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Stanowisko  KSN NSZZ „Solidarność” 
o niektórych  założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 
z dnia  28 listopada 2012 r. 

 

W opinii  Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,  korekta  licznych błędów 
obecnych w ustawie znowelizowanej w 2011 r. miałaby sens i byłaby pożądana. Obecne 

założenia ustawy nie usuwają jednak poprzednich błędów, lecz dodają nowe.  Prezydium 
Rady KSN NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, pragnie ustosunkować się  do najważniejszych 
problemów. 
 
Proponuje się w założeniach uchylenie przepisu  umożliwiającego zawarcie 
ponadzakładowego układy zbiorowego pracy (PUZP) dla cywilnych pracowników 
uczelni publicznych przez ministra nadzorującego uczelnie. Uzasadnieniem ma być fakt, 
jakoby  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nie  był pracodawcą pracowników uczelni 
publicznych. MNiSW kwestionuje sens zawierania ogólnopolskich układów zbiorowych, 
nawet ograniczonych do kwestii płacowych. Brak wzmianki o „ładzie płacowym” 3:2:1:1 w 
jego pierwotnej intencjonalnej wersji, w której odnoszono płace na uczelniach do 
średniej płacy w gospodarce narodowej.  Oznacza to odrzucenie tego kompromisu - 
wspólnego dzieła dwu różnych środowisk politycznych: AWS i SLD. Skądinąd wiemy o  
braku zrozumienia MNiSW dla istnienia ogólnopolskiej reprezentacji uczelnianych organizacji 
związkowych. Równocześnie w łonie koalicji rządowej pojawiają się głosy o konieczności 
wyprowadzenia organizacji związkowych z zakładów pracy. Spełnienie obu tendencji 
oznaczałoby w praktyce pozbawienie związków zawodowych możliwości działania w 
uczelniach publicznych, a pracowników uczelni publicznych prawa do przynależności do 
związków  zawodowych.  
Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” proponowane rozwiązania uniemożliwiające 
zawarcie PUZP naruszają umowy międzynarodowe i konwencje, w których akcentuje 
się doniosłą rolę zbiorowych układów pracy. 
 
Obecne kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest pierwszym po 
roku 1989, które jawnie i tak zdecydowanie odcina się od dziedzictwa 
solidarnościowego.  Żałujemy, że następuje odejście od zasad postępowania   profesora 
Andrzeja Stelmachowskiego, byłego ministra szkolnictwa i wybitnego działacza NSZZ 
„Solidarność”.   
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