W lutym 2011 roku ZU ZNP i NSZZ Solidarność zorganizowały wspólnie debatę dotyczącą
sytuacji pracowników uczelni wyższych w tym przyszłego modelu kariery naukowej, w świetle
proponowanych przez Sejm RP zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i stopniach naukowych.
Do debaty zaproszono parlamentarzystów RP, władze uczelni, pracowników oraz media.
Kilka miesięcy wcześniej organizacja ZNP w UWM podjęła liczne inicjatywy mające wzbudzić
zainteresowanie środowiska akademickiego zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym. M. In.
skierowaliśmy list do Parlamentarzystów i Marszałków Sejmu i Senatu RP o niedopuszczenie do
wprowadzenia zapisów szkodliwych dla pracowników szkół wyższych. Teść listu zamieszczono w
płatnych ogłoszeniach prasowych, wysłano ja także pocztą zwykłą i mailową do parlamentarzystów.
W dniu 15.02. 2011 r. w Kortowie, doszło do spotkania z parlamentarzystami RP. Uczestnicy
debaty: Górniewicz Józef (Rektor UWM), Rawa Tadeusz (Prorektor UWM), Stanisław Różycki (W-ce
prezes RSzWiN), Julian Srebrny (KSN NSZZ „Solidarność”), Zbigniew Babalski (PiS), Cichoń Janusz (PO),
Kazimierz Janiak (były Poseł RP), Tadeusz Iwiński (Poseł LiD), Andrzej Orzechowskin (Poseł PO),
Gorczyca Stanisław (Senator PO). Wnioski wynikające z dyskusji w trakcie debaty zostały przesłane
do posłów w dn. 17.02.2011.
Debata wzbudziła duże zainteresowanie lokalnych mediów.
1. Apel do parlamentarzystów , zamieszczony w Gazecie Wyborczej 14.10.2010.
2. Warzocha Z. 2011. Oczekiwania wobec Parlamentarzystów RP w sprawie nowelizacji ustawy
o szkolnictwie wyższym. Wywiad radiowy. Radio RMF FM Olsztyn. Olsztyn (11.02.2011)
3. Warzocha Z. 2011. Debata dotycząca przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy o
szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych z udziałem rektorów,
pracowników i studentów uczelni olsztyńskich. Polskie Radio Olsztyn (15.02.2011)
4. Warzocha Z. 2011. Ocena skutków wprowadzenia w życie zmian w ustawie o szkolnictwie
wyższym. Wywiad dla radia UWM. Olsztyn (15.02.2011)
5. Warzocha Z. 2011. Obszary zmian w funkcjonowaniu szkół wyższych w świetle
znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Telewizja Olsztyn i Kortowo (15.02.2011)
6. Nowa, lecz zapalna i niedopracowana. Fakty i aktualności. E- Strona UWM. Dnia 16.02.2011

