APEL
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO
do POSŁÓW NA SEJM RP
i SENATORÓW RP

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie!
W imieniu środowiska akademickiego Olsztyna zwracamy się do Państwa
Posłów i Senatorów z apelem o odrzucenie w całości rządowego Projektu Ustawy
o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o stopniach i tytule
naukowym, które będzie procedowane w najbliższym czasie na sesji plenarnej
Parlamentu RP. Proponowane w projekcie „reformy” szkolnictwa wyższego rozwiązania
stoją w sprzeczności z zapisami Prawa Pracy i zdestabilizują strukturę państwowego
szkolnictwa wyższego.
Proponowane zmiany nie spowodują lepszego finansowania sfery szkolnictwa wyższego,
co w oczywisty sposób uniemożliwi tak potrzebny rozwój badań naukowych, ani nie
wpłyną na poprawę jakości kształcenia studentów. Zastrzeżenia budzą przede wszystkim
propozycje, które doprowadzą do:
- nierównoprawnego traktowania osób zatrudnionych na uczelni, dotyczy to np.
treści umów o pracę, kryteriów oceny pracowników lub braku takich ocen, zagrożeń
związanych ze zwalnianiem młodszej kadry naukowej itp.,
- możliwości manipulowania przez pracodawców (uczelnie) zapisami niekorzystnymi
dla zatrudnionych pracowników – w sytuacji, gdy państwo rezygnuje z merytorycznego
i prawnego nadzoru zgodności statutu uczelni (pseudoautonomiczność uczelni),
- destabilizacji w zatrudnieniu i wymuszonej rotacyjności zatrudnienia, co jest
sprzeczne z zaleceniami KE zapisanymi w Europejskiej Karcie Naukowca oraz
negatywnie wpłynie na sytuacje rodzin młodych pracowników naukowych,
- pozbawienia praw nabytych pracowników dotychczas zatrudnionych na podstawie
mianowania,
- preferencji dla prywatnych szkół wyższych w dostępie do środków budżetowych
przeznaczonych na szkolnictwo wyższe,
- ogra ni cze nia do tych cza so we go wpły wu pra cow ni ków na de cy zje do ty czą ce
funkcjonowania uczelni oraz ich udziału w jej gremiach przedstawicielskich.
Śro dowi sko aka de mic kie ca łej Pol ski jest głę boko za nie poko jo ne kie run ka mi
proponowanych zmian. W powszechnym odczuciu zmiany te prowadzić będą do
głębokiej redukcji zatrudnienia w państwowym szkolnictwie wyższym, a jedynym celem
Rządu RP wydaje się być uzyskanie kolejnych dużych oszczędności budżetowych kosztem
szkolnictwa wyższego.
Spodziewamy się, że Państwo Posłowie i Senatorowie z głębokim zrozumieniem
przyjmiecie przedstawione argumenty i zajmiecie oczekiwane przez nasze środowisko
stanowisko w żywotnej dla nas sprawie.

