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Uniwersyteto Szczeci ri skiegcr
z dntaT czerwca 2018 roku

w sprawie reformy szkolnicrwa wyiszego i nauki,
projektu ustawy Prawo o szkolrrictqrie wy2szSrm i nauce

oraz protest6w zotgarizowanych na tetenie
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Biatymstoku

Projekt ustawy Prawo o szkolrrictrviewyzszym i nauce wskazuje,2e to Rada Ministr6w ma okre6la6
polirykg naukow4 pa6stwa (arr 6). Vyrazany stanowiskq ze pohryka naukowa panstwa powinna uwzgled-
niai regionalne strategie rozwoju nauki i szkolrrict'wa wyz,szego.To napoziomie Pomorza Zachodniego nale-
2y dokonpra( dtagnozy aktywno6ci 6rodowiska akademickiego w ramach kluczowych dla regionu obszar6w
funkcjonowania. R6wnolegle, na kolejnych poziomacb" aktywno56 akademicka powinna byi poddawana ocenie
z uwzglgdnieniem wyrnogow krajovrych i migdzrynatodowych. Oceny te powinny byi dokonpvane w spos6b
transparentny, na podstawie wyralne sformulovranych kryteri6w i diugofalowego modelu finansowania.
Apeluiemy, aby priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyiszego i nauki w Polsce zosta-
ly wlpracowane w porozumieniu ze spoleczno6ciami akademickimi, wla&ami samoz4dowymi oraz przed-
stawicielami jednostek adminisuacji parisrwowej na poziomie region6ur DziS projektuje sig centralistyczny
model polityki naukowej oparry na kilku o6rodkach metropolitarnych. Protestujemy przeciw takiemu rcztnq-
zaniu. Polska nie jest monolitem. Uniwersytety na pograniczu Rzeczypospolitej mai4 do spelnienia wiele

wai,nych dla kraju funkcji. Nalezy przypomniei, z petnqstanowczo6ci4 zePomorze Zachodrue iest w gani-

cach Rzeczypospolitej Polskiej od 1945 roku, a Uniwersytet Szczeciriski zostal powolany do 2ycia w 1985
roku. Kluczovra dla rozwoju Szczeitna wsp6lpmca naukowa, spoleczna i gospodarcza w regionieMorza
Baltyckiego jest mo2liwa dopiero od kilkudziesiEciu lat. DziS slyszymy glosy, 2e w Szczeittie nie iest po-
trzebny silny, klasyczny, polski uniwersyet. Postawa taka iest przejawem braht zrozurnenia dla roli uniwersy-
teru w demokratycznym kraju. Rozwijajacy siE, w symbiozie z o6rodkami skandynawskimi i niemieckimi,
szczecidski o6rodek akademicki jest niezbgdny.

Komisja l)czelniana NSZZ ,,Solidarno6i" Uniwersytetu Szczecidskiego od kilkunastu lat zabiega

o jawno6d w uniwersytetach. To jawno6i w zyciu spoleczno6ci akademickiej iest w stanie wyzwolii ogromny

potencjal polskich uczelni. lJczekttav"yzsza, to przede wszystkim spolecznoSi akademicka. Naleiy wplywa6
na podniesienie poziomu iei kultury organzag\nei i prawnej. Dlatego tak niezmierniewainajest demokratyza-
gazyaaakademickiego. \X/ takiej uczelni fr^torzy sip warunki dla rozwoju nauki i podmiotowo6d polskiclr elit

Jest fakem, 2e w projekcie ustalwy Prawo o szkohictrru'ie wy2szyrn i nauce wprowadza si€ wiele gwarancji
transpareflmosci. Ministerstrvo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego wskazuje, ze polskie uczelnie (podmiotywykonu-
jacei^d^riupubliczne) podlegalapnepisom usta\ily o dostgpie do informacii publicznei. MNiS\X/podkredla

irc pnepisy powszechnieobowiapuj4ce od dawna szczeg6lowo rqguluf a te kwestig, a zobowt4zane podmioty wy-

n"l"i"ii*t!,- za}resie swoje obowiq.zki. Problem w q.m, 2e na vdelu polskich uczelniach dostqp do dokumen-

bw ukich jak protokoly z posiedzeri oryan6w kolegialnych jest utrudniony W zwiq.zku z t.'rn prezentuiemy

stanovriskq i. Jyrt"-o.*o wzmacnianie rektor6w oraz powolywanie rad uczelni, oslabi ieszczebxdnq podmio-
torvo66 senat6rv, przy jednc>czesnym ograniczeniu podmiotouro6ci dz.iekan6w i ndwydziat6w Wspiera sig w ten

spos6b gr"pE firrrkcyinych akademik6w, k6ryrn jawno6i i dernokracia w uniwersl.tecie utrudniaia zatzndzante

uczelni4. Protokoly z posie&eri organ6w kol.g^lnych uczelni powinny byi pubJikoviane w Internecie.
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Wiele zapis6w proiektu usta\ily Prawo o szkolnicnvie wy2szyrn i nauce ntszczy fundamenty tworze-
rtta sarnorz4dnej wsp6lnoty naukowc6w, student6w, doktorant6w i ka&y administracf ne| Bez poszanowa-
nia demokracji, dialogu i tolerancji osi4ganie cel6w spolecznodci akademickiej nie bEdzie mo2liwe.

Ustawodawca zrrietz^ w kierunku wzmocnienia zatzqdzatia uniwenytetem na podstawie modelu oligar-
chicznego. Oslabia rolg organ6rv kolegialnl'ch i organzzcii pracowniczych.

W dniu 6.06.2018 r. na stronie www Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyzszego opublikowalo ko-
munikat ,,Posh:laty protestuiacych w rcz,xvtryaniach Konst'ltucji dla Naukil". Tak MNiSW reaguje na Postu-
laty protestu okupacyjnego w Uniwersltecie $Tarszawskim rczpoczetego 6 czerwca 2078 r. WSr6d nich jest

postulat zapewnienia godnych warunk6w socjalnych. W naszej ocenie nale|y odnie6i ten postulat tak2e
do ptacownik5w bibliotek, administracii i pracownik6w obslugi uczelni. Obecnie poziom wynagrodzed
utrarnnuje sig na niskim poziomie, nzszym nii wynagrodzenta oferowane przez sieci handlowe pracowni-
kom bez wyzszego wyksztalcenia. Powoduje to odej6cia z pra;cy wielu do6wiadczonych pracownik6w z wie-
loletnim stazem. Ma to bezpo5redni wplyw na obniZenie poziomu zarz+dzasia uczelni4. Nie pzestrzega sig
ptaw pracowniczych. Umniejsza sig rolg pracownik6w administracyjnych i bibliotekarzy. Wadze uczelni
zmnejszaj4odpis na zaldadowy fundusz 6wiadczeri socjalnych. Talae dzialana s4 haniebne i uderzai4 w nainiiei
uposazonych pracownik6w uczelni. W przypadku Uniwersytetu Szczeciriskiego, umniefszai4c &astycznie fun-
dusz socialny, nabiezqce firnkcjonowanie uczelni wykorzystanq w ciqgu ostatnich dwclch lag okolo 8 milion6w
zNonlch. Synracja jest dramatyczna. Ministerstwo m6wi o podwyzkach w grupie nauczycieli akademickich.
Uwaz"arny, ze podstyzkami nalezy obj46 wszystkie grupy pracownicze.

S7 dniu 5 czerwca 2018 roku w Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bialymstoku zo-
staly podjgte akcje protestacyjne przeciw teformie szkolnictwa wyiszego i nauki. Komisia Uczelniana
NSZZ ,,SolidarnoSi" Uniwersytetu Szczeciiskiego, w ramach wczeSniei podejmorvanych dzialad, zwracala
uwag€ na wiele zagrozert. wynikajacych ze zmian proponov/anych przez wNadze pa6stwowe. Ograticz4one,
w naszej ocenie, autonomiE i samorz4dno56 takich uczeJni, jak Uniwersytet Szczeci6ski; niekorzystnie wply-
n4 na rontr6i regionu P ornorza Zachodntego.

Postulaty protesru,4cych Srodowisk w l7arszawie i Bialymstoku s4 zbielne z naszymi. W zwiazku
z rrl'rn KomisjalJczelnnnaNSZZ,,Solidarno6i" Uniwersltetu Szczeciriskiegq w gedcie solidarnoSci z prote-

stujacyrru i odpovde&ialno6ci, podeimie w dniach od 11 do 15 czerwca 2018 roku dziaNana, kt6rych celem
bgdzie u6wiadomienie mieszkadcom Pomotza Zachodnego skali zagroLeA ztn4zenych z procedowanyrn
obecnie w Sejmie RP proiektem ustavi1/ Prawo o szkolnictwiewyzsrym i nauce.
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