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Szanowny Panie Premierze,

w związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Nauki zalecenia, aby zawiesić pobieranie
pieniędzy od studentów z uwagi na sytuację epidemiczną, środowisko uczelni niepublicznych skupionych
w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oczekuje natychmiastowego usunięcia tej
rekomendacji. Jej obecność na stronie w takiej formie językowej grozi niewyobrażalnym chaosem
finansowym, a także możliwą nieodwracalną destrukcją funkcjonowania uczelni niepublicznych, których
działalność możliwa jest jedynie w oparciu o uzyskane środki od studentów. Zwracamy uwagę, że na czesne
składają się zobowiązania prawem ustalone: koszty stałe na opłacanie infrastruktury, pensje nauczycieli i
administracji zagwarantowane umowami, kredyty na spłatę wierzytelności uzasadnionych warunkami
uczenia (w tym niezbędne remonty). Czy Ministerstwo planuje pokrycie tych kosztów w formie niezbędnej
pomocy? Czy przewiduje starania o pakiet antykryzysowy dla sektora niepublicznego w zaistniałej sytuacji?
Nauczyciele akademiccy, pozostając w domu, aktywnie uczestniczą w procesie zdalnego kształcenia, ten
proces trwa do czasu powrotu na uczelnie, dla wielu jest to jedyne miejsce pracy. Staramy się wszelkimi
siłami, aby w terminie można było dokończyć semestr (i studia). Brak wpłat oznaczać będzie nieplanowaną
katastrofę finansową, zajęcie przez komorników majątków uczelni, odejście nauczycieli i procesy o
odzyskanie należnych a niewypłaconych pensji, a nade wszystko zmarnowany czas niedokończonych a
opłaconych studiów, w związku z zamknięciem działalności uczelni. Zdumiewa jednocześnie fakt, że
decyzja zamieszczenia tego zalecenia nie była konsultowana ze stroną sytuacji, głównie z Konferencją
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, jako umocowaną w Ustawie reprezentantką środowiska
zawodowych uczelni niepublicznych.
Pragniemy zaznaczyć, że władze uczelni niepublicznych niezwykle troskliwie odnosiły się i
odnoszą do indywidualnych losów studentów, udzielając wszelakiej pomocy, czy to w formie odroczenia
spłat należności, czy rozłożenia na raty, czy wreszcie w innych formach, by umożliwić studiujących
dokończenie nauki, i tę troskę należy pozostawić uczelniom, bez wyręczania ich w normalnych działaniach,
uczciwych i przyzwoitych. Część studentów otrzymuje przecież stypendia, część w razie potrzeby
zapomogi.
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W konkluzji:
oczekujemy, jako pilne, zdjęcia ze strony niefortunnej rekomendacji, która
natychmiast dotarła do mediów i jest rozpowszechniana, gdyż jej skutki grożą zwrotną falą trudnych do
policzenia roszczeń na drodze prawnej, i w efekcie trudną do wyobrażenia tragedią całej rzeszy studiujących
na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w sytuacji
W imieniu środowiska zawodowych uczelni niepublicznych, z wyrazami szacunku
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