
KOMUNIKAT 

z pierwszej konferencji zorganizowanej w dniu 26 października przez interdyscyplinarny zespół ds. 
opracowania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zwanej Ustawą 2.0 

Temat konferencji: pożądany model zarządzania szkołami wyższymi w ramach 
systemu szkolnictwa wyższego. 

KSN NSZZ „Solidarność” była reprezentowana przez Przewodniczącego Bogusława Dołęgę oraz 
zastępcę Marię Sapor.  

Konferencja poświęcona była zagadnieniom pożądanego modelu zarządzania szkołami wyższymi w 
ramach systemu szkolnictwa wyższego. Podstawą do dyskusji były wystąpienia referentów: prof. 
Huberta Izdebskiego, prof. Stefana Jurgi dr hab. Katarzyny Dudki z UMCS i dr hab. Teresy Gardockiej z 
Uniwersytetu SWPS. 

Prof. H. Izdebski przedstawił podstawowe problemy i propozycje rozwiązań w zakresie modelu 
zarządzania uczelniami. Referent podkreślił, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym powinna być 
powiązana z zapowiadaną reformą edukacji na niższych poziomach. Podkreślił też konieczność 
powiązania modelu zarządzania z finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego oraz z modelem 
awansu naukowego. Zwrócił uwagę na konieczność podziału uczelni na trzy typy: uczelnie zawodowe, 
akademickie i badawcze oraz wyłonienie z uczelni badawczych pewnej liczby uczelni czołowych  w 
oparciu o rygorystyczne kryteria jakościowe w zakresie badan naukowych. Te uczelnie, zdaniem 
referenta, powinny mieć dodatkowe finansowanie.  Jeśli chodzi o model zarządzania to powinien być 
zmieniony – wyboru rektora powinien dokonywać senat spośród kandydatów wyłonionych w drodze 
konkursu (min 2 kandydatów). Prelegent mówił też o wzmocnieniu roli kanclerza, wzmocnieniu roli 
kolegialnego organu doradczego (uprawnienia doradcze w zakresie kształtowania oferty 
dydaktycznej, kierunków badań naukowych, inne). Mówił też o roli nadzorczej właściwego 
ministerstwa do spraw szkolnictwa wyższego, o zachowaniu dotychczasowej roli RGNiSzW.  

Koreferat  wygłosiła Pani dr hab. Teresa Gardocka, która położyła nacisk na zmiany w zakresie 
szkolnictw wyższego nie na drodze ewolucyjnej, ale rewolucyjnej. Proponowała np. zmiany 
bezpłatności nauki na odpłatną. Koreferenci proponowali też np. odpisy podatkowe na naukę, 
zaprzestania finansowania konferencji rektorów.  

W dyskusji krytycznie odnoszono się do proponowanych zmian rewolucyjnych. Postulowano, by celem 
zmian było przede wszystkim kształcenie na wysokim poziomie. Przedstawicielka KSN kol. Maria 
Sapor zauważyła, że menadżerski model zarządzania jest już ustawowo możliwy, ale nie został 
zaakceptowany przez środowisko. Przewodniczący KSN kol. Bogusław Dołęga wskazał, że brak jest 
materiałów z propozycjami, które powinny być wcześniej przysłanych. Odniósł się do braku 
prezentacji, a może wręcz braku analizy zmian wywołanych ostatnimi nowelizacjami Ustawy PSW w 
których wydatnie wzrosła rola Rektora, jako organu jednoosobowego. Analiza ta może dobitnie 
uzasadniać trafność lub zaprzeczać tezom prezentowanym przez zespół. W prezentowanej opinii kol. 
Przewodniczącego zdecydowanie mamy do czynienia z tym ostatnim.  Zwrócił uwagę na konieczność 
wykorzystania przy tworzeniu nowego prawa Europejskiej Karty Naukowca.  

W podsumowaniu prof. H. Izdebski stwierdził, że stanowiska, które zostały zaprezentowane zostaną 
wykorzystane do opracowania projektu założeń do Ustawy 2.0. 

Zapowiedziane zostały dwie następne konferencje: 23 listopada (model awansu naukowego) oraz 14 
grudnia.  

Opracowanie: M. Sapor, B. Dołęga 


