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w sprawie reformy szkolnicrwa wyiszego i nauki,
projektu ustawy Prawo o szkolrrictqrie wy2szSrmi nauce
oraz protest6w zotgarizowanych na tetenie
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Biatymstoku
i naucewskazuje,2eto RadaMinistr6w ma okre6la6
Projekt ustawyPrawo o szkolrrictrviewyzszym
polirykg naukow4 pa6stwa (arr 6). Vyrazany stanowiskq ze pohrykanaukowa panstwapowinna uwzgledniai regionalnestrategierozwoju nauki i szkolrrict'wawyz,szego.Tonapoziomie Pomorza Zachodniegonale2y dokonpra( dtagnozyaktywno6ci 6rodowiskaakademickiegow ramachkluczowych dla regionu obszar6w
funkcjonowania.R6wnolegle,na kolejnychpoziomacb"aktywno56akademickapowinna byi poddawanaocenie
Oceny te powinny byi dokonpvane w spos6b
z uwzglgdnieniemwyrnogow krajovrychi migdzrynatodowych.
i diugofalowego modelu finansowania.
kryteri6w
sformulovranych
transparentny,na podstawie wyralne
wyiszego i nauki w Polscezostaszkolnictwa
systemu
Apeluiemy,aby priorytety w zakresiefunkcjonowania
samoz4dowymi oraz przedwla&ami
akademickimi,
ly wlpracowane w porozumieniu ze spoleczno6ciami
projektuje
sig centralistyczny
DziS
region6ur
stawicielamijednostekadminisuacjiparisrwowejna poziomie
takiemu rcztnqprzeciw
model polityki naukowej oparry na kilku o6rodkachmetropolitarnych. Protestujemy
zaniu. Polskanie jest monolitem. Uniwersytetyna pograniczuRzeczypospolitejmai4 do spelnieniawiele
wai,nychdla kraju funkcji. Nalezy przypomniei, z petnqstanowczo6ci4zePomorzeZachodrueiestw ganicach RzeczypospolitejPolskiejod 1945 roku, a UniwersytetSzczeciriskizostal powolany do 2yciaw 1985
roku. Kluczovra dla rozwoju Szczeitnawsp6lpmca naukowa,spolecznai gospodarczaw regionieMorza
Baltyckiegojest mo2liwa dopiero od kilkudziesiEciulat. DziS slyszymyglosy, 2e w Szczeittie nie iest potrzebny silny,klasyczny,polski uniwersyet. Postawataka iest przejawembraht zrozurnenia dla roli uniwersyteru w demokratycznym kraju. Rozwijajacy siE,w symbiozie z o6rodkami skandynawskimii niemieckimi,
szczecidskio6rodekakademickijestniezbgdny.
Komisja l)czelniana NSZZ ,,Solidarno6i" UniwersytetuSzczecidskiegood kilkunastulat zabiega
o jawno6dw uniwersytetach.To jawno6i w zyciu spoleczno6ciakademickiejiest w staniewyzwolii ogromny
to przedewszystkimspolecznoSiakademicka.Naleiy wplywa6
potencjalpolskichuczelni.lJczekttav"yzsza,
na podniesieniepoziomu iei kultury organzag\nei i prawnej.Dlatego tak niezmierniewainajest demokratyzagazyaaakademickiego.\X/ takiej uczelnifr^torzysipwarunki dla rozwoju nauki i podmiotowo6dpolskiclrelit
wy2szyrni naucewprowadzasi€wielegwarancji
Jestfakem, 2ew projekcieustalwyPrawoo szkohictrru'ie
MinisterstrvoNauki i SzkolnictwaWyzszegowskazuje,ze polskieuczelnie(podmiotywykonutranspareflmosci.
jacei^d^riupubliczne) podlegalapnepisomusta\ilyo dostgpiedo informacii publicznei.MNiS\X/podkredla
od dawnaszczeg6loworqgulufa te kwestig,a zobowt4zanepodmioty wyirc pnepisy powszechnieobowiapuj4ce
za}resieswojeobowiq.zki.Problem w q.m, 2e na vdelu polskich uczelniachdostqpdo dokumenn"l"i"ii*t!,jak
protokoly z posiedzerioryan6w kolegialnychjest utrudniony W zwiq.zkuz t.'rn prezentuiemy
bw ukich
stanovriskqi. Jyrt"-o.*o wzmacnianierektor6w oraz powolywanierad uczelni,oslabi ieszczebxdnq podmioograniczeniupodmiotouro6cidz.iekan6wi ndwydziat6w Wspierasigw ten
torvo66senat6rv,przy jednc>czesnym
spos6bgr"pE firrrkcyinychakademik6w,k6ryrn jawno6i i dernokraciaw uniwersl.tecieutrudniaia zatzndzante
uczelni4.Protokoly z posie&eri organ6wkol.g^lnych uczelnipowinny byi pubJikovianew Internecie.
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Wiele zapis6w proiektu usta\ily Prawo o szkolnicnviewy2szyrni nauce ntszczyfundamenty tworzertta sarnorz4dnejwsp6lnoty naukowc6w,student6w,doktorant6w i ka&y administracf ne| Bez poszanowania demokracji, dialogu i tolerancji osi4ganie cel6w spolecznodci akademickiejnie bEdzie mo2liwe.
Ustawodawcazrrietz^ w kierunku wzmocnieniazatzqdzatiauniwenytetem na podstawiemodelu oligarchicznego.Oslabia rolg organ6rv kolegialnl'chi organzzcii pracowniczych.
W dniu 6.06.2018r. na stroniewww MinisterstwaNauki i SzkolnictwaWyzszegoopublikowalokoKonst'ltucji dla Naukil". Tak MNiSW reagujena Postumunikat ,,Posh:latyprotestuiacychw rcz,xvtryaniach
laty protestu okupacyjnegow Uniwersltecie $Tarszawskimrczpoczetego6 czerwca2078 r. WSr6d nich jest
postulat zapewnieniagodnych warunk6w socjalnych.W naszejocenie nale|y odnie6i ten postulat tak2e
do ptacownik5w bibliotek, administraciii pracownik6w obslugi uczelni. Obecnie poziom wynagrodzed
utrarnnuje sig na niskim poziomie, nzszym nii wynagrodzentaoferowane przez sieci handlowe pracownikom bez wyzszegowyksztalcenia.Powodujeto odej6ciaz pra;cywielu do6wiadczonychpracownik6wz wieloletnim stazem.Ma to bezpo5redniwplyw na obniZeniepoziomu zarz+dzasiauczelni4.Nie pzestrzega sig
ptaw pracowniczych. Umniejsza sig rolg pracownik6w administracyjnychi bibliotekarzy. Wadze uczelni
zmnejszaj4odpisna zaldadowyfundusz 6wiadczerisocjalnych.Talae dzialana s4haniebnei uderzai4w nainiiei
umniefszai4c&astyczniefunuposazonychpracownik6w uczelni.W przypadkuUniwersytetuSzczeciriskiego,
duszsocialny,nabiezqcefirnkcjonowanieuczelniwykorzystanqw ciqguostatnichdwclchlag okolo 8 milion6w
zNonlch.
Synracjajest dramatyczna.Ministerstwom6wi o podwyzkachw grupie nauczycieliakademickich.
ze podstyzkami nalezyobj46wszystkiegrupy pracownicze.
Uwaz"arny,
S7 dniu 5 czerwca2018 roku w UniwersytecieWarszawskimi Uniwersyteciew Bialymstoku zostaly podjgte akcje protestacyjneprzeciw teformie szkolnictwa wyiszego i nauki. Komisia Uczelniana
NSZZ ,,SolidarnoSi"UniwersytetuSzczeciiskiego,w ramachwczeSnieipodejmorvanychdzialad,zwracala
uwag€na wiele zagrozert.wynikajacychze zmian proponov/anych przez wNadzepa6stwowe.Ograticz4one,
takich uczeJni,jak UniwersytetSzczeci6ski;niekorzystniewplyw naszejocenie,autonomiEi samorz4dno56
n4 na rontr6i regionu Pornorza Zachodntego.
Postulatyprotesru,4cychSrodowiskw l7arszawiei Bialymstoku s4 zbielne z naszymi.W zwiazku
z protew gedciesolidarnoSci
z rrl'rnKomisjalJczelnnnaNSZZ,,Solidarno6i" Uniwersltetu Szczeciriskiegq
kt6rych
celem
2018
roku
dziaNana,
11
15
czerwca
od
do
w
dniach
podeimie
stujacyrrui odpovde&ialno6ci,
z
procedowanyrn
ztn4zenych
zagroLeA
skali
Zachodnego
bgdzie u6wiadomienie mieszkadcom Pomotza
obecniew SejmieRP proiektemustavi1/Prawoo szkolnictwiewyzsrymi nauce.
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