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LIST OTWAITTY

Ten list otwarty kierujemy - jako Komisja Uczelniana NSZZ,,SolidarnoSi" w Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie do wszystkich Srodowisk i instytucji zwiqzanych statutowo
znaukE i uczelniami w RP, atakle do:

i

1.

Przewodniczqcego Klubu Parlamentarnego Prawo
Ryszarda Terleckiego,

2.

Przewodniczqcego

3.

Komisji Uczelnianych (Zaktadowych) NSZZ ,,SolidarnoSc" dzialaj1cych w uczelniach

SprawiedliwoS6

-

prof. dr

hab.

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ,,SolidarnoSi" Dominika

Szczukowskiego,
v,ryZszych,

4.

Parlamentarzyst6w RP.

Szanowni Paristwo

!

Kierujemy ten list otwarty do wszystkich instytucji i os6b zobowrqzanych do
uczestnictwaw dziaNaniach dotycz4cych Ustawy 2.0, reformuj4cej (w zaloLeniu) polsk4 naukg
i lad prawny w uczelniach RP. R6wnoczesnie informuj emy, 2e ju?w pu2dziernrkt2}IT , atakhe
z pocz4tkrem 2018, przeslaliSmy dwa teksty Uchwal KU NSZZ ,,S" Uniwersytetu
Pedagogicznego do waznych os6b w naszej RP, w tym r6wniez do decydent6w.
Pierwszy

list

skierowany

byl do Przewodniczqcego Klubu Parlamentarnego PIS

Ryszarda Terleckiego, Boguslawa Dolggi

- szefaKsN ,,S" oraz do Komisji Zakladowych

,,S".

Zkolei grono adresat6w drugiego listu zostalo poszerzone o parlamentarzyst6w RP.

Nasz trzeci list kt6ry aktualnie bgdzie wystrany do wszystkich wczeSniej
wymienionych os6b - stanowi efekt potrzeby chwili, czyh dragnozy tego, co dzieje sig
w polskich uniwersytetach (i innych uczelniach aka<lemickich).
Wszystkie obawy, w4tpliwoSci, zastrze2enia co do Ustawy 2.0 (eufemistycznie
nazywanej Konstytucj4 dla Naukr) znalazly niestet,g potwierdzenie w aktualnych dzialaniach
wladz wigkszoSci polskich uniwersytetow. Z roZnych uczelni docieraj4 do nas informacje
o dyktatorskich zapgdach rektor6w, o zlej atmosferze w Srodowiskach uniwersyteckich,
o nieslychanej biurokracji i chaosie w zaruqdzaniu uczelniami i - paradoksalnie - degradacji
uprawianej w nich nauki.
Oczywistym 2r6dlem trudnego do wyobrazenia armagedonu (realizujqcego sig obecnie
w uczelniach) jest ustawa 2.0,ktora,,pr6bowala" wprowadzic dc: polskich uniwersytet6w te
rozwi4zania instytucjonalne, kt6re koncepcyjnie oraz ideowo byly zwiqzane z szeroko
rozumianym Zachodem, atakize przemyslem i korporacjami.

Te obligatoryjnie narzucone uczelniom i ochoczo (niestety) podjgte przez wigkszoSd
rektor6w struktury mogly jako tako sprawdzii siE w uczelniach komercyjnych, natomiast
okazuj4 sig zdecydowanie ,,obcym cialem" w naszym systemie wylszychuczelm.

oSrodkach akademickich narastaj4 takie zjawiska jak konformizm w mySleniu
o nauce (punktoza) i wobec wLadz(otaczaj1cych sig spolegliwymi podwladnymi, nierzadkobez
kompetencji, doSwiadczenia i poszanowania Srodo'wiska uczelniuLnego), problemy finansowe
zwrpane z mnozeniem r62nych stanowisk i funkcji (zupelnie zbgdnych), poczucie
b eznadzrejno 5 c i i o gromne go stre su zw i4zane go z ruetelny m upr awi ani em nauki.

W

Mno2q sig tez sytuacje korupcjogenne. Ludzietracqdo siebie zaufanie, bo nie wiadomo
czyrm,,agentem" jest dana osoba (a wszelka tworcza krytyka ludzi mySl4cych odbierana jest
jako atak na prerogatywy wladzy). Zupelnie teL - r:zekomo w zgodzie z wymow4 Ustawy 2.0
- pomija sig opinie zwiqzkow zawodowych, gdyz w wigkszolci przypadk6w te opinie s4
sptzeczne z pomyslami rektor6w. Z oburzeniem odnotowujemy fakt, iz czgsto naruszane s4
w uczelniach ustawowe uprawnienia tych zwi4zko'w poprzez mnozenie roLnych interpretacji
ustawy o zwiqzkach zawodowych,poprzezro|ne kruczki formalno-prawne, by tylko nreuznac
zasadnoSci argumentacjr sprzecznej ze zdaniem rek1.or6w.
Osobna kwestia to faktyczna likwidacj a wydzialow,

w kt6rych dbano o rozw6j nauki,
w kt6rych promowano doktor6w i habilitant6w. Rady wydzialow byly doskonalym lrodlem
i instrumentem rozwoju nauki - ich likwidacja to nonsens i absurd zwlqzany zprzeniesieniem
ich kompetencji do Senatu czy tzw. szk6l doktorskich. Te ostatnie zresztq - jak wida6 po

pierwszej rekrutacji - okazaLy sig ustawow4 ,,wydrnuszkq" koncepcyjn4, rcahzujqcq przerost
biurokratycznej formy nad tre6ci4, co moze niweczyc troskg o rzetelny nab6r kandydat6w.

Gospodarka finansowa i zarzqdzanie budaetem uczelni w wigkszoSci spoSr6d nich
na
obu lopatkach. I nie jest to tylko efekt naturalny, przejSciowy, ale ptzede wszystkim
,,Ie24"
skutek wprowadzenia w Zycie Ustawy 2.0.Syuacja permanentnego balaganu, braku jasno
sprecyzowanych kompetencji i prerogatyw poszczeg6lnych organ6w uczelni budzi nasze
ogromne obawy. Oozywistym staje sig stwierdzenie, iz Ustawa2.O zupelnie sig nie sprawdzila
(juz dwa lata temu bylo to widoczne dla wielu naukowc6w i zwia;zkowc6w ,,S").
Spraw4 ostatni4 jest kwestia stanowiska Konferencji Rektor6w Akademickich Szk6l
Polskich (KRASP) z ubieglego tygodnia, kt6re: zapowiada sankcje dyscyplinarne dla
naukowc6w,ktSrzy, jakprof. Aleksander Nalaskowski, krytykuj qnaprzyl<Lad ideologig LGBT.
CzyZby to byla zapowted? administracyjnego kneblowania ust tym pracownikom naukowym,
ktorzy oSmiel4 sig mie6 pogl4dy inne od preferowanych pogl4d6w libertyrisko-lewicowych?
Oczekujemy, 2e w sprawie tej wypowiedz4 sig zar6wno minister nauki
i szkolnictw a vqrLsze go j ak i polscy parlamentar zy lci.
Co dalej?

NaleZy mezwNoczme, ju2 w nowej kadencji parlamentu, podj46 prace prowadz4ce do
likwidacji najbardziej szkodliwych zapis6w Ustawy 2.0 Nalezy r6wniez podj46
perspektywrczne dzialania w kierunku zbudowania - od podstaw - zrgb6w nowej ustawy, kt6ra
wolna bEdzie od blgd6w aktualnej.

Te zadanra wymagaj4 zaangahowania wszystkich odpowiedzialnych za rozwoj nauki.
Nie moZna chowa6 gt6w w piasek i przekonywad, siebie i innych, ze jakoS to bqdzie, 2e to
chwilowe klopoty i problemy, kt6re same sig rozwiq.Zq.

Apelujemy
w RP o rzetelnq

do

wszystkich odpowiedzialnych

za stan uczelni

v,ryAszych

diagnozE tego, co wlaSciwie przyniosla Ustawa 2.0. JeSli tego Paristwo nie

zrobtcie, to caly system v,ryZszych uczelni, caly system uprawiania
w naszym kraju ulegnie szybkiej degradacji.

i

rozwoju nauki

Nie akceptujemy hasla: im gorzej tym lepiej. Nie pozw6lmy rektorom i wtradzom
uczelni na reahzacjg Owsiakowego ,,r6bta, co chceta", gdyL nauka nie toleruje chaosu
i niepokoju, nie toleruje r6wnie2 wprowadzania do niej - zawszelk4 ceng -ideologii i postaw
rzekomo otwartych, a w gnrncie rzeczy podporz4dkowanych modzie i doru2nym korzySciom.
Im szybciej zdragnozujemy negatywne skutki Ustawy 2.0, im szybciej wprowadzimy
konstruktywne zmiany w polskich uczelniach - tym lepiej dla rozwoju nauki, dla
uniwersyteckiego ksztalcenia i atmosfery w uczelniach RP.
Tym lepiej dla wszystkich Polak6w!
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