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Dr Michał Boni
Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP
Szanowny Panie Ministrze,
Wierząc w zaangażowanie społeczne i skuteczność działań Pana Ministra przesyłamy
poniższą rezolucję podjętą w dniu 2 marca 2010 na posiedzeniu plenarnym naszego Komitetu,
zrzeszającego pochodzących z wyboru naukowców z 10 największych placówek biologicznomedycznych w Polsce (uniwersytety, akademie medyczne, instytuty PAN i placówki resortowe).
‘Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o skoordynowanie działań pomiędzy
Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w
porozumieniu z Centrum Legislacyjnym Rządu, których celem powinno być wyrównywanie szans
edukacyjnych.
1. Trwające od ponad roku zamieszanie dotyczące statusu bibliotek szkolnych oraz prób ich
likwidacji stanowią jaskrawy przykład braku koordynacji działań legislacyjnych:
MEN w styczniu 2009 wyraziło zgodę na przekształcenie bibliotek szkolnych w filie
bibliotek publicznych;
W kwietniu 2009 MEN zmieniło interpretację przepisów i cofnęło wydaną uprzednio
zgodę;
9 września 2009 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo" odrzuciła
projekt nowelizacji ustawy o bibliotekach umożliwiający łączenie bibliotek szkolnych z
innymi instytucjami kultury;
12 października 2009 prasa doniosła, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - powołując się na postulaty uczestników Kongresu Kultury Polskiej proponuje uchylenie przepisów zakazujących łączenie bibliotek z innymi instytucjami
kultury, mimo iż poprzednio resort się temu sprzeciwiał.
Próba likwidacji bibliotek szkolnych, najważniejszych pierwszych jednostek
kulturotwórczych, szczególnie na obszarach tzw. Polski B stanowi niewyobrażalne zagrożenie,
tym bardziej, że wg statystyk ok. 62 % obywateli w 2008 roku nie miało książki w ręku.
Apelujemy, by każdorazowo rozważyć skutki wprowadzanych ustaw/zarządzeń oraz by
odbywało się to w porozumieniu zainteresowanych resortów, natomiast za skutki błędnej
interpretacji przepisów wyciągnięte zostały konsekwencje służbowe w stosunku do konkretnych,
podpisanych pod tymi dokumentami urzędników.
2. Prosimy jednocześnie o patronat Pana Ministra nad działaniami MEN w sprawie olimpiad
przedmiotowych, których istnienie zostało zagrożone i doprowadzenie do kontynuacji

tych niezwykle mobilizujących działań rozbudzających zainteresowania naukowe
i zdrową rywalizację intelektualną.
Największe znacznie mają olimpiady w dziedzinie nauk przyrodniczo-matematycznych jako
kuźnia przyszłych kadr naukowych – właśnie takich absolwentów uczelni ciągle brakuje w
Polsce.
Mamy jednocześnie nadzieję, że obietnice Minister Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego br.
zostaną dotrzymane i konkursy na organizowanie olimpiad przedmiotowych będą dotyczyły nie
jednej, lecz trzech kolejnych edycji.
Oczekujemy też, że jak najszybsze rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu umożliwi
zorganizowanie olimpiad jeszcze w bieżącym roku, gdyż w przeciwnym razie zachwiałoby to
długoletnią tradycją oraz podważyłoby zaufanie do agend rządowych.
Dążenia do oszczędności budżetowych nie mogą się odbywać kosztem bibliotek szkolnych czy
olimpiad przedmiotowych’.
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