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Warszawa, 13-03-2019 

 

Sprawozdanie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

z działalności w roku 2018 
 

Działalność Rady SzWiN ZNP oraz Prezydium Rady w 2018 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 oraz projektów rozporządzeń wynikających z delegacji ustawowych, a od września 

monitorowania procesu jej wdrażania. Działania te, zwłaszcza w kwestii uprawnień 

związków zawodowych i spraw pracowniczych w obszarze szkolnictwa wyższego, były 

realizowane w trakcie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, podczas prezentowania stanowiska Rady na posiedzeniach Sejmowej Komisji 

Edukacji Nauki i Młodzieży i jej stałych podkomisji, a także poprzez środki komunikacji 

społecznej. W sprawach organizacyjno-związkowych Rada podjęła intensywne działania 

wynikające z uchwały IV Krajowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej ostatecznego dokończenia 

procesu integracji organizacji zakładowych należących do byłej Federacji Szkół Wyższych  

i Nauki ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. 

 

Posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Prezydium Rady 
 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odbyła w roku 2018 dwa posiedzenia,  

w tym jedno prawomocne (quorum). Trzecie posiedzenie planowane na dzień 14 grudnia 

2018 roku nie odbyło się z uwagi na kolizję z terminem szkolenia z zakresu wdrażania 

ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych 

związków zawodowych przeprowadzonego w dniach 13-14 grudnia 2018 r. przez pra-

cowników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

16 marca 2018 roku Rada SzWiN ZNP zatwierdziła sprawozdanie finansowe Rady za 

rok 2017, przyjęła sprawozdanie Rady z działalności w roku 2017, zatwierdziła plan 

finansowo-gospodarczy Rady SzWiN ZNP na rok 2018, przyjęła plan pracy Rady  

i Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wraz z terminarzem posiedzeń  

w roku 2018, a także zaopiniowała wnioski o nadanie Złotej Odznaki ZNP oraz Odznaki za 

50 lat przynależności do ZNP oraz dokonała wyboru 2 delegatów Związku Nauczycielstwa 
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Polskiego z ramienia Rady na IX Kongres OPZZ. W trakcie obrad odbyła się debata  

z udziałem Piotra Müllera podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotycząca problematyki spraw pracowniczych oraz uprawnień organizacji 

związkowych działających w uczelniach publicznych. Następnie Rada Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo o szkol-

nictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku (Uchwała numer 53/2018). 

29 czerwca 2018 roku obecni na spotkaniu członkowie Rady SzWiN ZNP wysłuchali 

informacji o działalności Prezydium i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w I półroczu 

2018 roku oraz informacji Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP o sytuacji emerytów i rencistów; a także informacji bieżącej 

odnośnie spraw organizacyjnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, w tym działań 

dotyczących porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego i nauki. W trakcie 

obrad odbyła się debata z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

Jarosława Gowina dotycząca perspektyw wzrostu wynagrodzeń pracowników uczelni 

publicznych oraz planowanych zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego i nauki 

wynikających z przepisów procedowanej wówczas Ustawy 2.0. Rada nie podjęła żadnych 

uchwał z uwagi na brak quorum. 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w roku 2018 zebrało się 12 razy. 

Główne tematy obrad to: 

 23 stycznia 2018 r. – sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki  

w aspekcie porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego i nauki; 

omówienie stanu przygotowań do ujęcia w sprawozdaniu finansowym Rady za rok 

2017 wyników finansowych organizacji związkowych nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wprowadzenie w tych organizacjach nowych zasad prowadzenia 

rachunkowości; założenia organizacyjne planu szkoleń związkowych w 2018 roku. 

 6 marca 2018 r. – informacja o wpływie składki członkowskiej w 2017 roku; 

przedstawienie sprawozdania finansowego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP za 

rok 2017; omówienie sprawozdania z działalności Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP za rok 2017; omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Rady na 2018 

rok; informacja dotycząca spraw organizacyjnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP w aspekcie porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego i nauki; plan 

szkoleń związkowych w 2018 roku; przedstawienie planów współpracy międzynarodo-

wej na rok 2018, omówienie koncepcji spotkań środowiskowych Sekretariatu i Prezy-

dium Rady z przedstawicielami uczelnianych organizacji związkowych w poszczegól-

nych ośrodkach akademickich; omówienie projektu stanowiska Rady odnośnie kierun-

ków zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w obszarze spraw 

pracowniczych oraz uprawnień organizacji związkowych działających w uczelniach 

publicznych w świetle projektu Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 9 kwietnia 2018 r. – wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP oraz 

Prezydium Rady SzWiN ZNP z udziałem Piotra Müllera podsekretarza stanu  
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w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematyka wspólnej części obrad: 

Propozycje zmian w systemie kształcenia nauczycieli oraz sytuacja w szkolnictwie 

wyższym i nauce w świetle rozwiązań zawartych w Ustawie 2.0. Kontynuacja obrad 

Prezydium Rady: informacja bieżąca dotycząca spraw organizacyjnych Rady SzWiN  

w aspekcie porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego i nauki; 

informacja o posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 22 marca 2018 

roku w sprawie rozpatrzenia informacji na temat wynagrodzeń pracowników szkół 

wyższych na tle sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego; informacja o debacie 

eksperckiej w dniu 28 marca 2018 roku w siedzibie OPZZ nad projektami Kodeksów 

pracy przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną; informacja o wyborze delegatów 

ZNP i przygotowaniach do IX Kongresu OPZZ. 

 15 maja 2018 r. – informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

informacja o posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjne (HERSC) w Brukseli w dniach 9-10 

kwietnia 2018 roku; informacja o rozpoczęciu procesu legislacyjnego Ustawy 2.0 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP, w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

 12 czerwca 2018 r. – informacja o IX Kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych w dniach 24-25 maja 2018 roku; informacja o posiedzeniach 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniach 24, 29 i 30 maja 2018 roku w sprawie 

rozpatrzenia projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) 

oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (druk nr 2447); sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki ZNP, w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie szkolnictwa 

wyższego i nauki - informacja prawnika ZNP Krzysztofa Stradomskiego; debata 

odnośnie protestów studenckich na kilku uczelniach, w tym na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz przyjęcie przez Prezydium Rady stanowiska w sprawie projektu 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 29 czerwca 2018 r. – sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,  

w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego  

i nauki. 

 10 lipca 2018 r. – omówienie protokołu z kontroli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną SzWiN ZNP w dniach 21-23.05.2018 r. 

 27 września 2018 r. – sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,  

w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego  

i nauki w aspekcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2019 roku; omówienie 

propozycji zmian w Statucie ZNP oraz problematyka monitorowania wdrażania ustawy 

2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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 23 października 2018 r. – informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; informacja o posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki  

w dniu 22 października 2018 roku w sprawie omówienia rządowego projektu ustawy 

budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864); sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP, w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie 

szkolnictwa wyższego i nauki w aspekcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2019 

roku; omówienie propozycji zmian w Statucie ZNP (kontynuacja). 

 20 listopada 2018 r. – informacja o pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego; informacja o posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniach 15-16 

listopada 2018 roku; podsumowanie działań w ramach współpracy międzynarodowej 

w roku 2018; informacja o stanie organizacyjnym Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP na dzień 1.10.2018 roku; sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki ZNP, w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie szkolnictwa 

wyższego i nauki w aspekcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2019 roku 

(kontynuacja); omówienie zagadnień dotyczących kampanii sprawozdawczo-wybor-

czej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP w 2019 roku; omówienie projektu 

planu finansowo-gospodarczego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na 2019 rok 

oraz projektu programu pracy Rady i Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP wraz z terminarzem posiedzeń w roku 2019; problematyka monitorowania 

wdrażania ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 4 grudnia 2018 r. – sprawy organizacyjne Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,  

w tym działania dotyczące porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego  

i nauki w aspekcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2019 roku; omówienie 

zagadnień dotyczących kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa 

wyższego i nauki ZNP w 2019 roku oraz problematyka monitorowania wdrażania 

ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (kontynuacja). 

 13 grudnia 2018 r. – posiedzenie Prezydium Rady SzWiN ZNP podczas szkolenia  

z zakresu wdrażania ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - podjęto 

uchwałę w sprawie przekazania składki wspomagającej do OPZZ. 

Ponadto Prezydium Rady SzWiN ZNP na swych posiedzeniach omawiało inne 

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

kwestie dotyczące bieżących wpływów i wydatków Rady w roku 2018. Stosownie do 

swoich kompetencji statutowych 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, narad i szkoleń, spotkań 

z przedstawicielami władz. Przyjmował także projekty dokumentów i materiałów oraz 

analizował nadsyłane projekty aktów prawnych. 
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Spotkania z przedstawicielami Rządu 
 

W 2018 roku członkowie Sekretariatu Rady kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach 

konsultacyjnych Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących projektowanych 

zapisów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - głównie odnośnie spraw 

pracowniczych i uprawnień związków zawodowych. 

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie wicepremiera i ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina i podsekretarza stanu Piotra Müllera z Sekreta-

riatem Rady SzWiN ZNP (prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi: Stanisław Różycki i Janusz 

Szczerba) oraz delegacją KSN NSZZ „Solidarność” (przewodniczący Bogusław Dołęga 

i wiceprzewodniczący: Marek Kisilowski i Wojciech Pilich). Spotkanie odbyło się na 

wniosek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” i dotyczyło 

projektu z dnia 22 stycznia 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

postulatów zmian zgłaszanych przez stronę związkową. Przedstawiciele Rady SzWiN ZNP 

zaproponowali szereg poprawek, głównie dotyczących spraw pracowniczych i uprawnień 

związków zawodowych, z których znaczna część została uwzględniona i znalazła się 

w kolejnej wersji projektu Ustawy wypracowanej w trakcie konferencji uzgodnieniowej 

poszczególnych resortów rządowych.  

4 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie 

NiSzW. Radę reprezentowali: prezes Janusz Rak oraz wiceprezes Janusz Szczerba. 

Natomiast w dniu 12 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego odbyło się spotkanie kierownictwa resortu - wicepremiera i ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, podsekretarza stanu Piotra Müllera i podsekre-

tarza stanu Stanisława Skuzy z Sekretariatem Rady reprezentowanym przez prezesa Rady 

Janusza Raka oraz wiceprezesów – Stanisława Różyckiego i Janusza Szczerbę. Przedstawi-

ciele Rady zostali poinformowani o zmianach w projekcie Ustawy 2.0 planowanych do 

wprowadzenia podczas II czytania w Sejmie, a następnie zgłosili swoje postulaty doty-

czące m. in. uzgadniania zasad oceny nauczycieli akademickich, odmrożenia wysokości 

odpisu na ZFŚS w latach 2018-2026 oraz obniżenia o 30 godzin maksymalnego wymiaru 

pensum dla wszystkich stanowisk nauczycieli akademickich. 

30 sierpnia 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się 

spotkanie konsultacyjne prezesa Rady Janusza Raka i wiceprezesa Janusza Szczerby  

z podsekretarzem stanu Piotrem Müllerem odnośnie wdrażania ustawy 2.0; zgłoszono 

postulat szkolenia dla przedstawicieli organizacji związkowych Rady SzWiN ZNP. 

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2018 roku 

prezes Rady Janusz Rak został powołany w skład Zespołu do spraw analizy rozwiązań  

w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału 

dydaktycznego oraz badawczego. Zespół działa jako ciało doradcze przy Ministrze Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2018 posiedzenia Zespołu odbyły się w dniach 31 lipca, 

24 sierpnia oraz 24 października. 
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Udział przedstawicieli Prezydium Rady w pracach Parlamentu 
 

 24 stycznia 2018 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki  

w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat 

aktualnych problemów polskiej humanistyki i nauk społecznych – uczestniczył 

wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

 22 marca 2018 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące rozpa-

trzenie informacji na temat wynagrodzeń pracowników szkół wyższych na tle sytuacji 

finansowej szkolnictwa wyższego. Stan obecny – perspektywy zmian. Uczestniczyli: 

prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Janusz Szczerba; 

 9 kwietnia 2018 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3221) – 

uczestniczył wiceprezes Rady Janusz Szczerba; 

 29-30 maja 2018 r. – posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie: 

I. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(druk nr 2446) – kontynuacja; 

II. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) – kontynuacja. 

29 maja uczestniczył prezes Janusz Rak, a 30 maja wiceprezes Stanisław Różycki; 

 13 czerwca 2018 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki  

w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie 

działania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – uczestniczył wiceprezes Rady Stanisław 

Różycki; 

 14 czerwca 2018 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie: 

I. Rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446 i 2563); 

II. Rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy 

– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki 

nr 2447 i 2564); 

III. Rozpatrzenia i zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania 

z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk 

nr 2559) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie: Oświata 

i wychowanie, Nauka, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, agencje wykonawcze 

NCN i NCBiR, Szkolnictwo wyższe, NAWA, PAN, rezerwy celowe (pozycja 18). 

Uczestniczyli: wiceprezes Janusz Szczerba i Kol. Błażej Mądrzycki. 

 18 lipca 2018 r. – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie rozpa-

trzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(druk nr 2734) – uczestniczył wiceprezes Stanisław Różycki; 
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 22 października 2018 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki 

dotyczące zaopiniowania dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu 

ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie: części budżetowej 28 - Nauka, części 

budżetowej 38 - Szkolnictwo wyższe oraz części budżetowej 67 - PAN – uczestniczył 

wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

 12 grudnia 2018 r. – posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

dotyczące rozpatrzenia Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. wdra-

żania reformy szkolnictwa wyższego i nauki – uczestniczył wiceprezes Rady Janusz 

Szczerba. 

 

Opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawy interwencyjne 
 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP sformułowało szereg opinii 

odnośnie projektów aktów prawnych oraz pismo o charakterze interwencyjnym do władz. 

Dokumenty te dotyczyły: 

 niekorzystnych zmian warunków zatrudniania w Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie adiunktów mianowanych na czas nieokreślony (pismo z dnia 9 lutego 

2018 r. do JM Rektor AJD prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej z powiadomieniem 

Piotra Müllera podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 

 stanowiska Rady w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki 

sejmowe nr 2446 i 2447) - stanowisko Rady z dnia 16 maja 2018 r. przekazane 

przedstawicielowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na posiedzeniu zespołu 

ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego; 

 stanowiska Rady w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki 

sejmowe nr 2446 i 2447) - stanowisko Rady z dnia 16 maja 2018 r. przekazane Panu 

Rafałowi Grupińskiemu przewodniczącemu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na 

posiedzeniu Komisji w dniu 29 maja 2018 roku; 

 opinii w imieniu Rady SzWiN ZNP odnośnie projektu z dnia 5 lipca 2018 roku 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej - opinia Rady z dnia 6 sierpnia 2018 r. przekazana do Pana Jarosława 

Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

 opinii do projektu budżetu na rok 2019 w części szkolnictwo wyższe i nauka - uwagi 

przekazano do OPZZ w dniu 12 września 2018 roku; 

 opinii w imieniu Rady SzWiN ZNP odnośnie projektu z dnia 14 września 2018 roku 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału 

środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz 

potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki...; - opinia Rady z dnia 15 października 2018 roku 
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przekazana 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, 

- 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 dniu 9 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie prezesów i pełnomocnych 

członków zarządów ZNP organizacji zakładowych mających osobowość prawną 

poświęcone porządkowaniu struktur Rady SzWiN ZNP. 

W dniu 28 lutego 2018 r. przedstawiciele Sekretariatu Rady Janusz Rak i Janusz 

Szczerba uczestniczyli w Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów ZNP w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. 

W dniu 23 marca 2018 r. wiceprezesi Rady Stanisław Różycki i Janusz Szczerba 

wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami zarządów związków zawodowych ZNP 

Wrocławia - omawiano kwestie związane z dokończeniem procesu integracji ze Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego organizacji zakładowych byłej Federacji Szkół Wyższych i Nauki. 

W dniach 5 września i 19 października 2018 roku odbyły się posiedzenia Komisji 

Statutowej RSzWiN ZNP w składzie Kol. Rzymski Władysław, Kol. Czyżewski Cezary,  

Kol. Sikorski Jan, Kol. Mądrzycki Błażej. 

W dniu 1 października 2018 r. członkowie Sekretariatu Rady Janusz Rak, Janusz 

Szczerba, Stanisław Różycki i Dariusz Sala wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu 

Głównego ZNP z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W dniu 12 października 2018 roku wiceprezes Rady Dariusza Sala uczestniczył  

w nadzwyczajnym zebraniu Delegatów ZNP w Politechnice Rzeszowskiej. 

W dniu 15 października 2018 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki wziął udział 

w uroczystym posiedzeniu Rady Zakładowej ZNP w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

W dniu 6 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie wiceprezesów Rady Kol. Janusza 

Szczerby, Stanisława Różyckiego i Dariusza Sali z przedstawicielami organizacji zakłado-

wych pionu szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie zintensyfikowania działań w celu 

dokończenia procesu integracji z ZNP. 
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W dniach 16-17 listopada 2018 r. wiceprezesi Rady Janusz Szczerby, Dariusz Sala 

oraz Kol. Artur Stec i Kol. Witold Staszewski wzięli udział w uroczystościach z okazji  

50. rocznicy ZNP na Uniwersytecie Śląskim. 

W dniach 22-23 listopada 2018 r. wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył  

w debacie o kształcie edukacji historycznej w stulecie niepodległości Polski zorganizowa-

nej w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. 

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie Sekretariatu Rady (Janusz Rak, 

Janusz Szczerba i Dariusz Sala) z prawnikiem Zarządu Głównego ZNP w sprawie analizy 

stanu integracji organizacji zakładowych pionu szkolnictwa wyższego i nauki ze Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego. Następnie członkowie Sekretariatu Rady (Janusz Rak, Janusz 

Szczerba i Dariusz Sala) na zaproszenie wicepremiera Jarosława Gowina uczestniczyli  

w spotkaniu opłatkowym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W ramach pomocy prawnej dla organizacji zakładowych Rady Szkolnictwa Wyższe-

go i Nauki ZNP w 2018 roku zostały zorganizowane cztery szkolenia: 

 w dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie na temat „Podatki i 

rachunkowość w związku zawodowym” z uwzględnieniem zmian w przepisach podat-

kowych i rachunkowości obowiązujących od 2018 roku. Szkolenie przeprowadził 

Prezes Zarządu CEO biegły rewident/audytor Pan Przemysław Karwowski z firmy 

PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo - Księgowi Sp. z o.o. 

 w dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO (Rozporządzenie 

o Ochronie Danych Osobowych). Szkolenie przeprowadził prawnik ZG ZNP Krzysztof 

Stradomski. 

 w dniu 13 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla organizacji ZNP 

zrzeszonych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki odnośnie wybranych zagadnień  

z zakresu zbiorowego prawa pracy i uprawnień organizacji zakładowych z uwzględnie-

niem zmian w ustawie o związkach zawodowych - szkolenie przeprowadził prawnik 

OPZZ Paweł Galec. 

 w dniach 13-14 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania 

ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych 

związków zawodowych przeprowadzone przez pracowników Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego: 

Panel I Ewaluacja działalności naukowej uczelni, 

Panel II Finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

Panel III Sprawy Pracownicze, 

Panel IV Ustrój uczelni –wybrane aspekty. 

W szkoleniu wzięło udział 33 przedstawicieli organizacji zakładowych Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki. 

W ramach współpracy regionalnej organizacji uczelnianych w Radzie funkcjonują 

dwa konwenty: uczelni krakowskich oraz uczelni śląskich. 
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Konwent Prezesów Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego  

z siedzibą w Katowicach spotykał się w roku 2018 trzy razy. 

IX spotkanie Konwentu Prezesów miało miejsce 31 stycznia w siedzibie ZNP  

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W czasie posiedzenia omówiono aktualną 

sytuację prawną organizacji ZNP zrzeszonych w Konwencie. Okazało się bowiem, że 

organizacje te mają różny status i działają: albo w oparciu o własny statut, albo w oparciu 

o statut Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczelniane organizacje ZNP są także w różny 

sposób zarejestrowane w KRS-ie. Aby uporządkować sytuację i aby organizacje zrzeszone 

w Konwencie mogły być jednostkami organizacyjnymi ZNP, konieczne jest przeprowa-

dzenie zmian dotyczących statutu oraz uporządkowanie wpisów w KRS-ie. W dalszej części 

posiedzenia omówiono stosowanie podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów 

dla nauczycieli akademickich, ponieważ w uczelniach Konwentu różnie rozwiązano ten 

problem. Uniwersytet Śląski na chwilę wstrzymał naliczanie podwyższonych kosztów  

i powrócił do stanu poprzedniego; Politechnika Śląska przygotowała bardzo skompliko-

wany system liczenia kosztów uzyskania przychodów; w Uniwersytecie Ekonomicznym 

przygotowano wykaz prac, które można potraktować jako autorskie i trzeba podpisywać 

specjalne oświadczenia; w Politechnice Rzeszowskiej Rektor czeka na stanowisko 

Ministerstwa Finansów; w Akademii Muzycznej nalicza się koszty według starych zasad. 

Konieczne jest jasne stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Podczas 

posiedzenia omówiono także problem dalszego zatrudniania adiunktów (rotacja). 

Rozmawiano także o zmianach dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (wysokość zapomóg). 

Kolejne, X spotkanie Konwentu Prezesów, miało miejsce 11 lipca 2018 r., również  

w Katowicach. Na początku przedstawiono aktualny stan prac nad nową ustawą Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, skrótowo określaną jako Ustawa 2.0. Przygotowywana 

ustawa przewiduje wprowadzenie bardzo daleko idących zmian w systemie szkolnictwa 

wyższego  i nauki i ma wejść w życie 1 października 2018 r. Podczas posiedzenia 

omówiono niektóre  z proponowanych zmian. Podkreślano, że poszczególne uczelnie 

przygotowują różnie strategie działania w nowym systemie, niektóre, jak Uniwersytet 

Śląski planują wprowadzenie m.in. bardzo radykalnych zmian strukturalnych. Prezesi 

organizacji uczelnianych ZNP podkreślili konieczność bardzo dokładnego zapoznania się  

z treścią nowej ustawy i przepisów ją wprowadzających. W dalszej części posiedzenia 

omówiono także problemy związane z wprowadzeniem RODO, czyli Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W związku z licznymi wątpliwościami 

dotyczącymi odpowiedniego stosowania przepisów tego rozporządzenia, postanowiono 

skierować wspólne pismo w tej sprawie do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 

Podczas spotkania podkreślono także konieczność umocowania prawnego Konwentu 

Prezesów Uczelnianych Organizacji ZNP w Statucie ZNP. 

Po raz kolejny członkowie Konwentu Prezesów Uczelnianych Organizacji ZNP 

spotkali się 16 listopada 2018 r. w Katowicach. W dniu tym świętowano jubileusz 50 - lecia 
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działalności uczelnianej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Jego Magnificencja 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prezes Związku 

Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz prezes Rady Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki ZNP Janusz Rak. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym 

prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, 

wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Grzegorz Gruchlik, 

wiceprezesi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba i Dariusz Sala, prezes 

Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP 

Grażyna Ralska, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego Wacław Czerkawski, 

prezes Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej Adam Rowicki, prezesi organizacji 

związkowych ZNP działających w uczelniach wyższych, członkowie Zarządu Okręgu 

Śląskiego i Małopolskiego ZNP. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także członkowie 

zaprzyjaźnionych związków zawodowych, członkowie i emerytowani członkowie 

organizacji uczelnianej ZNP oraz pracownicy uczelni. 

Działalność uczelnianej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego towarzyszyła 

śląskiej uczelni od rozpoczęcia pierwszego roku akademickiego. 30 października 1968 roku 

odbyło się posiedzenie Rady Zakładowej inaugurujące działalność organizacji, której 

członkowie należeli wcześniej do ZNP w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Katowicach. Jubileusz 50-lecia był okazją do refleksji nad czasem 

minionym oraz możliwością prezentacji bogatej historii i dokonań Związku Nauczycielstwa 

Polskiego; który od 113 lat jest rzecznikiem uprawnień oraz zawodowych, ekonomicznych 

i socjalnych interesów pracowników edukacji, troszczy się o kształtowanie demokracji  

w szkolnictwie polskim, wychowanie w duchu poszanowania praw, wolności, godności 

osobistej oraz tolerancji. 50-lecie działalności organizacji uczelnianej związku świętowano 

w wyjątkowym czasie, razem z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, dlatego w trakcie 

uroczystości przypomniano działania Związku Nauczycielstwa Polskiego u zarania 

Niepodległej. Prelekcję pod tytułem „Nauczyciele i ZNP o Niepodległą oraz związki  

z Józefem Piłsudskim i kontekst śląski” wygłosił dr Piotr Wierzbicki.  

W trakcie uroczystości zaprezentowano także chlubne karty z 50. letniej historii 

uczelnianej organizacji ZNP w Uniwersytecie Śląskim, działania związku zaprezentował  

dr Błażej Mądrzycki. W dalszej części uroczystości uczestnicy wysłuchali nagrań 

okolicznościowych wystąpień JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka i prof. Wiesława 

Banysia – rektora uczelni w latach 2008 - 2016. Okolicznościowe przemówienia wygłosili 

zaproszeni goście, w tym prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras, wiceprezes 

Zarządu Głównego ZNP Grzegorz Gruchlik, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

ZNP Janusz Szczerba i inni. Uroczystość była także okazją do podziękowania wszystkim, 

którzy przez lata tworzyli struktury organizacyjne i aktywnie działali na rzecz związku  

i całej społeczności akademickiej. Zasłużonym działaczom związkowym wręczono Złote 

Odznaki ZNP, przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, 
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społecznej, oświatowej i naukowej. Wręczono także Odznaki za 50 lat przynależności do 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na koniec wręczono dyplomy z podziękowaniami za 

współpracę z uczelnianą organizacją ZNP. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali także 

jubileuszową publikację opisującą 50. letnią działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Uniwersytecie Śląskim. 
 

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

W dniu 22 stycznia 2018 roku wiceprezes Janusz Szczerba wziął udział w prezentacji 

ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (po konsultacjach społecznych), która 

odbyła się w Auli budynku ASP w Warszawie. 

W dniu 28 marca 2018 roku przedstawiciele Rady: wiceprezesi Stanisław Różycki 

i Janusz Szczerba oraz Kol. Błażej Mądrzycki wzięli udział w debacie eksperckiej dotyczącej 

projektów nowego Kodeksu Pracy, która odbyła się w siedzibie OPZZ w Warszawie. 

23 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  

w Katowicach odbyło się seminarium naukowe będące podsumowaniem międzyna-

rodowego projektu pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system 

effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”. 

Liderem i międzynarodowym koordynatorem trzeciej edycji projektu NEIRE był Katholieke 

Universiteit Leuven (Belgia), a jego wykonawcami w Polsce byli pracownicy Zakładu 

Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem prof. zw.  

dr hab. Barbary Kożusznik. Do udziału w tym seminarium oraz panelu dyskusyjnym  

pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja 

czy obligatoryjna uciążliwość?” zaproszono m.in.: Anetę Trojanowską, prezes Rady 

Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim. Podczas semi-

narium omówiono system mediacji w Polsce oraz wnioski płynące z przeprowadzonych 

badań. 

W dniu 9 maja 2018 r. wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w Między-

narodowej konferencji podsumowującej działania zrealizowane w projekcie Odbiurokra-

tyzowanie Polskich Ram Kwalifikacji. Organizatorem konferencji była Polska Komisja 

Akredytacyjna. 

W dniu 16 maja 2018 r. członkowie Sekretariatu Rady: Janusz Rak, Stanisław 

Różycki i Janusz Szczerba wzięli udział w debacie dotyczącej projektu ustawy 2.0 Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego 

„Dialog” w Warszawie podczas posiedzenia Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu 

Społecznego. 

25 września 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  

w Katowicach, odbyła się konferencja naukowa „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w świe-

tle zmieniającego się prawa”. Celem konferencji było scharakteryzowanie zagadnień 

prawnych, wiążących się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, a także z pozycją tej 

grupy zawodowej w środowisku zatrudnienia. Zróżnicowana tematyka wystąpień zwróciła 
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uwagę na ważne, dynamicznie postępujące zmiany oddziałujące na proces wykonywania 

zadań bibliotekarza oraz na miejsce tej grupy zawodowej w środowisku pracy. Aneta 

Trojanowska, Prezes Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie 

Śląskim wygłosiła referat pt.: „Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy”.  

W wystąpieniu omówiono problem stresu, jako jednego z najczęściej zgłaszanych 

problemów zdrowotnych związanych z pracą. Scharakteryzowano zagrożenia psycho-

społeczne w pracy jako czynniki środowiska, które na drodze mechanizmu stresu mogą 

powodować szkody psychiczne, społeczne lub fizyczne u pracownika. Biblioteki akade-

mickie także są obszarami, gdzie obserwuje się występowanie różnego rodzaju konfliktów, 

zachowań mobbingowych lub dyskryminacyjnych. Nagłośnienie i napiętnowanie spraw  

o psychiczne molestowanie oraz szerzenie wiedzy na ten temat może być jednym ze 

sposobów rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami psychospołecznymi  

w środowisku pracy. 

W dniu 30 września 2018 roku wiceprezesi Rady Janusz Szczerba i Dariusz Sala 

wzięli udział w uroczystości centralnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019  

w Warszawie. 

Prezes Rady Janusz Rak w dniu 1 października 2018 r. wziął udział w inauguracji 

roku akademickiego 2018/19 na Politechnice Warszawskiej. 

W dniu 9 października 2018 roku w uroczystej Gali Konkursu Nauczyciel Roku 2018 

na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli członkowie Sekretariatu Rady: Stanisław 

Różycki i Dariusz Sala. 

Prezes Rady Janusz Rak uczestniczył w Zebraniu Plenarnym KRASP w Krakowie  

w dniach 15-16 listopada. 

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 udział w pracach OPZZ, a poprzez struktury OPZZ także 

w organizacjach międzynarodowych związków. W pracach Rady OPZZ uczestniczył Kolega 

Janusz Szczerba, który został wybrany na kolejną kadencję 2018-2022. Stanisław Różycki 

uczestniczy w pracach Stałego Komitetu do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjnej, dzięki czemu mamy stały kontakt 

i informacje o sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce krajów europejskich. 
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W dniach 9-10 kwietnia 2018 r. wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył 

w posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzynarodówki 

Edukacyjnej (HERSC) w Brukseli. 

W dniu 22 września 2018 roku wiceprezesi Rady Janusz Szczerba i Stanisław 

Różycki wzięli udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ. 

W dniach 26-28 listopada 2018 r. wiceprezes Rady Stanisław Różycki wziął udział  

w Konferencji ETUCE/IE w Atenach. Konferencja dotyczyła problematyki edukacji na 

szczeblu oświatowym, odbył się również panel dyskusyjny nt. szkolnictwa wyższego  

i badań naukowych, podjęto uchwałę, w której ETUCE domaga się zwiększenia nakładów 

na naukę i szkolnictwo wyższe. 

Prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi: Stanisław Różycki, Dariusz Sala i Janusz 

Szczerba wzięli udział jako delegaci ZNP branży „Oświata i Nauka” w IX Kongresie 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który obradował w Warszawie 

w dniach 24-25 maja 2018 roku. 

W dniu 29 października 2018 r. Kolega Błażej Mądrzycki wziął udział w konferencji 

OPZZ w Warszawie dotyczącej spraw pracowniczych. 

 

Problematyka finansowa i stan organizacyjny Rady 
 

Przedstawiając problematykę finansową Rady należy podkreślić, że przychody  

w roku 2018 w wysokości 424 456,16 zł były niższe niż w roku 2017 o kwotę 24 382,31 zł. 

Na przychody Rady złożyła się przekazana z ZNP dywidenda z akcji Nauczycielskiej Agencji 

Ubezpieczeniowej 120 000 zł (mniej o 24 000 zł r/r), składki odprowadzone do Rady przez 

organizacje członkowskie w kwocie 285 685,31 zł (mniej o 822,09 zł r/r) oraz odsetki  

w wysokości 18 770,85 zł (wzrost r/r o 1 293,04 zł). Ponieważ łączne koszty w roku 2018 

wyniosły 426 402,14 zł i były wyższe niż suma przychodów, za rok 2018 wystąpiła strata  

w wysokości 1 945,98 zł, przy czym w planie finansowo-gospodarczym przyjętym przez 

Radę założono gorszy wynik - stratę w wysokości 20 000 zł. 

Pomimo zmniejszenia liczby pracujących członków organizacji ZNP zrzeszonych  

w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, składka roczna na 1 pracującego wzrosła z kwoty 

34,63 zł/osobę do 35,54 zł/osobę. Zestawienie składek wpłaconych przez poszczególne 

organizacje związkowe stanowi Załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności za rok 2018. 

Szczegółowe dane o przychodach i kosztach w roku 2018 zawarte są w spra-

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

koniec 2018 roku wyniósł kwotę 1 748 224,33 zł i wzrósł rok do roku o 7 527,16 zł. 

Natomiast stan środków pieniężnych wzrósł w ciągu roku o kwotę 36 689,14 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 
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minionym (2018) i obecnie (2019) kontynuowane są działania w celu ostatecznego 

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 2018 (Załącznik Nr 2). 
 

        W imieniu Prezydium Rady 
 
 

         Janusz Rak 
 


