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Uchwała Prezydium KRASP
z dnia 4 lipca 2000 r.

w sprawie aktualnego stanu prac nad projektem ustawy
pn. Prawo o szkolnictwie wyższym

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich po zapoznaniu się ze zmianami
wprowadzonymi w ostatnich miesiącach przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do projektu z
dnia 18 stycznia 2000 r. ustawy pn. Prawo o szkolnictwie wyższym stwierdza, że niektóre z tych
zmian nie mogą być przyjęte przez KRASP. Dotyczy to w szczególności:

zniesienia obowiązku budżetu państwa w zakresie finansowania utrzymania bazy
materialnej uczelni publicznych związanej z warunkami bytowymi i socjalnymi studentów.
naruszenia zasady uzyskiwania zgody rektora na dodatkowe zatrudnienie i jego
kontynuowanie po wejściu w życie ustawy
zmiany zapisu o obowiązku zasięgania opinii KRASP przez organy władzy publicznej w
zasadniczych sprawach szkolnictwa wyższego.

Prezydium  KRASP  z  całą  mocą  stwierdza,  że  odejście  w  projekcie  rządowym  ustawy  od
uzgodnionej treści zasadniczych regulacji - nie tylko wymienionych powyżej - spowoduje utratę
poparcia rektorów uczelni akademickich dla tego projektu.

Jednocześnie  Prezydium  KRASP  wyraża  zaniepokojenie  przedłużaniem  się  procesu
legislacyjnego związanego z przygotowywaniem ustawy. Pogłębianie się negatywnych zjawisk w
szkolnictwie  wyższym  jest  spowodowane  brakiem  przeciwdziałających  temu  skutecznych
instrumentów prawnych. Dotyczy to w szczególności zapewnienia należytej jakości kształcenia.

W dyskusji  nad projektem ustawy pojawiają  się  głosy wychodzące ze środowisk politycznych
świadczące o niezrozumieniu zarówno celów, jakie postawili sobie autorzy projektu, jak i wielu
ważnych  rozwiązań  proponowanych  w  tym  projekcie.  W  związku  z  tym  zwracamy  się  do
konferencji  rektorów  poszczególnych  typów  szkół  oraz  do  lokalnych  konferencji  rektorów  z
apelem o  podejmowanie  działań  na  rzecz  utrzymania  w  projekcie  ustawy  i  upowszechniania
wszystkich zasadniczych regulacji popieranych przez KRASP. Działania te powinny obejmować
między innymi prowadzenie kampanii informacyjnej, prasowej, radiowej i telewizyjnej, a także
organizowanie spotkań i dyskusji z parlamentarzystami reprezentującymi region, w którym mieści
się uczelnia.

Przedsięwzięcia te są  pilne i niezbędne również  w związku z pojawiającymi się  coraz częściej
wystąpieniami  przedstawicieli  szkół  niepublicznych  dyskredytującymi  projekt  ustawy.
Stwierdzamy,  że  wąskie  interesy  grupowe  uzasadnione  korzyściami  materialnymi  nie  mogą
dominować nad edukacyjną racją stanu.
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