
Sza now ni Pań stwo Po sło wie i Se na to ro wie!

W imie niu śro do wi ska aka de mic kie go Ol szty na zwra ca my się do Pań stwa
Po słów i Se na to rów z ape lem o od rzu ce nie w ca ło ści rzą do we go Pro jek tu Usta wy
o zmia nie Usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym i Usta wy o stop niach i ty tu le
na u ko wym, któ re bę dzie pro ce do wa ne w naj bliż szym cza sie na se sji ple nar nej
Par la men tu RP. Pro po no wa ne w pro jek cie „re for my” szkol nic twa wyż sze go roz wią za nia
sto ją w sprzecz no ści z za pi sa mi Pra wa Pra cy i zde sta bi li zu ją struk tu rę pań stwo we go
szkol nic twa wyż sze go.

Pro po no wa ne zmia ny nie spo wo du ją lep sze go fi nan so wa nia sfe ry szkol nic twa wyż sze go,
co w oczy wi sty spo sób unie moż li wi tak po trzeb ny roz wój ba dań na u ko wych, ani nie
wpły ną na po pra wę ja ko ści kształ ce nia stu den tów. Za strze że nia bu dzą prze de wszyst kim
pro po zy cje, któ re do pro wa dzą do:
- nie rów no praw ne go trak to wa nia osób za trud nio nych na uczel ni, do ty czy to np.

tre ści umów o pra cę, kry te riów oce ny pra cow ni ków lub bra ku ta kich ocen, za gro żeń
zwią za nych ze zwal nia niem młod szej ka dry na u ko wej itp.,

- moż li wo ści ma ni pu lo wa nia przez pra co daw ców (uczel nie) za pi sa mi nie ko rzyst ny mi
dla za trud nio nych pra cow ni ków – w sy tu a cji, gdy pań stwo re zy gnu je z me ry to rycz ne go
i praw ne go nad zo ru zgod no ści sta tu tu uczel ni (pseudo autonomiczność uczel ni), 

- de sta bi li za cji w za trud nie niu i wy mu szo nej ro ta cyj no ści za trud nie nia, co jest
sprzecz ne z za le ce nia mi KE za pi sa ny mi w Eu ro pej skiej Kar cie Na u kow ca oraz
ne ga tyw nie wpły nie na sy tu a cje ro dzin mło dych pra cow ni ków na u ko wych,

- po zba wie nia praw na by tych pra cow ni ków do tych czas za trud nio nych na pod sta wie
mia no wa nia,

- pre fe ren cji dla pry wat nych szkół wyż szych w do stę pie do środ ków bu dże to wych
prze zna czo nych na szkol nic two wyż sze,

- ogra ni cze nia do tych cza so we go wpły wu pra cow ni ków na de cy zje do ty czą ce
fun kcjo no wa nia uczel ni oraz ich udzia łu w jej gre miach przed sta wi ciel skich.

Śro do wi sko aka de mic kie ca łej Pol ski jest głę bo ko za nie po ko jo ne kie run ka mi
pro po no wa nych zmian. W po wszech nym od czu ciu zmia ny te pro wa dzić bę dą do
głę bo kiej re duk cji za trud nie nia w pań stwo wym szkol nic twie wyż szym, a je dy nym ce lem
Rzą du RP wy da je się być uzy ska nie ko lej nych du żych osz częd no ści bu dże to wych kosz tem
szkol nic twa wyż sze go.

Spo dzie wa my się, że Pań stwo Po sło wie i Se na to ro wie z głę bo kim zro zu mie niem
przyj mie cie przed sta wio ne ar gu men ty i zaj mie cie ocze ki wa ne przez na sze śro do wi sko
sta no wi sko w ży wot nej dla nas spra wie. 
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