
LIST OTWARTY 

 

Kierowany do wszystkich środowisk i instytucji związanych statutowo z nauką i uczelniami 

w RP, a także do: 

 

1. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość - prof. dr hab. 

Ryszard Terlecki. 

2. Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Dominik 

Szczukowski. 

3. Komisje Uczelniane (Zakładowe) NSZZ „Solidarność” działające w uczelniach 

wyższych. 

4. Parlamentarzyści RP. 

 

 

Kierujemy ten list otwarty do wszystkich instytucji i osób zobowiązanych do 

uczestniczenia w działaniach dotyczących Ustawy 2.0 reformującej (w założeniu) polską 

naukę i ład prawny w uczelniach RP. 

Już w październiku 2017r. sformułowaliśmy pismo, w którym wyrażaliśmy ogromne 

zaniepokojenie, dotyczące głównych założeń projektu 2.0 i działań związanych  

z procedowaniem tego projektu (tekst w załączeniu). 

Projekt ten, znajdujący się aktualnie na etapie III czytania w Sejmie jest absolutnym 

hitem w grupie tzw. bubli prawnych, nie do przebicia przez inne buble, które niestety są 

często wdrażane. 

Proponujemy by posłużyć się w analizie problemu tekstami dwóch wybitnych 

profesorów: prof. Aleksandra Nalaskowskiego i prof. Wojciecha Polaka. 

Teksty te w sposób dobitny uwidaczniają nonsensy i paradoksy projektu forsowanego 

przez Ministerstwo udowadniając pośrednio, że projekt ten rok temu był zły, a i aktualnie 

nadaje się do kosza. 

Rzecz należy zacząć od nowa, kierując się rzetelnymi diagnozami wybitnych 

ekspertów i uczciwymi opiniami licznych gremiów uczelnianych. 

 Aktualne rzekome poparcie projektu przez uczelnie to fałsz lub efekt wymuszenia. 

Oczekujemy, że Komisje Uczelniane (Zakładowe) „Solidarności” w naszych uczelniach 

wyższych poprą dobitnie nasze stanowisko i dostarczą dodatkowych, obiektywnych 

argumentów prowadzących do zaprzestania wszelkich procedur dotyczących projektu 2.0. 

 Inaczej-obudzimy się pewnego dnia w absurdalnej rzeczywistości prawnej, regulującej 

naszą pracę i naukę w RP. 

 

 Nasze oczekiwania muszą być w tym zakresie realizowane w trybie nagłym, 

poprzez wstrzymanie procedowania projektu i ponownego jego skierowania do Komisji 

Sejmowej, a tam poddane uzgodnieniu, włącznie z publicznym wysłuchaniem, tak, aby 

głos nie tylko środowiska akademickiego został wysłuchany, ale też środowiska 

społecznego, zwłaszcza uczelni regionalnych.  

       

            

      Przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” 

      Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  

       Jan Władysław Fróg 

 


