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Jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, chcieliśmy wyrazić
swój zdecydowany sprzeciw wobec formy przeprowadzania zmian w jej strukturach przez JM
Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. W naszej ocenie podjęte
przez Zarząd Uczelni działania naruszają fundamentalne prawa akademickie m.in. takie, jak
prawo do dyskusji.
Jak bowiem można zinterpretować fakt, że na rozmowy nad tak głębokimi zmianami,
jak podział dwóch wydziałów, Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki na Wydział
Inżynierii Elektrycznej oraz Wydział Informatyki, jak również Wydziału Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii na Wydział Wychowania Fizycznego oraz Wydział Fizjoterapii,
Senatorowie mają przeprowadzić na jednym posiedzeniu, gdzie informacja o tym fakcie
zostaje, przesłana drogą e-mail na 20 godzin przed planowanymi obradami? Trudno również
nazwać dyskusją nieliczne spotkania przedstawicieli Zarządu, które miały miejsce i to
wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi pracownikami Wydziału Elektrotechniki
Automatyki i Informatyki. Politechnika Opolska nie jest własnością jednej osoby, a każdy z
naszej społeczności ma prawo do wyrażenia swojego zdania.
Stoimy na stanowisku, że proponowane przez JM Rektora zmiany są przedwczesne,
nieprzemyślane i pozbawione zasadności zarówno z punktu widzenia rozwoju naukowego jak
również ekonomicznego. Potwierdzeniem tego stanowiska jest opinia wyrażona przez pana
prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej i jednocześnie
przewodniczącego KRASP. Na łamach czerwcowego Forum Akademickiego, Profesor Jan
Szmidt wskazał, jak widzi przyszłą strukturę uczelni. Ma być ona wydziałowa dydaktyczna
oraz przecinająca ją – instytutowa do realizacji badań naukowych. Przewodniczący KRASP

pisze m.in.: te jednostki naukowe nie mogą tworzyć zamkniętych bytów, ale muszą się
przenikać, tworzyć większe wielodyscyplinowe struktury, np. szkoły naukowe, gdzie będzie
następowała wymiana myśli, idei. Wydziały pozostaną często jako struktury dydaktyczne,
realizujące zwłaszcza kształcenie na pierwszym stopniu…” Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że nie znamy przecież jeszcze wszystkich szczegółowych rozporządzeń, które mają
towarzyszyć nowej Ustawie. Obecnie jest bardzo wiele niewiadomych, a pośpiech, z jakim
JM Rektor chce wprowadzić wyłącznie swoje pomysły, stanowi w naszej ocenie zagrożenie
dla funkcjonowania w przyszłości naszej uczelni, nie tylko jako Politechniki Opolskiej, ale jako
uczelni wyższej w ogóle. Wszak jeszcze w maju tego JM Rektor roku publicznie oświadczył,
że najlepszym rozwiązaniem w kontekście nowej ustawy będzie powołanie jednej uczelni,
która skupi wszystkie uczelnie wyższe Opolszczyzny.
Uważamy, że w świetle medialnych wydarzeń, które mają w ostatnim czasie miejsce,
gdzie w centrum uwagi znajduje się pan prof. Marek Tukiendorf oraz wychodzących na jaw
nieprawidłowości, jak chociażby kulisy przyjęcia przez Senat PO uchwały nr 80 z 21 grudnia
2016 r. zatwierdzającej dodatek dla JM Rektora w wysokości 13 tys. zł., nie mówiąc już o
moralnym aspekcie tej sprawy, notorycznego unikania odpowiedzi na pytania kierowane już
nie tylko przez nasz Związek, ale również przez prasę, jak chociażby w kwestii zasadności
niezliczonych podróży służbowych pana Rektora i źródeł ich finansowania, podjętych
nietrafionych inicjatyw, których sztandarowych przykładem jest utworzenie zamiejscowego
wydziału w Kędzierzynie, gdzie na obecny rok akademicki zostały zrekrutowane trzy osoby,
odbierają prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji w kwestii dotyczącej 860
pracowników Politechniki Opolskiej.
Apelujemy, aby w dniu jutrzejszym Senatorowie Politechniki Opolskiej jednoznacznie
przeciwstawili się zaproponowanemu przez JM Rektora, prof. Marka Tukiendorfa sposobowi
wprowadzania zmian i aby dali szansę na przeprowadzenie demokratycznej dyskusji na forum
całej społeczności akademickiej.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
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