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Szanowny Pan 

Piotr Müller 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do pisma DLP.1201.4.2018.EK Pana Ministra z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

oraz na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przedstawia uwagi do 

przedłożonego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 

do Uniwersytetu Opolskiego. 

Projekt opiniowanego rozporządzenia z dnia 27 marca 2019 r. powstał zgodnie z 

zapisami art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz 1668, z późn. zm.). Z informacji, które dotarły do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” wynika, że w chwili obecnej nie doprowadzono do uzyskania konsensusu obu 

uczelni w opiniowanej sprawie1. Należy nadmienić, że przywoływane rozbieżności dotyczą 

również spraw pracowniczych. W opinii Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” procesy 

konsolidacyjne uczelni wyższych należy zawsze przeprowadzać z zastosowaniem wymagania 

akceptacji planowanego procesu przez wspólnoty akademickie, których proces dotyczy. 

Przeprowadzenie planowanego procesu pomimo sprzeciwu wspólnot nie pozwoli na 
                                                 
1 Oświadczenie JM Rektora PMSZ - http://wsm.opole.pl/3154/oswiadczenie-jm-rektora-w-sprawie-wlaczenia-
pmwsz-w-opolu-do-uo.html oraz stanowisko Senatu PMSZ z 8 lutego 2019 r. - http://wsm.opole.pl/3138/senat-
pmwsz-w-opolu-sprzeciwia-sie-wlaczeniu-uczelni-w-struktury-uo.html 
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uzyskanie oczekiwanych efektów, a dodatkowo będzie negatywnym sygnałem płynącym z 

Ministerstwa do środowiska szkół wyższych. 

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” negatywnie 

opiniuje rozporządzenie dotyczące podmiotów, które nie zgadzają się na włączenie jednego 

podmiotu do struktury innego. Apelujemy o wstrzymanie wydania tego rozporządzenia do 

czasu uzyskania porozumienia między zainteresowanymi jednostkami, a następnie, jeśli będą 

zmiany warunków porozumienia - o modyfikację rozporządzenia i ponowne jego opiniowanie. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” 

Dominik Szczukocki 


