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NSZZ ,,Solidarnośćon

Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ,,Solidamość"
powołując się na Umowę Programową podpisanąprzez Pana Prezydenta i przewodniczącego
KK NSZZ ,,Solidamośó" Piotra Dudę dnia 5 maja 2015 roku, w której deklarował Pan, że
będzie prowadził politykę zmierzalącą do ,,wzmocnienia dialogu społecznego na szczęblu
ogólnokrajowym, branźowym i zakładowym", prosi Pana Prezydenta o przyjęcie naszcgo
stanowiska. Wykazujemy w nim, że proj ekt ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym powstał
z naruszeniem zasady prowadzenia konsultacji społecznych jako procesu dialogu pomiędzy
przedstawicielami władz a ob}łvatelami. Zapewnienia Ministra Jarosława Gowina, że
prowadzono szerokie konsultacje społeczne, mijają się z prawdą i stwarzają tylko pozory
otwaftości na postulaty środowiska akademickiego w tym związków zawodowych
Solidamość. Konferencje Narodowego Kongresu Nauki, w których uczestniczyliśmy,
sprowadzały się przede wszystkim do przedstawienia projektów poszczególnych, często
sprzecznych ze sobą rozwiązań do projektu ustawy 2.0 a nie były nastawione na uzyskiwanie
opinii, stanowisk, propozycji. Wbrew solęnnemu zapewnieniu Ministra Jarosława Gowina,
złożonemu na Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu 2017 roku w Krakowie, nie doszło
do istotnego elementu konsultacji społecznych, jakim miało byó wysłuchanie publiczne
w sprawie projektu ustawy 2.0 przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego w Sejmie. Nasze
stanowiska, w których krytycznie oceniamy ustawę w proponowanej wersji, zostały
zignorowane i nie podlegały dyskusji.

Stoimy na stanowisku, że ptzylęcie tej ustawy nie uzdrowi systemu w szkolnictwie
wższym. Ustawa w proponowanej wersji jest zła. Jej zasadniczym błędem jest
wprowadzenie podmiotów zewnętrznych, którymi będąRady Uczelni co spowoduje, że nauka
będzie traktowana jako towar a strategiczne decyzje będą podejmowaó ludzie biznesu.
Autonomia uczelni będzie pozorowana a włńzę kolegialne, jakimi są Rady Wydziału będą
miały ograniczone kompetencj e przy jednoczesnym umocnieniu władzy rektora. Taka
s}tuacja możę uzalężnić rozwój naukowy i swobodne wyrżanie myśli od posłuszeństwa
i pokomego wykonywania poleceń, będzie utrwalać występowanie niekoizystnych postaw
i mechanizmów, nie zlikwiduje również ,,zjawiska familiaryzmu", o którym mówił Minister
Jarosław Gowin.

Bez zapewnienia zwiększonych nakładów finansowych na naukę trudno liczyć na
efektywność w procesie oryanizacli i zarząd,zania uczelnią oraz zwi{kszenie jakości
kształcenia studentów.



Degradacja, a w wielu wypadkach równieź upadek mniejszych, ale jakże ważnych
z powodów cywilizacyjnych i społecznych, uczelni publicznych w regionach zmniejszy
szansę na wykształcenie wielu młodych Polaków na poziomie Wższym i wzbudzi poczucie
niesprawiedl iwości spolecznej.

Ustawa ma znamiona antypracownicze:
. ogranicza do minimum rolę leprezentatywnych związków zawodowych we

wszystkich organach uczelni podczas gdy gwaranĘe te uprawnienia
studentom,

. wyklucza możliwość zawięranj.a ponadzakładowych układów zbiorowych
pracy, które są gwarantem zabezpieczenia praw pracowniczych dla całej

społeczności akademickiej,
o wprowadza niekorzystne ograniczenia dotyczące tworzenia zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2019-20ż6 na poziomie odpisu od
wynagrodzeń dokonanego w 2018 roku.

Szanowny Panie Prezydencie,

Solidamość, zarówno na poziomie regionalnym (komisje zakładowe, Regionalne
Sekcje Nauki) jak również na poziomie krajowym (Krajowa Sekcja Nauki) w swoich
wypowiedziach jak i licznej korespondencji do władz rządowych, postulowała o
wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu ustawy uznając, że nie jest faktyczną reformą
w szkolnictwie wższym.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o umożliwienie nam prowadzenia
merytorycznego dialogu, rozumianego jako rzeczywiste a nie pozorowane konsultacje
społeczne, w których liczą się dwie strony i gdzie moźna dojść do konsensusu dla dobra
wspólnego całej społeczności akademickiej. Liczymy na to, że wprowadzenie niezbędnych
zmian do pĄektu ustawy o szkolnictwie wyższym stanie się rzeczy,wistością
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