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Warszawa, 14-03-2018 

 

 

Sprawozdanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

z działalności w roku 2017 

 
Działalność Rady SzWiN ZNP oraz Prezydium Rady w 2017 roku oprócz bieżącej 

realizacji uchwały programowej IV Krajowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, koncentrowała się na 

działaniach dotyczących konsultowania nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce zwłaszcza w kwestii uprawnień związków zawodowych i spraw pracowniczych  

w obszarze szkolnictwa wyższego. Działania te były realizowane w trakcie rozmów  

z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas prezentowania 

stanowiska Rady podczas konferencji Narodowego Kongresu Nauki, na posiedzeniach 

Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży i jej stałych podkomisji, a także poprzez 

środki komunikacji społecznej. 

 

Posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Prezydium Rady 

 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odbyła w roku 2017 trzy posiedzenia 

(czwarte posiedzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2017 roku nie doszło do skutku z uwagi 

na brak quorum). Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2017 roku Rada SzWiN ZNP 

zatwierdziła sprawozdanie finansowe Rady za rok 2016 i przyjęła sprawozdanie Rady  

z działalności w roku 2016, podjęła uchwałę w sprawie powołania organizacji uczelnianej 

ZNP w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, przeprowa-

dziła debatę z udziałem E. Trojanowskiej z-cy dyrektora Departamentu Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie kierunków zmian 

w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego i nauki oraz perspektywy finansowej na 2017 

rok, a także zaopiniowała wnioski o nadanie Złotej Odznaki ZNP i Odznaki za 50 lat 

przynależności do ZNP. 

Następne posiedzenie Rady SzWiN ZNP odbyło się w dniach 22-23 czerwca 2017 

roku. W pierwszym dniu obrad Rada powołała organizację uczelnianą pod nazwą Związek 

Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, 

zaopiniowała wnioski o nadanie odznaczeń związkowych: Złotej Odznaki ZNP i Odznaki za 

50-letnią przynależność do ZNP, wysłuchała informacji o działaniach Prezydium i Sekreta-
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riatu Rady w okresie styczeń-maj 2017 roku, w tym informacji dotyczących konferencji  

w ramach Narodowego Kongresu Nauki oraz przeprowadziła dyskusję programową  

w sprawie wypracowania stanowiska Rady SzWiN ZNP wobec założeń planowanej ustawy 

2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W drugim dniu obrad członkowie Rady wzięli 

udział w konferencji Szkolnictwo Wyższe i Nauka w Polsce. Koncepcje partnerów 

społecznych zorganizowanej przez Radę w siedzibie ZNP w Warszawie. 

Kolejne posiedzenie Rady odbyło się w dniach 9-10 listopada 2017 roku.  

W pierwszym dniu Rada zaopiniowała wnioski o nadanie odznaczeń związkowych: Złotej 

Odznaki ZNP i Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP, dokonała wyboru Kol. Artura 

Steca do Prezydium Rady SzWiN ZNP (vacat po Kol. Małgorzacie Semczuk-Jurskiej), a także 

wysłuchała informacji KKHP na temat działań Komitetu promujących związki zawodowe 

oraz informacji Sekretariatu Rady dotyczących Kongresu NKN w Krakowie i spotkań  

w MNiSzW. Następnie rozpoczęła się dyskusja programowa Rady SzWiN ZNP w sprawie 

projektu z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Debata była kontynuowana w drugim dniu obrad z udziałem wicepremiera RP, ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Ponadto członkowie Rady zapoznali się  

z informacją odnośnie poziomu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych w okresie 

2013-2016 w poszczególnych grupach pracowniczych (opracowanie na podstawie danych 

otrzymanych w kolejnych latach z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki w trybie 

dostępu do informacji publicznej). 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w roku 2017 zebrało się 7 razy. 

Główne tematy obrad to: 

• 24 stycznia 2017 r. – informacja o przebiegu spotkania Sekretariatu Rady z przewodni-

czącym KRPUT prof. A. Słomką rektorem AGH w dniu 19 stycznia 2017 r.; omówienie 

stanu przygotowań do ujęcia w sprawozdaniu finansowym Rady za rok 2016 wyników 

finansowych organizacji związkowych nieposiadających osobowości prawnej; podjęcie 

decyzji w sprawie organizacji konferencji na temat kształtu systemu szkolnictwa 

wyższego w Polsce oraz ścieżek kariery zawodowej nauczycieli akademickich i pra-

cowników naukowych w świetle zadań szkolnictwa wyższego i nauki oraz potrzeb 

społeczno-gospodarczych kraju wynikających z realizacji strategii odpowiedzialnego 

rozwoju; informacja o wpływie składki członkowskiej w 2016 roku; założenia 

organizacyjne planu szkoleń związkowych w 2017 roku. 

• 21 lutego 2017 r. – informacja o przebiegu Konferencji NKN w dniach 26-27 stycznia 

2016 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry 

naukowej”; informacja o przebiegu Sympozjum „Oczekiwania i możliwości działania 

młodych pracowników na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju uczelni w świetle 

zmian w szkolnictwie wyższym” zorganizowanym w dniu 15 lutego 2017 r. w Olsztynie 

przez ZNP w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; przyjęcie projektu uchwały  

o utworzeniu organizacji zakładowej ZNP w Instytucie Immunologii i Terapii Doświad-

czalnej PAN we Wrocławiu; przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Szkolnic-



 3

twa Wyższego i Nauki ZNP za rok 2016; omówienie sprawozdania z działalności Rady 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP za rok 2016; informacja o organizacji we współ-

pracy z KKHP konferencji na temat kształtu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 

oraz ścieżek kariery zawodowej nauczycieli akademickich i pracowników naukowych  

w świetle zadań szkolnictwa wyższego i nauki. 

• 5 maja 2017 r. – informacja o pracach Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży  

i jej podkomisji w dniach: 22 lutego 2017 roku (rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyż-

szego), 7 marca 2017 roku (rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz niektórych innych ustaw), 22 marca 2017 roku (rozpatrzenie informacji na temat: 

Polska Akademia Nauk - teraźniejszość, oczekiwania i perspektywy), 4 kwietnia 2017 

roku (rozpatrzenie rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o stopniach nauko-

wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych 

innych ustaw), 6 kwietnia 2017 roku (rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego na temat - Aktualne problemy finansowania szkolnictwa wyższego); 

informacja o spotkaniu w dniu 9 marca 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim  

z panelem ekspertów realizujących PSF (Policy Support Facility) w Polsce odnośnie 

wdrażania reform mających na celu poprawę funkcjonowania systemu badań 

naukowych i innowacji, a także reform z obszaru szkolnictwa wyższego; informacja  

o posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzynarodówki 

Edukacyjnej (HERSC) w dniach 14-15 marca 2017 roku w Brukseli; informacja o dzia-

łaniach w zakresie porządkowania struktury organizacyjnej Rady Szkolnictwa Wyż-

szego i Nauki ZNP; informacja o przebiegu Konferencji NKN w dniach 29-30 marca 

2017 roku w KUL w Lublinie „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować 

uczelnie na jakość kształcenia” oraz w dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku 

„Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty 

zmian”; informacja o udziale przedstawicieli Rady w konferencji organizowanej przez 

KKHP na temat kształtu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz ścieżek kariery 

zawodowej nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w ramach debaty nad 

kształtem Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; informacja o organizacji 

przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP konferencji na temat kształtu systemu 

szkolnictwa wyższego w Polsce oraz ścieżek kariery zawodowej nauczycieli akade-

mickich i pracowników naukowych w świetle zadań szkolnictwa wyższego i nauki. 

W trakcie obrad o godz. 1230 odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu 

Głównego ZNP oraz Prezydium Rady SzWiN ZNP. Tematyka: Aktualna sytuacja  

w szkolnictwie wyższym. 

• 29 maja 2017 r. – informacja o posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicz-

nych Rady Dialogu Społecznego w dniu 9 maja 2017 roku dotyczącym projektu ustawy 

o Narodowym Instytucie Technologicznym oraz stanowiska Nr 5/2017 Wojewódzkiej 
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Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku  

w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym; informacja o posiedzeniu w dniu 

11 maja 2017 roku podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie 

rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat – Zagraniczni 

studenci i pracownicy naukowi w polskich uczelniach, informacji Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich dotyczącej problematyki adaptacji i integrowania studen-

tów zagranicznych w społeczności uczelnianej oraz przypadków przemocy wobec 

studentów zagranicznych w polskich uczelniach, a także informacji Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego na temat praw pracowniczych i kwestii dyscyplinarnych 

pracowników nauki i szkolnictwa wyższego; informacja o III Kongresie KKHP i RSzWiN 

ZNP w dniu 22 maja 2017 roku w Warszawie na temat systemu szkolnictwa wyższego 

w Polsce w ramach debaty nad kształtem Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym; 

informacja o przebiegu Konferencji NKN w dniach 25-26 maja 2017 roku w Łodzi 

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”; informacja o organizacji przez Radę 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP konferencji na temat kształtu systemu szkolnictwa 

wyższego w Polsce. 

• 14 września 2017 r. – informacja o działaniach Sekretariatu Rady odnośnie nowego 

projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz; informacja o spotkaniu w dniu 5 lipca 

2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawicieli Rady SzWiN 

ZNP oraz KSN NZSS "Solidarność" w sprawach pracowniczych w nowej ustawie 2.0 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; informacja o spotkaniu w dniu 10 lipca 2017 

roku z kierownictwem KRASP przedstawicieli Rady SzWiN ZNP oraz KSN NZSS 

"Solidarność" w sprawach pracowniczych w nowej ustawie 2.0 Prawo o szkolnictwie 

wyższym; informacja o spotkaniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjne (HERSC) w Brukseli w dniach  

11-12 września 2017 roku; omówienie strategii działań i prezentacji stanowiska Rady 

odnośnie rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w kontekście udziału 

przedstawicieli Rady w konferencji Narodowego Kongresu Nauki w dniach 19-20 

września 2017 roku w Krakowie. 

• 17 października 2017 r. – informacja o przebiegu Narodowego Kongresu Nauki  

w dniach 19-20 września 2017 roku w Krakowie; informacja o debacie eksperckiej 

dotyczącej analizy założeń i skutków „Ustawy 2.0” Prawo o szkolnictwie wyższym 

zorganizowanej przez OPZZ i CID w dniu 11 października 2017 roku w ramach Rady 

Dialogu Społecznego; informacja o Zebraniu Plenarnym KRASP w Toruniu w dniach  

12-13 października 2017 roku; debata i przyjęcie przez Prezydium Rady SzWiN ZNP 

opinii odnośnie projektu z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

• 28 listopada 2017 r. – informacja o przebiegu konferencji „Szanse i zagrożenia mniej-

szych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy” na Uniwersy-

tecie Zielonogórskim w dniu 13 listopada 2017 roku; informacja o pracach Sejmowej 
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Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży i jej podkomisji: w dniu 21 listopada 2017 roku 

(podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego – rozpatrzenie Informacji Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego o aktualnym stanie prac nad projektem pn. „Ustawa 

2.0” oraz przebiegu i wynikach prowadzonych od września 2017 r. konsultacji) oraz  

w dniu 23 listopada 2017 roku (rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli  

o wynikach kontroli rozwoju kadr naukowych wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego); omówienie stanu organizacyjnego Rady Szkolnictwa Wyższe-

go i Nauki ZNP na dzień 01.10.2017; omówienie działań promocyjnych Rady; omówie-

nie korekty planu finansowo-gospodarczego Rady na 2017 rok, projektu planu finan-

sowo-gospodarczego Rady na 2018 rok oraz projektu planu pracy Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP oraz terminarza posiedzeń Rady i Prezydium w roku 2018. 

Ponadto Prezydium Rady SzWiN ZNP na swych posiedzeniach omawiało inne bie-

żące problemy wewnątrzzwiązkowe, a także sprawy organizacyjne i finansowe, w tym 

kwestie dotyczące bieżących wpływów i wydatków Rady w roku 2017, a także zapozna-

wało się z informacjami o pracach Rady OPZZ oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Stosownie do swoich kompetencji statutowych Prezydium podejmowało 

uchwały i zajmowało stanowiska wobec nagłych spraw. Natomiast Sekretariat Rady, 

zbierający się w miarę potrzeb, omawiał przygotowania do posiedzeń Rady i Prezydium 

Rady SzWiN ZNP oraz spotkań z przedstawicielami władz. Przyjmował także projekty 

dokumentów i materiałów oraz analizował nadsyłane projekty aktów prawnych. 

 

Spotkania z przedstawicielami Rządu 
 

W dniu 16 maja 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło 

się spotkanie konsultacyjne Sekretariatu Rady oraz delegacji KS NSZZ "Solidarność"  

z sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko i podsekretarzem stanu Teresą Czerwińską. 

Radę SzWiN ZNP reprezentowali: prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba  

i Stanisław Różycki. Spotkanie dotyczyło spraw pracowniczych, uprawnień organizacji 

związkowych w szkolnictwie wyższym i nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej  

z budżetu państwa dla uczelni publicznych. 

W dniu 4 lipca 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiceprezes 

Rady Stanisław Różycki wziął udział w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu 

ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. 

W dniu 5 lipca 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezen-

tanci Rady SzWiN ZNP (prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi: Janusz Szczerba, Stanisław 

Różycki i Dariusz Sala) oraz przedstawiciele KSN NZSS "Solidarność" uczestniczyli w spo-

tkaniu konsultacyjnym z sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko odnośnie rozwiązań 

dotyczących spraw pracowniczych w nowej ustawie 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce. 

W dniu 11 września 2017 roku członkowie Sekretariatu Rady – prezes Janusz Rak 

oraz wiceprezes Janusz Szczerba spotkali się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
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szego z wicepremierem Jarosławem Gowinem w celu konsultacji rozwiązań dotyczących 

spraw pracowniczych w nowej ustawie 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W dniu 13 września 2017 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył  

w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spotkaniu poświęconym prezentacji 

raportu dot. Policy Support Facility (PSF) nt. projektowania i wdrażania reform mających 

na celu poprawę jakości systemu szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji. 
 

Udział przedstawicieli Prezydium Rady w pracach Parlamentu 
 

• 9 lutego 2017 r. – posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji dotyczące: 

I. Informacji na temat sytuacji absolwentów szkół wyższych i szkół ponadgimnazjal-

nych na rynku pracy z uwzględnieniem kwestii programów nauczania oraz ich 

adekwatności do potrzeb rynku pracy, 

II. Rozpatrzenia informacji Prezesa GUS na temat obowiązków sprawozdawczych 

przedsiębiorców wobec GUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

(analiza potrzeb deregulacyjnych, propozycje rozwiązań służących jak najlepszej 

korelacji procesów nauczania z rynkiem pracy) 

– uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 22 lutego 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie: 

I. Rozpatrzenia Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygoto-

wań prac nad reformą szkolnictwa wyższego, 

II. Informacji Ministra Edukacji Narodowej nt. rozpowszechniania wśród dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych pisma pt. „Informacja w sprawie prób wszczęcia 

sporu zbiorowego przez ZNP” 

– uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 7 marca 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpa-

trzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1287) – uczestniczył wiceprezes Rady Janusz Szczerba; 

• 22 marca 2017 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

dotyczące rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa 

Polskiej Akademii Nauk na temat: Polska Akademia Nauk - teraźniejszość, oczekiwania 

i perspektywy – uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 4 kwietnia 2017 r. – posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Edukacji Nauki  

i  Młodzieży do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o stop-

niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

niektórych innych ustaw – uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 6 kwietnia 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpa-

trzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat - Aktualne 
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problemy finansowania szkolnictwa wyższego – uczestniczyli prezes Rady Janusz Rak  

i wiceprezes Stanisław Różycki; 

• 11 maja 2017 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

dotyczące: 

I. Rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat – 

Zagraniczni studenci i pracownicy naukowi w polskich uczelniach, 

II. Rozpatrzenia informacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich doty-

czącej problematyki adaptacji i integrowania studentów zagranicznych w społecz-

ności uczelnianej oraz przypadków przemocy wobec studentów zagranicznych  

w polskich uczelniach, 

III. Rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat praw 

pracowniczych i kwestii dyscyplinarnych pracowników nauki i szkolnictwa wyższego 

– uczestniczyli prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Janusz Szczerba; 

• 24 maja 2017 r. – wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dotyczące rozpatrzenia informacji nt. orga-

nizacji zajęć z wf, kwalifikacji nauczycieli zajęć z wf, szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo oraz programów sportowych prowadzonych w szkołach w kontekście 

reformy systemu oświaty – uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 8 czerwca 2017 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

dotyczące rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. 

„Funkcjonowanie nowego algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 

publicznych i niepublicznych oraz ocena dotychczasowych rezultatów jego 

wprowadzenia” – uczestniczył wiceprezes Rady Dariusz Sala; 

• 5 lipca 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpatrze-

nia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: Narodowy Kongres 

Nauki – środowiskowa debata o najważniejszych wyzwaniach nauki i szkolnictwa 

wyższego – uczestniczyli prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba  

i Stanisław Różycki; 

• 27 września 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące 

rozpatrzenia informacji NIK o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania 

zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 25 października 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie 

rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu 

ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie: 

• części budżetowej 28 - Nauka, 

• planów finansowych agencji wykonawczych (NCN i NCBiR), 

• planu finansowego Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, 

• części budżetowej 38 - Szkolnictwo wyższe, 

• części budżetowej 83 - Rezerwy celowe poz. nr 18 i 84, 
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• części budżetowej 67 - Polska Akademia Nauk, 

– uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

• 21 listopada 2017 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpatrzenia informacji Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego o aktualnym stanie prac nad projektem pn. "Ustawa 2.0" oraz 

o przebiegu i wynikach prowadzonych od września 2017 roku konsultacji – uczestni-

czył wiceprezes Rady Janusz Szczerba; 

• 23 listopada 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie 

rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwoju kadr 

naukowych wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uczestni-

czyli prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki; 

• 7 grudnia 2017 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie: 

I. Rozpatrzenia Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólno-

polskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów – wyniki, 

stan realizacji, perspektywy rozwoju, 

II. Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat 

rozpoczęcia działalności przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 

– uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław Różycki. 

 

Wystąpienia do klubów parlamentarnych, posłów i władz rządowych 

 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w roku 2017 skierowała do władz wystą-

pienia dotyczące: 

• wstępnej oceny funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji z budżetu 

państwa dla uczelni publicznych oraz skutków jego wprowadzenia w świetle trendów 

zmian od 2012 roku (pismo z dnia 8 czerwca 2017 r. do prof. dr hab. Włodzimierza 

Nykla – przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

przekazane na posiedzeniu ww. Podkomisji); 

• apelu w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej 

nauki i szkolnictwa wyższego (wspólne wystąpienie KSN NSZZ "Solidarność" i Rady 

SzWiN ZNP) – dokument z dnia 23 czerwca 2017 roku skierowany do: 

– Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 

– Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, 

– Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, 

– Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, 

– Mateusza Morawieckiego wicepremiera Rządu RP, Ministra Rozwoju i Finansów, 

– Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

– prof. dr hab. Piotra Glińskiego wicepremiera Rządu RP, Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, 

– Henryki Bochniarz przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, 

– prof. dr hab. Jarosława Górniaka przewod. Rady Narodowego Kongresu Nauki. 
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• udostępnienia danych o dotacjach i wynagrodzeniach w publicznych szkołach wyż-

szych oraz danych odnośnie wewnętrznej struktury algorytmu podziału dotacji 

podstawowej dla publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo z dnia 5 lipca 2017 r. do Jarosława Gowina 

wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze wstępną 

oceną funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla 

uczelni publicznych oraz skutków jego wprowadzenia w świetle trendów zmian od 

2012 roku – dokument z 8 czerwca 2017 roku). 
 

Opiniowanie projektów aktów prawnych 
 

W dniu 10 stycznia 2017 roku do prof. dr hab. Marka Kwieka została przekazana 

opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odnośnie Projektu założeń do ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym opracowanego przez prof. Marka Kwieka z Zespołem 

Autorskim w ramach projektu MNiSW "Ustawa 2.0" (wyd. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 2016). 

W dniu 12 maja 2017 roku została przekazana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odnośnie projektu z dnia 

13 kwietnia 2017 roku ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. 

W dniu 27 czerwca 2017 roku zostało przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w sprawie doku-

mentu "Zagadnienia do dyskusji nad zakresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie 

wyższym" obejmującego sprawy pracownicze dotyczące stosunków pracy, praw i obo-

wiązków pracowników uczelni oraz zasad wynagradzania (dokument przekazany elektro-

nicznie przez Ewę Trojanowską Z-cę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego). 

W dniu 24 sierpnia 2017 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego opinię Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 

odnośnie projektu z dnia 4 sierpnia 2017 roku do projektu ustawy o Sieci Badawczej: 

Łukasiewicz (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

W dniu 19 października 2017 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego opinię Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 

odnośnie projektu z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
 

Działalność wewnątrzorganizacyjna 
 

Przedstawiciele Sekretariatu Rady uczestniczą w pracach komisji problemowych 

Zarządu Głównego: 

- w Komisji ds. Historii, Promocji i Organizacji Pracy Związkowej ZG ZNP – kol. Janusz Rak, 

- w Komisji ds. Majątku i Działalności Gospodarczej ZG ZNP – kol. Stanisław Różycki, 
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- w Komisji Pedagogicznej ZG ZNP – kol. Dariusz Sala, 

- w Komisji ds. Odznaczeń ZG ZNP – kol. Janusz Szczerba. 

Wiceprezes Rady Kol. Janusz Szczerba w ścisłym kontakcie z Komisją ds. Odznaczeń 

ZG ZNP zajmuje się sprawdzaniem wniosków o odznaczenia nadsyłanych przez organizacje 

zakładowe Rady SzWiN ZNP. 

W ramach współpracy regionalnej organizacji uczelnianych w Radzie funkcjonują 

dwa konwenty: uczelni krakowskich oraz uczelni śląskich. 

W dniu 19 stycznia 2017 roku wiceprezes Rady Dariusz Sala zorganizował na AGH 

spotkanie Konwentu Prezesów Organizacji Uczelnianych ZNP miasta Krakowa, w którym 

wzięli udział członkowie Sekretariatu Rady Janusz Rak i Stanisław Różycki oraz prezes 

Okręgu Małopolskiego ZNP Grażyna Ralska. 

Konwent Prezesów Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego  

z siedzibą w Katowicach spotykał się w roku 2017 cztery razy. VII spotkanie Konwentu 

Prezesów miało miejsce 22 lutego w Katowicach. W czasie posiedzenia podsumowano 

propozycje zmian w szkolnictwie wyższym zaprezentowane podczas Konferencji 

Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach 26-27.01.2017 r. Omówiono także problem 

promocji związku i działań związanych z pozyskiwaniem nowych członków organizacji 

związkowych ZNP w uczelniach Konwentu, jako przykład takich działań zaprezentowano 

aktualną ofertę Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej skierowaną do pracowników 

uczelni wyższych. Omówiono także aktualną sytuację finansową uczelni Konwentu 

związaną ze zmianą algorytmu naliczania dotacji podstawowej na rok 2017. 

VIII spotkanie Konwentu Prezesów, które miało miejsce 23 czerwca 2017 roku  

w Warszawie, powiązane było z posiedzeniem Rady SZWiN ZNP. Spotkanie to miało na 

celu wymianę informacji dotyczących aktualnych problemów i spraw dotyczących bieżącej 

działalności organizacji ZNP w uczelniach Konwentu. Jako pierwszą omówiono sytuację  

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie doszło do zwolnień pracowników, 

likwidacji niektórych stanowisk i licznych przejść na emeryturę, wszystko to miało związek 

ze złą sytuacją finansową uczelni. Następnie omówiono sytuację w Politechnice Opolskiej, 

gdzie również miały miejsce rozmowy nakłaniające pracowników do przejścia na emery-

turę. Następnie zasygnalizowano problem oceny okresowej nauczycieli akademickich  

w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ZNP starało się, aby ocena przebiegała jednolicie 

w całej uczelni. W Uniwersytecie Opolskim wprowadzono stałego przedstawiciela związku 

w komisjach oceniających – z głosem doradczym. Politechnika Opolska zasygnalizowała 

problem adiunktów, dla których nie starcza godzin dydaktycznych, a to skutkuje 

„łataniem” zajęciami z różnych dziedzin. 

Kolejne spotkanie Konwentu Prezesów miało miejsce 21 października 2017 r.  

w Gliwicach, podczas uroczystości XV Dnia Związkowca, zorganizowanej przez Zarząd 

Okręgu Śląskiego ZNP i ZNP w Politechnice Śląskiej. Uroczystość ta, objęta honorowym 

patronatem Prezesa ZNP i Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach, była wyjątkową 

okazją do spotkania w gronie związkowym, przypomnienia najważniejszych wydarzeń  
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z minionego roku oraz wcześniejszych ważnych faktów z historii związku oraz uhonoro-

wania osób zasłużonych w działalności związkowej. W uroczystości tej wziął udział Prezes 

ZNP Sławomir Broniarz, a ze strony Sekretariatu Rady – prezes Janusz Rak i wiceprezes 

Janusz Szczerba. 

Ostatni raz w roku 2017 Prezesi Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa 

Polskiego spotkali się 10 listopada w Warszawie, przed posiedzeniem Rady SZWiN ZNP. 

Poruszono m.in. problem zatrudniania adiunktów w Politechnice Opolskiej (w 2016 roku 

zatrudniano ich na czas nieokreślony, w bieżącym tylko umowy okresowe do 2021 r.). 

W roku 2017 członkowie Prezydium Rady wzięli udział w następujących spotka-

niach środowiskowych: 

• 5 kwietnia wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w Konferencji Wyborczej 

Delegatów Związku Zawodowego Pracowników PAN, 

• 12 kwietnia wiceprezes Rady Janusz Szczerba uczestniczył w Walnym Zebraniu ZNP 

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

• 26 kwietnia prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Janusz Szczerba uczestniczyli 

w posiedzeniu Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów UOZ ZNP przy Uniwersytecie 

Śląskim, 

• 13 października Kol. Aneta Trojanowska wzięła udział w Nadzwyczajnym Zebraniu 

uczelnianej Organizacji ZNP w Politechnice Rzeszowskiej. 

W dniu 7 czerwca 2017 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Krajowej 

Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, na którym m.in. 

dokonano analizy wykorzystania w uczelniach środków z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych na potrzeby emerytów i rencistów. W bieżącej kadencji 2014-2019 

Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów Rady SzWiN ZNP działa w następującym składzie: Kol. 

Wiesława Specjał – przewodnicząca Zarządu Sekcji oraz członkowie Zarządu – Kol. Jerzy 

Gracz, Bogna Koźbiał, Donat Lewandowski i Helena Sosińska. 

W dniu 17 października 2017 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW odbyło się 

uroczyste zebranie z okazji 70-lecia działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na 

Politechnice Warszawskiej. Ze strony Sekretariatu Rady w spotkaniu uczestniczyli prezes 

Rady Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki. 

W dniu 5 grudnia 2017 roku w AGH wiceprezes Rady Stanisław Różycki na 

zaproszenie Okręgu Małopolskiego ZNP i Rady Uczelnianej ZNP w AGH wziął udział  

w Seminarium z okazji 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

Media, publikacje, debaty, akcje społeczne, współpraca ze środowiskiem 
 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki w roku 2017 mając swoją wizję funkcjonowania 

szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce aktywnie włączyła się w ramach cyklu Konferencji 

NKN w debatę nad przyszłym kształtem ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

bazując na dokumencie ZNP Pakt dla edukacji zawierającym rekomendacje dla tych 

sektorów zgodne z aspiracjami i oczekiwaniami środowiska akademickiego. Przedstawi-
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ciele Rady SzWiN ZNP uczestniczyli w roku 2017 w następujących konferencjach 

programowych w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki: 

• w dniach 26-27 stycznia 2017 roku w Katowicach „Ścieżki kariery akademickiej  

i rozwój młodej kadry naukowej”, 

• w dniu 1 marca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej udział prezesa Rady Janusza 

Raka i wiceprezesa Janusz Szczerby w prezentacji założeń systemu szkolnictwa 

wyższego – Ustawa 2.0. 

• w dniach 29-30 marca 2017 roku w KUL w Lublinie „Doskonałość edukacji akade-

mickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, 

• w dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku „Zróżnicowanie modeli uczelni i insty-

tucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, 

• w dniach 25-26 maja 2017 roku w Łodzi „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, 

• w dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Warszawie „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie 

wyższym”, prezes Rady Janusz Rak wziął udział w panelu „Udział różnych grup  

w zarządzaniu uczelnią”, 

• w dniu 7 września 2017 roku prezes Rady Janusz Rak wziął udział w posiedzeniu Rady 

Narodowego Kongresu Nauki w Warszawie. Temat przewodni: prezentacja i omówie-

nie głównych założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• w dniach 19-20 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie – 

podsumowanie cyklu konferencji NKN i prezentacja głównych założeń projektu 

Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, prezes Rady Janusz Rak wziął udział w panelu 

„Sytuacja pracowników uczelni w świetle nowych rozwiązań ustawowych”. 

Ponadto w dniu 13 listopada 2017 roku prezes Rady Janusz Rak uczestniczył  

w Konferencji „Szanse i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle 

proponowanej ustawy” na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Krakowie członkowie Sekretariatu Rady Janusz Rak, 

Stanisław Różycki i Dariusz Sala spotkali się z przewodniczącym KRPUT prof. T. Słomką 

rektorem AGH – omawiano zagadnienia dotyczące szkolnictwa wyższego. 

W dniu 15 lutego 2017 roku w Olsztynie odbyło się Sympozjum „Oczekiwania  

i możliwości działania młodych pracowników na rzecz społeczności akademickiej i rozwoju 

uczelni w świetle zmian w szkolnictwie wyższym” zorganizowane przez organizację zakła-

dową ZNP w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W Sympozjum uczestniczyli m.in.:  

• prorektor ds. kadr UWM - prof. dr hab. Grzegorz Białuński, 

• doradca Wiceprezesa RM Jarosława Gowina - Michał Wypij, 

• prezes RSzWiN ZNP - Janusz Rak i wiceprezes RSzWiN ZNP - Stanisław Różycki, 

• przewodniczący RW OPZZ Woj. Warmińsko-Mazurskiego –Jarosław Szunejko. 

W wyniku przeprowadzonej debaty sformułowano następujące wnioski: 

• konieczność wyeliminowania obowiązkowej habilitacji - habilitacja nie sprzyja rozwo-

jowi naukowemu, a raczej go hamuje - polskie uczelnie pomimo wzrostu liczby 

habilitacji w ostatnich latach, przesunęły się na dalsze miejsca w międzynarodowych 
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rankingach uczelni wyższych; habilitacja umożliwia tylko awans akademicki, a nie 

naukowy (rozpoznawalność); kariera naukowa i kariera akademicka to dwie niezależne 

od siebie drogi; 

• konieczność wzrostu wynagrodzeń dla młodych adeptów nauki - czas dynamicznego ich 

rozwoju naukowego/zawodowego (do 35 roku życia) zbiega się z okresem zakładania 

rodziny, nabywania mieszkań etc.; zapewnienie odpowiedniej stopy życiowej młodym 

pracownikom jest niezbędnym elementem wyeliminowania drenażu talentów przez 

sektor biznesowy; 

• konieczność zmniejszenia obciążeń dydaktycznych oraz administracyjnych – rosnący 

stopień obciążenia pracowników naukowych czynnościami niezwiązanymi z nauką 

(biurokratyzacja) i wysoki poziom pensów dydaktycznych są czynnikami w znacznym 

stopniu ograniczającymi tempo rozwoju karier naukowych młodych pracowników; 

• konieczność zmian w systemie ocen pracowników akademickich – istniejący system 

punktowy prowadzi do wielu patologii (np. „spółdzielnie pisania artykułów”) i nie 

pozwala w sposób obiektywny dokonać rzetelnej, indywidualnej oceny faktycznego 

wkładu pracownika w rozwój nauki; 

• konieczność synchronizacji zmian w szkolnictwie wyższym z odpowiednimi zmianami  

w oświacie – poprawa jakości kształcenia wyższego nie jest możliwa bez przeprowadze-

nia odpowiednich reform w oświacie - szczególnie w zakresie szkolnictwa średniego; 

absolwenci szkół średnich, po zdaniu matury, są naturalnymi kandydatami na studen-

tów. 

W ramach działań promocyjnych związku w monografii pt. „W kortowskim kręgu” 

(2017), pod red. Pilarek B., Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, ZNP  

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zamieścił rozdział „Związek Nauczycielstwa 

Polskiego w olsztyńskim środowisku naukowym”. 

Prezes Rady Janusz Rak w dniu 27 marca 2017 r. wziął udział w uroczystości 

promocji doktorskich i habilitacyjnych w Politechnice Warszawskiej. 

Podczas obrad III Kongresu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 22 maja 2017 roku  

w Warszawie prezes Rady Janusz Rak przedstawił stanowisko Rady wobec założeń nowej 

ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w odniesieniu do spraw pracowniczych  

i modelu kariery akademickiej. 

W dniu 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP we współpracy z Krajową Sekcją Nauki NSZZ 

„Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych zorganizowała konferencję progra-

mową „Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych”.  

W trakcie konferencji prasowej z przedstawicielami mediów został podpisany „Apel  

w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki  

i szkolnictwa wyższego” (wspólne wystąpienie KSN NSZZ "Solidarność" i Rady SzWiN ZNP). 
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Apel został następnie skierowany do najwyższych władz państwowych, Rady Dialogu 

Społecznego i Rady Narodowego Kongresu Nauki. 

W dniu 10 lipca 2017 roku na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich przedstawi-

ciele central związkowych: RSzWiN ZNP w osobach Janusza Raka i Stanisława Różyckiego 

oraz KSN NSZZ "Solidarność" reprezentowanej przez: Bogusława Dołęgę i Marka Kisilow-

skiego spotkali się z przedstawicielami Fundacji Rektorów Polskich oraz kierownictwem 

KRASP (prof. Jerzy Woźnicki przewodniczący Fundacji oraz przewodniczący Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej  

i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Marcin Pałys 

rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr Irina Degtyarowa sekretarz Komisji ds. Strategicz-

nych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP oraz dr Tadeusz Jędrzejewski wicekanclerz 

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Tematem spotkania było omówienie 

propozycji dotyczących praw pracowniczych w przygotowanym przez Fundację projekcie 

ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. 

Prezes Rady Janusz Rak na zaproszenie prof. Jana Szmidta uczestniczył w Zebraniu 

Plenarnym KRASP 8-9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu oraz w Zebraniu Plenarnym 

KRASP w dniach 12-13 października 2017 roku w Toruniu. 

W dniu 10 października 2017 roku w uroczystej Gali Konkursu Nauczyciel Roku 

2017 na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli członkowie Sekretariatu Rady: 

Janusz Rak, Stanisław Różycki i Dariusz Sala. 

W dniach 23-24 października 2017 r. w Ustroniu odbyły się warsztaty „Szare 

odcienie kobiecości” zorganizowane przez Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz 

Fundację im. R. Luksemburg. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Uczelnianej 

UOZ Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Program debaty obejmował dyskusje panelowe dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy 

w świetle ustawodawstwa w latach 2015 – 2017 oraz dyskryminacji kobiet w życiu 

społeczno-politycznym w Polsce. 

Aneta Trojanowska, Prezes Rady Uczelnianej UOZ ZNP przy Uniwersytecie Śląskim, 

prowadziła pierwszy panel omawiając zmiany wprowadzone w dwóch ostatnich latach w 

aktach prawnych, mających polepszyć sytuację rodzinną, zawodową i finansową kobiet. 

Do zmian tych należały m.in. roczny urlop macierzyński, możliwość przejścia na emeryturę 

w wieku 60 lat oraz program 500+ dla rodzin. Uczestniczki warsztatów dyskutowały i 

zastanawiały się, które z ostatnich działań rządu faktycznie pomogły a które zaszkodziły 

kobietom na rynku pracy? Jak pokonać bariery dla kobiet na rynku pracy i umożliwić im 

spełnianie zawodowych ambicji? Jakie działania przyniosłyby wymierne korzyści dla 

aktywnych zawodowo kobiet, a nie zostały jeszcze wprowadzone? Jak zmotywować rząd 

do szerszego działania i ochrony praw kobiet na rynku pracy? Czy w Polsce można 

pogodzić życie rodzinne i zawodowe nie tracąc na wartości w żadnym z jego aspektów? W 

trakcie warsztatów wypracowano wspólne stanowisko dotyczące przyszłości kobiet na 

rynku pracy w świetle obecnego i przyszłego ustawodawstwa. 
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Prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezes Rady Janusz Szczerba (z ramienia OPZZ) 

reprezentują Radę SzWiN ZNP w comiesięcznych obradach Rady Głównej Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego. 

Prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Stanisław Różycki i Janusz Szczerba kilka-

krotnie komentowali dla gazety Dziennik Gazeta Prawna bieżące problemy środowiska 

akademickiego, natomiast z redakcją Głosu Nauczycielskiego współpracuje wiceprezes 

Stanisław Różycki. Na stronie internetowej Rady SzWiN ZNP zamieszczane są informacje 

dotyczące bieżącej działalności Rady, dokumenty, listy, komunikaty i zapowiedzi. 
 

Udział członków Rady w ruchu związkowym, współpraca międzynarodowa 
 

Nasi przedstawiciele brali aktywny udział w pracach OPZZ, a poprzez struktury 

OPZZ także w organizacjach międzynarodowych związków. W pracach Rady OPZZ uczest-

niczył Kolega Janusz Szczerba. Reprezentanci uczelnianych organizacji ZNP są obecni  

w Radach Wojewódzkich OPZZ w województwach: mazowieckim, podlaskim, śląskim, 

łódzkim, dolnośląskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. 

W dniu 7 marca 2017 r. prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki 

odbyli spotkanie z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem i wiceprzewodniczącym 

Andrzejem Radzikowskim na temat projektu zmian ustawy o związkach zawodowych oraz 

nowych zasad podziału dotacji dla uczelni określonych rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. 

W dniu 9 maja 2017 roku wiceprezes Rady Janusz Szczerba wziął udział w po-

siedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego  

w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Główne tematy dyskusji to: 

- projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, 

- Stanowisko nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego z dnia 07.04.2017 r. w sprawie prac nad nową ustawą o szkolnictwie 

wyższym, 

- wypracowanie stanowiska Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego 

w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

Wiceprezesi Rady Janusz Szczerba i Stanisław Różycki w dniu 11 października 2017 

roku uczestniczyli w OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego w dyskusji eksperckiej 

poświęconej reformie szkolnictwa wyższego. Natomiast w dniu 26 października 2017 r.  

w siedzibie OPZZ w Warszawie wzięli udział w posiedzeniu zespołu OPZZ ds. instytutów 

naukowo-badawczych. 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP współpracowała również z innymi 

związkami zawodowymi działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. W 2017 

roku współpraca z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” układała się na ogół dobrze. 

W dniu 9 marca 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim wiceprezes Rady  

S. Różycki wziął udział w spotkaniu z panelem ekspertów Unii Europejskiej realizujących 

PSF (Policy Support Facility) w Polsce odnośnie wdrażania reform mających na celu 
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poprawę funkcjonowania systemu badań naukowych i innowacji, a także reform z obszaru 

szkolnictwa wyższego. 

W dniach 14 i 15 marca 2017 roku w Brukseli wiceprezes Rady Stanisław Różycki 

uczestniczył w posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzyna-

rodówki Edukacyjnej (HERSC), na którym omówione zostały następujące kwestie: 

- sytuacja w Turcji, gdzie po nieudanym zamachu stanu władze kraju przystąpiły do 

masowych aresztowań i zwolnień z pracy także w obszarze oświaty oraz nauki  

i szkolnictwa wyższego, 

- komunikat Komisji Europejskiej w sprawie poprawy i modernizacji edukacji, 

- 30 lat doświadczeń we wdrażaniu programu mobilności w szkolnictwie wyższym 

Erasmus, 

- sprawozdanie z działalności grupy roboczej ds. modernizacji szkolnictwa wyższego, 

- działania europejskiej agencji EQAR (European Quality Assurance Registry) zajmującej się 

oceną jakości na szczeblu europejskim, 

- sprawozdanie z działań Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego  

w Edukacji. 

Kolejne posiedzenie Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzyna-

rodówki Edukacyjnej (HERSC) z udziałem wiceprezesa Rady Stanisława Różyckiego odbyło 

się w Brukseli w dniach 11-12 września 2017 roku. W posiedzeniu uczestniczyła dyrektor 

międzynarodówki Edukacyjnej na Europę Suzan Flocken oraz członkowie Komitetu,  

a przewodniczył Rob Copeland – przewodniczący HERSC. Spotkanie jak zawsze było 

poświęcone omówieniu ważnych wydarzeń międzynarodowych dotyczących szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz roli Międzynarodówki Edukacyjnej w tych wydarzeniach, a także 

przyszłym działaniom związków zawodowych istniejącym w obszarze szkolnictwa 

wyższego i nauki. Dwie ważne dyskusje dotyczyły projektu stanowiska przyszłej 

konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki planowanej na maj 2018 roku  

w Paryżu oraz ocenie rosnącej w tym obszarze kwestii prekaryjnego zatrudniania 

pracowników naukowych. Problem ten był omawiany na dwu grupach roboczych 

debatujących o sytuacji pracowników nauki, szczególnie młodych. Sprawa ta ma być 

przedmiotem dyskusji także na następnym spotkaniu HERSC w kwietniu 2018 r. 

W dniach 27-28 października 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece 

Akademickiej w Katowicach odbyła się III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne 

granice pracy. Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we 

współczesnych społeczeństwach”, której organizatorami byli: Sekcja Socjologii Pracy Pol-

skiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodo-

logii Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŚ we współpracy z Oddziałem Katowickim 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Kołem Naukowym Socjologów przy Instytucie 

Socjologii UŚ. Do udziału w konferencji i w dyskusji panelowej zaproszono przedstawicieli 

partnerów społecznych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych repre-

zentował Przewodniczący Jan Guz, Forum Związków Zawodowych – Sławomir Witkowicz, 
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NSZZ „Solidarność” – Kazimierz Siciński. Do udziału w dyskusji panelowej zaproszono 

także Anetę Trojanowską, Prezes Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy 

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Celem Konferencji było poszerzenie dyskusji nad znaczeniem ludzkiej pracy  

w kontekście globalnych, europejskich i krajowych przemian w wymiarze ekonomiczno-

społecznym i kulturowym z uwzględnieniem ekspansji neoliberalnej wersji gospodarki 

kapitalistycznej. Dyskusja skoncentrowana została na problematyce metodologicznych  

i praktycznych problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Konferencja była okazją do 

refleksji nad sposobami badania współczesnych możliwości i ograniczeń działań związków 

zawodowych w zakresie obrony pracowników w różnych typach zatrudnienia oraz analizy 

znaczenia i roli emocji w doświadczeniach szeregowych ludzi pracy i zarządzających,  

a także znaczenia emocji dla pełnienia ról społecznych i kształtowania tożsamości 

jednostki czy dla reprezentacji interesów pracowniczych i dla związków zawodowych. 

Wystąpienia przedstawicieli związków zawodowych oraz dyskusja z uczestnikami 

konferencji miały udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące następujących kwestii: 

- jakie wyzwania stoją przed związkami zawodowym w Polsce w zakresie ich wzmocnienia, 

w tym zwłaszcza, jakie są problemy dotyczące ich wzmocnienia liczebnie i jakościowo,  

a więc kto współcześnie może do nich należeć (np. czy mogą to być też np. pracownicy 

tymczasowi, migranci, kobiety w czasie urlopów wychowawczych i/lub przerw w pracy, 

doktoranci, itd.), kogo związki zawodowe na uczelniach mają reprezentować; 

- jakie wyzwania instytucjonalno- organizacyjne stoją przed związkami zawodowymi,  

w tym na jakie warunki działania natrafiają związki zawodowe (w sektorze prywatnym  

i w tym, z udziałem państwa) oraz na jakie dotychczasowe osiągnięcia dialogu społecz-

nego i dobre jego praktyki, sukcesy warto zwrócić uwagę. 

Zasadniczym celem debaty była natomiast integracja świata pracy (związkowców) 

ze światem nauki (środowiskiem akademickim) oraz wzajemna wymiana informacji  

i doświadczeń teoretyków i praktyków związanych z obszarem pracy. 

 

Problematyka finansowa i stan organizacyjny Rady 
 

Przedstawiając problematykę finansową Rady należy podkreślić, że pomimo 

niższych niż w roku 2016 przychodów, za rok 2017 osiągnięto dodatni wynik finansowy, 

który wyniósł 43.183,25 zł, przy czym łączne przychody Rady osiągnęły kwotę niemal 

449 tys. zł (w roku 2016 prawie 489 tys. zł). Na wynik roku 2017 złożyła się przekazana  

z ZNP dywidenda z akcji Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (144.000 zł), składki 

odprowadzone do Rady przez organizacje członkowskie w kwocie 286.507,40 zł oraz 

odsetki w wysokości 17.477,81 zł. Pomimo zmniejszenia liczby pracujących członków 

organizacji ZNP zrzeszonych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, składka roczna na  

1 pracującego wzrosła z kwoty 32,93 zł/osobę do 34,63 zł/osobę. Zestawienie składek 
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wpłaconych przez poszczególne organizacje związkowe stanowi Załącznik Nr 1 do 

sprawozdania z działalności za rok 2017. 

Szczegółowe dane o przychodach i kosztach w roku 2017 zawarte są w spra-

wozdaniu finansowym Rady, przedkładanym do zatwierdzenia. Stan aktywów Rady na 

koniec 2017 roku wyniósł kwotę 1.740.697,17 zł i wzrósł rok do roku o 58.491,98 zł. 

Sprawą powodującą szereg problemów pozostaje kwestia dokończenia procesu 

przekształcania zapoczątkowanego w 2005 r. utworzeniem Rady Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki ZNP. Chodzi o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym tych organizacji, 

które mając osobowość prawną przeszły z Federacji do Rady tj. ZNP. Dlatego w roku 

minionym (2017) i obecnie (2018) kontynuowane są działania w celu zakończenia procesu 

przekształceń. 

Odnosząc się do stanu organizacyjnego Rady należy zaznaczyć, że utrzymuje się 

tendencja spadkowa liczby członków naszej organizacji i nadal, pomimo starań 

Kol. Janusza Szczerby, występują trudności z określeniem dokładnej liczby członków ze 

względu na notoryczny brak informacji ze strony szeregu organizacji zakładowych (nie 

nadsyłają one ankiet statystycznych). Trzeba podkreślić, że w jednolitym ZNP jest to 

niesłychanie ważna informacja, od której uzależnione są różne parytety (np. liczba 

członków Zarządu Głównego ZNP, liczba delegatów na Zjazd). Szczegółowa analiza stanu 

organizacyjnego Rady stanowi dokument uzupełniający sprawozdanie z działalności Rady 

za rok 2017 (Załącznik Nr 2). 
 

        W imieniu Prezydium Rady 

 
         Janusz Rak 


