Reforma szkolnictwa wyższego ze zwolnieniami w tle!
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. Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego zakończyła obrady w dniu czwartym stycznia 2011 r.
Czy mianowanie będzie chronić przed bezzasadnym zwolnieniem?
Niestety nie, protest KSN NSZZ „Solidarność” nie był skuteczny. 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 został 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”. Poseł Artur Górski z PiS zgłosił poprawkę KSN, która przepadła w stosunku 7:2:2.
Minister Kudrycka zdała się w tej sprawie na wolę rektorów, w imieniu których projekt rządu
paparła rektor Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP. Posłanki z Krakowa z
Podkarpacia, Matusik-Lipiec i Butryn (PO), głosowały za projektem rządowym.

Czy będzie można zwolnić nauczyciela akademickiego już po jednej ocenie
negatywnej?
Tak. W art. 124 ustęp pierwszy pojawił się punkt o możliwości zwolnienia już po jednej
ocenie negatywnej. Za propozycją KSN NSZZ „Solidarność” by skreślić poprawkę,
zgłoszoną przez posła Górskiego, głosowali wszyscy obecni posłowie PiS (2) i (SLD) (2),
przeciw byli posłowie PO w liczbie 7.

Czy nowe zasady dotyczące habilitacji będą dotyczyć obecnych adiunktów
zatrudnionych na uczelniach, których statuty obowiązku habilitacji do tej pory
nie nakładały?
Na poprzednim posiedzeniu podkomisji uzyskaliśmy deklarację: Nie, prawa nabyte będą
szanowane. Tylko nowoprzyjmowani adiunkci bedą obejmowani obowiązkiem
uzyskania habilitacji w ciągu ustawowego terminu 8 lat. Zapis art. 23 wzbudził jednak
usprawiedliwioną, jak się okazało, niewiarę KSN w szczerość zapewnień Minister
Kudryckiej. W dyskusji nasz przedstawiciel, kolega Andrzej Pfitzner wskazał, że w związku z
nowym brzmieniem art. 23, ktory miał zachować te prawa, a zwłaszcza z oficjalnie
przedstawioną (na poprzednim posiedzeniu) przez Panią Minister interpretacją tego artykułu,
artykuły 21a (dotyczy docentów) oraz 21b (dotyczy naliczania okresu zatrudnienia do rotacji)
należy skreślić. Posłanka Łybacka (SLD) przyznała mu rację. Poseł Górski (PiS) proponował
uzupełnienie słów „pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku“ zastrzeżeniem „i
tych samych zasadach“ (jest to wcześniejsza propozycja KSN). Poseł Smirnow (PO) poparł
uzupełnienie art. 23 innymi słowami: „wg dotychczasowych przepisów“. Wywiązała się
polemika między posłanka Łybacką a Minister Kudrycką, która przyznała, że chciała nadal
wprowadzić rotację na nowych zasadach. Minister Kudrycka oświadczyła, że się nie boi
skargi w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Argumentowała, że trzeba usuwać z
uczelni osoby, które przez wiele lat nie zgromadziły odpowiedniego dorobku i nie
awansowały, i zagroziła, że skoro kompromisowy zapis ma być zmieniony, to ona wróci do

projektu pierwotnie przedłożonego przez rząd. Przewodnicząca Łybacka zaprotestowała
przeciwko używaniu takich argumentów. Biuro Legislacyjne w międzyczasie uznało, że
rzeczywiście trzeba uzupełnić art. 23 żeby w pełni chronić prawa nabyte, a Art. 21a i b są do
skreślenia. Jest to wstępna opinia, ostateczna będzie przygotowana na plenarne posiedzenie
KENiM.
Do podkomisji należy 11 posłów PO (Butryn Renata, Fabisiak Joanna, Kozłowska-Rajewicz
Agnieszka, Kaźmierczak Jan, Kulesza Tomasz, Kuriata Jan, Matusik-Lipiec Katarzyna,
Roszak Grzegorz, Waśko Piotr, Wojtkowski Marek, Wolak Ewa, 1 poseł PSL(Maliszewski
Mirosław), 4 posłów PiS (Górski Artur, Machałek Marzena, Nowak Maria, Terlecki Ryszard)
oraz 2 posłów SLD (Łybacka Krystyna, Kruszewski Zbigniew).
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