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Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego popiera ogólnopolski 

protest studentów Uniwersytetu w Białymstoku,  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 

Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Głos sprzeciwu przeciwko ustawie 2.0 w obecnym kształcie jest coraz donośniejszy. Do tej 

pory jedynym krytycznym głosem wobec treści głoszonych przez ustawę 2.0 był głos NSZZ 

„Solidarność” reprezentującego społeczność ludzi pracy akademickich szkół publicznych i 

uniwersytetów w Polsce. Teraz do tego głosu dołączył także głos studentów i pracowników 

nauki niezrzeszonych w związkach zawodowych. 

Społeczność akademicka staje się silna swoją różnorodnością. Staje się ona także silna dzięki 

świadomości tego, jakie zagrożenia dla społeczności akademickiej w Polsce niesie ustawa 2.0 

w obecnym, niekonsultowanym i niezmienionym kształcie. Budujące jest to, że ta świadomość 

charakteryzuje zarówno ludzi starszych, jak i ludzi w średnim wieku i ludzi młodych. 

 

Podtrzymujemy nasze stanowisko: Uważamy, że ustawa 2.0 jest zagrożeniem dla rozwoju życia 

kulturalnego i naukowego Polski. Wprowadzenie tej ustawy w obecnym kształcie grozi 

konsekwencją komercjalizacji, uekonomicznienia uniwersytetu polskiego. 

Uniwersytet jest po to, aby człowiek, który do niego przychodzi, nauczył się myśleć sam. 

Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił potencjał duchowy i umysłowy człowieka, żeby pomógł 

w jego wyzwoleniu się. Pamiętać należy, że to wyzwolenie jest aktem własnym. Aktem 

osobowym tego człowieka. Akt ten powinien odbywać się we wspólnocie ludzi zakorzenionych 

w tradycji polskiego uniwersytetu. Nie należy tych korzeni niszczyć.  

 

Uniwersytet wtedy spełnia swój własny cel, jeżeli w określonej wspólnocie ludzi, przy pomocy 

środków o charakterze naukowym, twórczym i badawczym, prowadzi do tego, że się rozwija 

człowiek, że się wyzwala jego potencjał: duchowy, wszechstronny, umysłowy. Uniwersytet jest 

odcinkiem walki o człowieczeństwo człowieka. Bo z tego, że się nazywa uniwersytetem, czy 

wyższą uczelnią, jeszcze nic nie wynika dla człowieka. Można wyprodukować serię ludzi 



wyuczonych, wykształconych. Ale pytanie jest nie w tym, tylko, czy się wyzwoliło ten 

olbrzymi duchowy potencjał człowieka, przez który urzeczywistnia on swoje człowieczeństwo. 

Należy przy tym pamiętać o tym, że wspólnotę ludzi uniwersytetu tworzą nie tylko pracownicy 

naukowo-dydaktyczni. O społeczności tej stanowią również bibliotekarze, pracownicy 

techniczni, pracownicy infrastruktury. 

Zachodzi obawa, czy instytucja uniwersytetu – arcydzieła ludzkiej kultury – nie ulega w 

dzisiejszej epoce odkształceniom. Uważamy, że ustawa 2.0 w obecnym kształcie do 

odkształcenia idei polskiego uniwersytetu się przyczynia. 
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