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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej

W niniejszym oświadczeniu pragnę zwrócić uwagę na rażącą dyskryminację państwowych wyż-
szych szkół zawodowych prowadzących kształcenie I stopnia w zakresie ubiegania się o dofinanso-
wanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Priorytetu 13.

Zgodnie z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” w dokumencie „Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013” w uzasadnieniu 13 Osi Priorytetowej „Infrastruktura
szkolnictwa wyższego” czytamy, iż „uzyskanie największej wartości dodanej wymaga, aby wsparcie
adresowane było tylko do wiodących ośrodków akademickich w kraju to jest dysponujących odpo-
wiednim potencjałem dydaktycznym pozwalającym na prowadzenie studiów II i III stopnia (studia
magisterskie i doktoranckie)”.

W odniesieniu do przytoczonego zapisu pragnę zauważyć, iż eliminuje on spośród grona benefi-
cjentów najmłodsze podmioty sektora szkolnictwa wyższego, czyli państwowe wyższe szkoły za-
wodowe, które są bardzo prężnie działającymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi oraz pełnią
zasadniczą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym swoich regionów. Większość z nich prowadzi
kształcenie I stopnia, w tym studia na kierunkach tak ważnych dla polskiej gospodarki jak nauki
techniczne, kształcąc bardzo potrzebnych Polsce i Europie inżynierów.

W kontekście realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej zasadne jest postulowanie o
kierowanie wsparcia do podmiotów rozwijających się, do których niewątpliwie należą młode ośrod-
ki akademickie, celem wyrównywania ich szans rozwojowych. W kontekście jednakowego trakto-
wania przez przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wszystkich podmiotów sektora
szkolnictwa wyższego, za niesprawiedliwe należy uznać ich zróżnicowanie w zakresie dostępu do
unijnych środków finansowych, które dają uczelniom zawodowym szansę na wdrożenie nowych
rozwiązań naukowych i dydaktycznych oraz na przekształcenie się w jednostki kształcące również
na studiach II i III stopnia.

W związku z tym wnoszę o zmianę cytowanego na wstępie zapisu w celu poszerzenia grupy be-
neficjentów wspomnianych środków o uczelnie prowadzące kształcenie również w ramach studiów
I stopnia.
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