanych szkodliwych zmian 
w regulacjach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. W szczególności  sprzeciwiamy 
się zmianom godzącym w prawa nabyte  pracowników i w  autonomię rad wydziału i ich 
prawa  decyzyjne.   Uważamy  także,  że  bez  zapewnienia  poziomu  finansowania  badań  i 
dydaktyki  w szkołach  wyższych  oraz bez zagwarantowania  zarobków kadry naukowej  na 
poziomie  zbliżonym do czołowych  krajów uprzemysłowionych,  proponowane rozwiązania 
prawne mają  charakter  działań  pozornych  i  nie  dają  nadziei  na wypełnienie  przez  szkoły 
wyższe  ich  misji  cywilizacyjnej.  Zdecydowanie  protestujemy  również  przeciw  planom 
zmiany  statusu  mianowania  nauczycieli  akademickich,  których  można  będzie  pozbawiać 
pracy  bez  zgody  właściwej  rady  naukowej.  Artykuł  125  obecnie  obowiązującej  ustawy 
stanowi, że „Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany  
również z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody organu kolegialnego wskazanego w 
statucie  uczelni”.  Ten  punkt  zostaje  zamieniony  na  „Stosunek  pracy  z  mianowanym 
nauczycielem akademickim może być rozwiązany również z innych ważnych przyczyn, po 
uzyskaniu opinii  organu kolegialnego wskazanego w statucie  uczelni”.  Pamiętając przykre 
doświadczenia z przeszłości, wyrażamy obawę, że tego typu rozwiązania sprzeczne z tradycją 
akademicką  mogą  posłużyć  do  administracyjnego  dyskryminowania  nauczycieli 
akademickich o niewygodnych dla władzy poglądach i postawach. Pragniemy także zwrócić 
uwagę, że w ustawach o nauce uchwalonych w 2010 roku utrzymano rozwiązanie  podobne 
do obowiązującego w obecnym Artykule 125.    
                   Apelujemy do posłów o rozwagę i poprawienie artykułów  ustawy godzących w 
dobro polskiej nauki i społeczności akademickiej w Polsce. 


