
 
Stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ  

przyj ęte na naradzie roboczej w dniu 13 stycznia 2010 roku w Warszawie 
w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

 i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)  
 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych wyraŜa swój zdecydowany sprzeciw 

wobec proponowanej w wyŜej wymienionym projekcie zmiany statusu prawnego oraz strukturalnego 

powiązania państwowych wyŜszych szkół zawodowych z samorządami województw. 

 W ocenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych projekt senacki: 

1) godzi w istotę autonomii szkoły wyŜszej gwarantowanej przez przepis art. 70 ust. 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz  prowadzi do upolitycznienia uczelni, 

2) narusza zasadę równości uczelni prowadzących studia wyŜsze na tym samym poziomie kształcenia  

zarówno w wymiarze krajowym jak i europejskim,  

3) narusza spójność systemu szkolnictwa wyŜszego w Polsce oraz istotne zasady Procesu 

Bolońskiego, 

4) spowoduje utratę prestiŜu uczelni, które będą postrzegane jako „uczelnie drugiej kategorii” – 

uczelnie samorządowe, czym godzi w aspiracje prawie stutysięcznej rzeszy studentów 

Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych w Polsce, spowoduje nie tylko zmniejszenie, ale w 

ogóle brak zainteresowania kandydatów, a w konsekwencji doprowadzi do ich likwidacji, 

5) ogranicza samodzielność finansową efektywnie dotychczas zarządzanych uczelni i spowoduje 

rozmycie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie uczelni pomiędzy organy uczelni, 

jednostkę samorządu terytorialnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 

6)  spowoduje włączenie uczelni w struktury samorządu terytorialnego nieprzygotowanego 

merytorycznie i kadrowo do współzarządzania i podejmowania właściwych decyzji w zakresie 

szkolnictwa wyŜszego , 

7) spowoduje bezpośrednie negatywne skutki finansowe dla uczelni i budŜetu państwa wynikające z 

konieczności zatrudnienia w kaŜdym Urzędzie Marszałkowskim dodatkowych osób posiadających 

niezbędne kwalifikacje, co pociągnie za sobą zwiększenie wydatków na szeroko pojęte 

szkolnictwo wyŜsze i obciąŜy dodatkowo budŜet państwa lub odpowiednio budŜet samorządu 

terytorialnego, skutkując w konsekwencji zmniejszeniem środków finansowych przyznawanych 

poszczególnym uczelniom, 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych wyraŜa głęboką nadzieję, Ŝe Senat 

Rzeczypospolitej weźmie pod uwagę przedstawione wyŜej argumenty i wycofa ten niekorzystny dla 

całego systemu szkolnictwa wyŜszego projekt. 
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