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Zebrani przedstawiciele łódzkich uczelni wyzszych, zrzeszonych w RSN NSZZ SolidarnoŚĆ

,,Ziemia Łódzka", wyrazają zdecydowaną dezaprobatę wobec wyłączenia przez Ministra NiSzW
Jarosława Gowina NSZZ Solidarność z udziału w kształtowaniu nowej ustawy o szkolnictwie
wyzszym. Najwyzszy niepokój budzi fakt, ze w tak waznej sprawie Ministerstwo prowadzi

działania pozorujące dialog ze stroną społeczną. Takie działanie stoi w jaskrawej sprzecznoŚci z

deklarowaną przez Panią Premier wolą prowadzenia dialogu społecznego. W rzeczyr,vistoŚci

Ministerstwo nie uwzględnia, a WręcZ wprowadza rozwiązania przeciwne do postulowanych przez

zwtązkizawodowe, w tym NSZZ Solidarność.

Zauwazamy w szczególności:
- brak konsultacii przedstawianych projektów ze zwtązkami zawodowymi,
- brak jakiegokolwiek odniesienia do spraw pracowniczych w projektach ustawy, które powinny

być konsultowane ze związkami zawodowymi,
- brak spójnego opracowania projektów założeń do ustawy, które miało byĆ przedstawione przez

MNiSzW (powoduje to chaos informacyjny i utrudnia dyskusję nad konkretnymi rozwiązaniami),
- niejasne sformułowania dotyczące współfinansowania uczeini pry\,vatnych z budzetu Państwa,
- proponowany sposób redystrybucji środków finansowych moze doprowadzić do upadku słabszych

Imałych] uczeini państwowych, co ograniczy dostęp młodziezy na prowitlcji do szkół wyzszych.
- brak zagwarantowania pełnej autonomii uczelniom wyższym w zakresie wyboru władz, systemu

org aniz ac j i i zarządzanta.
Uwazamy, ze ostatnie zastrzeżenie (dotyczące pełnej autonomii uczelni akadernickich)

powinno być szczególnie dobitnie podkreślone przez środowisko ŁodziAkademickiej, bowiem to

właśnie w wyniku strajku studentów łódzkich juz w r. 1981 wywalczono, mozliwą w Ówczesnych

warunkach, autonomię uczelni wyzszych i szeroki udział przedstawicieli wszystkich grup

społeczności akademickiej w ciałach kolegialnych ucze]ni.
Uwazamy ponadto, ze prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyzsz5..rn powinnY bYĆ

poprzedzone przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki jak i przedstawieniem

strategii wzrostu finansowania zarówno nauki jak i szkolnictwa wyŻszego przynajmniej na

najblizsze pięć lat.

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ SolidarnoŚĆ z dnia

18 marca br., i innych ośrodków akademickich.
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