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WSTĘP 

Działalność Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki w mijającej kadencji obejmującej okres od 
października 2014 do października 2019 roku datuje się od IV Krajowej Konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, która 
obradowała w Warszawie w dniach od 3 do 5 października 2014 roku. W konferencji 
uczestniczyło 95 delegatów reprezentujących 56 z 73 organizacji ZNP należących do Rady 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Konferencja wybrała Prezesa Rady oraz pozostałych członków 
11-osobowego Prezydium Rady, Komisję Rewizyjną Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 16 delegatów 
na XLI Zjazd ZNP, 4 członków Zarządu Głównego ZNP oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej 
ZNP. Konferencja podjęła cztery uchwały, w tym uchwałę programową, która była podstawową 
wytyczną działania w bieżącej kadencji 2014-2019. Druga ważna uchwała dotyczyła sytuacji  
w polskim szkolnictwie wyższym i nauce. Istotne znaczenie miała również uchwała dotycząca 
rozpoczętego w 2005 roku procesu integracji zakładowych organizacji związkowych pionu 
szkolnictwa wyższego i nauki ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Podjęta przez Konferencję 
uchwała zobowiązała nowo wybrane władze Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki do animowania  
i monitorowania tego procesu oraz do udzielenia organizacjom zakładowym wszelkiej możliwej 
pomocy prawnej, organizacyjnej i finansowej. 

Prezesem Rady został ponownie wybrany Kol. Janusz Rak, a członkami Prezydium Kol. Kol.: 
Cezary Czyżewski, Barbara Kościelniak-Mucha, Danuta Mackiewicz, Bronisław Majchrzak, 
Stanisław Różycki, Władysław Rzymski, Dariusz Sala, Małgorzata Semczuk-Jurska, Janusz Szczerba 
oraz Aneta Trojanowska. Prezydium wybrało ze swego grona trzech wiceprezesów wchodzących  
w skład Sekretariatu Rady: Stanisława Różyckiego, Dariusza Salę i Janusza Szczerbę. Pięciooso-
bowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Jan Sikorski – przewodniczący, Jadwiga 
Gwiazdowska – wiceprzewodnicząca, Barbara Dawidowska-Marynowicz, Marta Łacek i Witold 
Staszewski – członkowie. W trakcie kadencji, ze względu na zgon Kol. Małgorzaty Semczuk-
Jurskiej, skład Prezydium Rady SzWiN został uzupełniony w listopadzie 2017 roku w drodze 
wyboru o Kol. Artura Steca. 

Na IV Konferencji SzWiN ZNP w skład Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
wybranych zostało czterech członków reprezentujących Radę SzWiN. Były to następujące osoby: 
Janusz Rak, który jako Prezes Rady zgodnie z postanowieniami Statutu ZNP jest członkiem 
Prezydium ZG oraz Kol. Kol. Stanisław Różycki, Dariusz Sala i Janusz Szczerba. Do Głównej Komisji 
Rewizyjnej ZNP został wybrany Kol. Jan Sikorski. 

Działalność Rady SzWiN ZNP oraz Prezydium Rady w okresie październik 2014 - wrzesień 2019 
bieżącej kadencji była ściśle związana z realizacją uchwały IV Krajowej Konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej 
programu działania Rady na tą kadencję, a w sprawach organizacyjnych - dokończenia integracji 
organizacji zakładowych szkolnictwa wyższego i nauki ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego  
w ramach jednolitej struktury. 

Początek kadencji (lata 2015-2016) przyniósł nieznaczną poprawę funkcjonowania szkolnictwa 
wyższego (2015 rok - III etap podwyżek wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, 
2016 rok - przygotowana przez rząd PiS tzw. ustawa deregulacyjna), przy pogłębiającym się 
niedofinansowaniu sektora nauki. 

Działania Rady w 2015 roku dotyczyły realizacji III etapu wzrostu wynagrodzeń pracowników 
uczelni publicznych oraz kwestii uprawnień związków zawodowych i spraw pracowniczych  
w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym ograniczenia zatrudniania na czas określony zawartego 
w Projekcie nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Kierownictwo Rady realizowało zadania obrony 
statusu zawodowego nauczycieli akademickich i pracowników nauki oraz pozycji związków 
zawodowych zarówno na uczelniach jak i jako partnera społecznego w procesie stanowienia 
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prawa. Natomiast w 2016 roku działania Rady koncentrowały się wokół nowelizacji ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, analizy i opiniowania nowego algorytmu finansowania działalności 
dydaktycznej uczelni publicznych oraz kwestii uprawnień związków zawodowych i spraw pra-
cowniczych w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym projektu nowego rozporządzenia w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 

Szczególnie intensywny był okres lat 2017-2018, w którym zasadnicze znaczenie miało 
opiniowanie i konsultowanie przez Radę najpierw założeń, a później kolejnych wersji ustawy 2.0 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wprowadzających, szczególnie w obszarze 
dotyczącym spraw pracowniczych i roli związków zawodowych we współtworzeniu wewnętrz-
nych aktów prawnych w uczelniach. Od września 2018 roku działania Rady dotyczyły głównie 
monitorowania procesu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Natomiast  
w zakresie spraw organizacyjno-związkowych Rada podjęła intensywne działania wynikające  
z uchwały IV Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP obligującej kierownictwo 
Rady do ostatecznego dokończenia procesu integracji organizacji zakładowych należących do 
byłej Federacji Szkół Wyższych i Nauki ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. 

Realizacja poszczególnych zadań wynikających z programu Rady w trakcie kadencji 2014-2019 
następowała w trakcie spotkań środowiskowych, rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas 
prezentowania we współpracy z OPZZ stanowiska Rady na posiedzeniach Rady Dialogu Społecz-
nego i jej zespołów, podczas prezentowania stanowiska Rady w trakcie konferencji Narodowego 
Kongresu Nauki oraz NKN Forum, na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
i jej stałych podkomisji, a także poprzez środki komunikacji społecznej. 
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I. DZIAŁANIA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP NA RZECZ POPRAWY 
STATUSU PRAWNEGO I MATERIALNEGO PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO I NAUKI 

 

1. Działania Rady SzWiN ZNP w sprawie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz uprawnień związków zawodowych 

Realizując uchwałę programową IV Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolni-
ctwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na lata 2014-2019 w zakresie wypraco-
wania i wprowadzenia systemowego, perspektywicznego mechanizmu wzrostu nakładów na 
szkolnictwo wyższe i naukę, do poziomu założonego w strategii Europa 2020 Unii Europejskiej 
oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tym sektorze gospodarki narodowej 
kierownictwo Rady w bieżącej kadencji kontynuowało usilne działania w celu realizacji tych 
postulatów środowiska. W sprawie wynagrodzeń Rada uważa za niezbędny powrót do ładu 
płacowego - proporcje 3:2:1:1 wynagrodzeń poszczególnych grup pracowniczych w publicznych 
szkołach wyższych w odniesieniu do średniej płacy w gospodarce narodowej. 

Za szczególnie ważne Rada uznała zagwarantowanie egzekwowania ustawowych uprawnień 
związków zawodowych zawartych w Kodeksie Pracy, szczególnie w sprawach ustalania zasad 
wynagrodzeń w szkołach wyższych (poprzez m.in. wprowadzenie odpowiedniego zapisu 
w ustawie: Prawo o szkolnictwie wyższym). 

W roku 2015 w trakcie realizacji ostatniego III etapu podwyżek Prezydium Rady skierowało 
szereg wystąpień oraz pism o charakterze interwencyjnym do władz, dotyczących między innymi: 

• spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu przedyskutowania i przy-
gotowania realizacji III etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników publicznych uczelni 
wyższych w świetle doświadczeń lat 2013-2014 oraz wypracowania modelowego rozwiązania 
dotyczącego problematyki płacowej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym po roku 2015 
(pismo z dnia 18 lutego 2015 roku do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej); 

• udostępnienia danych dotyczących finansowania budżetowego uczelni publicznych i poziomu 
płac w poszczególnych grupach pracowniczych w roku 2013 (pismo z dnia 13 kwietnia 2015 
roku do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej); 

• podjęcia działań w związku z nieprzeprowadzeniem podwyżek płac w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (pismo z dnia 1 października 2015 
roku do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej). 

W dniu 21 kwietnia 2015 roku w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki odbyło się 
spotkanie w sprawie realizacji w 2015 roku III etapu podwyżek płac w uczelniach publicznych oraz 
o sytuacji płacowej w uczelniach po podwyżkach w latach 2013-2014. Radę SzWiN ZNP 
reprezentowali: prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Rady – Dariusz Sala i Janusz Szczerba. 

20 lipca 2016 roku do Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zostało skierowane pismo o udostępnienie danych odnośnie kwot dotacji podsta-
wowych za lata 2015 – 2016, wydzielonych środków na podwyżki przekazanych w roku 2015 do 
poszczególnych uczelni publicznych, wyniku finansowego tych uczelni za lata 2014 i 2015 oraz 
średnich wynagrodzeń za lata 2014 i 2015 w poszczególnych uczelniach. 

Reprezentanci Rady konsekwentnie podnosili konieczność jednoznacznego określenia 
uprawnień organizacji związkowych jako reprezentacji pracowników do uzgadniania z władzami 
uczelni zasad podziału środków na wynagrodzenia kierując wystąpienia do władz dotyczące: 

• stanowiska Rady w sprawie istotnych problemów dotyczących dialogu społecznego, upraw-
nień związków zawodowych oraz spraw pracowniczych w obszarze szkolnictwa wyższego 
(pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z dnia 
28 stycznia 2015 roku); 
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• podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozmów w sprawie istotnych 
problemów dotyczących dialogu społecznego, uprawnień związków zawodowych oraz spraw 
pracowniczych w obszarze szkolnictwa wyższego (pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej Władysława Kosiniaka-Kamysza z dnia 13 kwietnia 2015 roku); 

• wydania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej interpretacji prawnej i wskazania 
możliwości realizacji konstytucyjnych uprawnień związków zawodowych działających 
w publicznych szkołach wyższych dotyczących uzgadniania z pracodawcą (rektorem) zasad 
wynagradzania (pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 
z dnia 30 czerwca 2015 roku); 

• zaniepokojenia sposobem przedstawienia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(w materiałach przekazanych na posiedzenie Podkomisji ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Sejmu RP) istotnych kwestii dotyczących zasad zatrudniania oraz wynagradzania pracowni-
ków zatrudnionych w uczelniach wyższych (pismo z dnia 19 maja 2016 roku do prof. dr hab. 
Włodzimierza Nykiela Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki); 

• spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie istotnych 
problemów dotyczących dialogu społecznego oraz uprawnień związków zawodowych w 
obszarze szkolnictwa wyższego (pismo z dnia 7 czerwca 2016 roku do Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wraz ze stanowiskiem Rady Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dialogu społecznego i uprawnień 
związków zawodowych w publicznych szkołach wyższych); 

• pilnego spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z pismem 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2016 roku skierowanym do 
MRPiPS kwestionującym uprawnienia związków zawodowych (wspólne wystąpienie 
z KSN NSZZ "Solidarność" – pismo z dnia 14 lipca 2016 roku do Elżbiety Rafalskiej Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej); 

• ustawowych uprawnień zakładowych organizacji związkowych, dialogu społecznego i ładu 
płacowego w szkolnictwie wyższym i nauce (wspólne wystąpienie KSN NSZZ "Solidarność" 
i Rady SzWiN ZNP – pismo z dnia 20 lipca 2016 roku do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty 
Szydło z kopią do wiadomości Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – Piotra Dudy); 

• uprawnień zakładowych organizacji związkowych w szkolnictwie wyższym i nauce (pismo 
z dnia 20 lipca 2016 roku do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej 
z kopią do wiadomości Przewodniczącego OPZZ – Jana Guza); 

• odnośnie zgłoszonego przez ogólnopolskie centrale związkowe postulatu zmiany art. 27 
ust. 3 ustawy o związkach zawodowych dotyczącego ustawowych uprawnień zakładowych 
organizacji związkowych działających w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie 
uzgadniania zasad podziału środków na wynagrodzenia w ramach dotacji przekazywanych 
z funduszy publicznych (wspólne wystąpienie KSN NSZZ "Solidarność" i Rady SzWiN ZNP – 
pismo z dnia 20 września 2016 roku do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z kopią do 
wiadomości Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – Piotra Dudy) 

W dniu 26 września 2016 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z ini-
cjatywy strony związkowej, odbyło się spotkanie Sekretariatu Rady i delegacji KSN NSZZ 
„Solidarność” z Minister Elżbietą Rafalską w sprawie uprawnień zakładowych organizacji 
związkowych, kwestii płacowych i dialogu społecznego w szkolnictwie wyższym i nauce. 

Efektem aktywności i wspólnych działań obu akademickich central związkowych było podjęcie 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dialogu z partnerami społecznymi. 8 listopada 
2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady SzWiN ZNP oraz delegacji KSN NSZZ 
„Solidarność” z prof. Aleksandrem Bobko sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Spotkanie dotyczyło uprawnień organizacji związkowych w szkolnictwie wyższym  
i nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej z budżetu państwa dla uczelni publicznych. 
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W dniu 16 maja 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się kolejne 
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 funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej z budżetu państwa 
dla uczelni publicznych. 

W dniu 5 lipca 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentanci Rady 
SzWiN ZNP (prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi: Janusz Szczerba, Stanisław Różycki i Dariusz Sala) 
oraz przedstawiciele KSN NZSS "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym  
z sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko odnośnie projektowanych rozwiązań dotyczących 
spraw pracowniczych w nowej ustawie 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Natomiast w dniu 11 września 2017 roku członkowie Sekretariatu Rady – prezes Janusz Rak 
oraz wiceprezes Janusz Szczerba spotkali się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z wicepremierem Jarosławem Gowinem w ramach konsultacji rozwiązań dotyczących spraw 
pracowniczych w projekcie nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5 lipca 2017 roku zostało wystosowane pismo do wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina o udostępnienie danych o wynagrodzeniach za rok 
2016 w publicznych szkołach wyższych w poszczególnych grupach pracowniczych oraz danych 
odnośnie wewnętrznej struktury algorytmu podziału dotacji podstawowej dla publicznych uczelni 
akademickich nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do pisma dołączono 
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). Uzyskane dane umożliwiły Radzie dokonanie oceny trwałości 
efektów programu poprawy wynagrodzeń pracowników publicznych uczelni wyższych realizowa-
nego w latach 2013 – 2015. Prezentacja poziomu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych 
w okresie 2013-2016 w poszczególnych grupach pracowniczych została przedstawiona na 
posiedzeniu Rady SzWiN ZNP w dniu 9 listopada 2017 roku. 

W dniu 30 marca 2019 roku w celu pomocy organizacjom uczelnianym przy rokowaniach  
z Rektorami w trakcie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych zostały 
przekazane organizacjom uczelnianym Rady dane (opracowane na podstawie zebranych informa-
cji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) dotyczące dotacji/subwencji, średnich wynagro-
dzeń, struktury algorytmicznej, a także formularze i wytyczne dotyczące postępowania wraz  
z podstawami prawnymi. 

2. Działania Rady SzWiN ZNP w zakresie statusu zawodowego nauczycieli akademickich 
oraz stabilizacji zatrudnienia 

Przedmiotem troski Rady w bieżącej kadencji była również poprawa statusu zawodowego 
nauczycieli akademickich poprzez działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia, szczególnie młodych 
pracowników podejmujących pracę w szkolnictwie wyższym, co wynika z uchwały programowej 
IV Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na lata 
2014-2019. Związkowy punkt widzenia na status zawodu nauczyciela akademickiego wynika 
z Paktu dla edukacji w postaci rekomendacji do zadania 6. Podniesienie rangi zawodu nauczy-
ciela akademickiego i statusu prawnego: 

- zapewnienie nauczycielom akademickim warunków stabilizacji zawodowej i ekonomicznej, 
umożliwiającej ciągłe podwyższanie kwalifikacji poprzez przywrócenie zapisów ustawowych, 
gwarantujących zatrudnienie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu w podsta-
wowym miejscu pracy; 
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- wydłużenie z dwóch do czterech lat ustawowego okresu oceny nauczycieli akademickich przy 
jednoczesnym przejrzystym i konkretnym uregulowaniu ustalonych wcześniej (przed 
okresem oceny) zasad dokonywania tych ocen, umożliwiającym pracodawcom i związkom 
zawodowym monitorowanie, analizę i ocenę jakości pracy kadry szkół wyższych; 

- przywrócenie zapisów ustawowych umożliwiających awans naukowy nauczyciela akade-
mickiego i zmianę stanowiska w tej samej uczelni bez konieczności przeprowadzenia postę-
powania konkursowego. 

28 stycznia 2015 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie 
kierownictwa Ministerstwa (podsekretarz stanu Radosław Mleczko) z Sekretariatem Rady SzWiN 
ZNP (prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi Stanisław Różycki i Janusz Szczerba). Spotkanie odbyło 
się z inicjatywy kierownictwa Rady SzWiN ZNP w celu przestawienia istotnych spraw pracowni-
czych w publicznych szkołach wyższych dotyczących: 
1. Jednoznacznego uregulowania uprawnień organizacji związkowych w uczelniach publicznych 

przy ustalaniu zasad podziału środków na wynagrodzenia. 
2. Poprawy stabilności zatrudnienia nauczycieli akademickich poprzez objęcie szkolnictwa 

wyższego nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą ograniczenie zatrudniania na czas 
określony. 

3. Systematycznego obniżania w uczelniach wyższych odpisu na ZFŚS. 

Kolejne spotkanie z ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem i wiceministrem Radosła-
wem Mleczką odbyło się na prośbę Rady SzWiN ZNP w dniu 2 czerwca 2015 roku. Stronę 
związkową reprezentowali: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński, 
prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Rady Stanisław Różycki i Janusz Szczerba. Spotkanie 
dotyczyło omówienia zagadnień przedstawionych przez Radę na poprzednim spotkaniu  
w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Problematyka stabilizacji zatrudnienia młodych nauczycieli akademickich została podniesiona 
w piśmie z dnia 11 maja 2015 r. skierowanym do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej dotyczącym 
promowania przez Radę i wspierania działań Ministerstwa w celu upowszechnienia w Polsce 
Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników 
naukowych. 

W dniu 21 marca 2016 roku członkowie Sekretariatu – Janusz Rak, Janusz Szczerba i Stanisław 
Różycki uczestniczyli w spotkaniu z Głównym Inspektorem Pracy. W trakcie spotkania 
przedstawiciele Rady zwrócili uwagę na praktykę niestosowania się uczelni publicznych do 
uregulowań przyjętych w Kodeksie Pracy wprowadzonych nowelizacją art. 251, a odnoszących się 
do zawierania umów na czas nieokreślony z nauczycielami akademickimi. Wyjaśnienia w tej 
sprawie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały rozesłane do wiadomości okręgo-
wych inspektorów pracy. 

W 2018 roku Sekretariat Rady podjął skuteczną interwencję w sprawie 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). 
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II. UCZESTNICTWO RADY SZWIN ZNP W PROCESIE REFORMOWANIA SYSTEMU 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 

1. Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki 

Realizując uchwałę programową IV Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolni-
ctwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na lata 2014-2019 w sprawie zaanga-
żowania w proces przebudowy systemu szkolnictwa i nauki celem realizacji postulatów związko-
wych Rada od początku kadencji była aktywna zarówno na forum parlamentu jak i w relacjach 
z resortem nauki. 

W okresie listopad 2014 - styczeń 2015 przedstawiciele Rady włączyli się w prace legislacyjne 
nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz 
niektórych innych ustaw uczestnicząc w kilku posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
oraz podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP skierowało do władz szereg wystąpień 
oraz pism odnośnie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczących między 
innymi: 

 podjęcia działań w odniesieniu do problemów wynikających z dotychczasowego sposobu 
implementacji Procesu Bolońskiego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, które są 
zagrożeniem dla funkcjonowania i przyszłości europejskiej nauki (pismo z dnia 22 kwietnia 
2015 roku do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej); 

 naruszenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dialogu społecznego w środo-
wisku akademickim poprzez niezaproszenie przedstawicieli Rady SzWiN ZNP do debaty w SGH 
w dniu 24 czerwca 2015 roku na temat przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego i nauki 
(pismo z dnia 30 czerwca 2015 roku do Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej); 

 spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie kierunków planowanych 
przez ministerstwo działań dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki 
w Polsce oraz przedstawienia stanowiska Rady wobec aktualnych problemów nurtujących 
środowisko akademickie (pismo z dnia 16 grudnia 2015 roku do Ministra Jarosława Gowina). 

21 stycznia 2016 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie 
kierownictwa Rady SzWiN ZNP: prezesa Rady Janusza Raka oraz wiceprezesów Janusza Szczerby 
i Stanisława Różyckiego z sekretarzem stanu w Ministerstwie NiSW prof. Aleksandrem Bobko. 
Rada przekazała ministrowi pismo, w którym zawarte zostały najważniejsze uwagi Związku 
dotyczące stanu szkolnictwa wyższego i nauki oraz kierunków poprawy tego stanu, a ponadto 
opracowany w 2011 roku Pakt dla Edukacji – w części odnoszącej się do nauki i szkolnictwa 
wyższego. Ponadto Rada wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej zasad 
wyłaniania organów kolegialnych w uczelniach publicznych w świetle przepisów ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. 

Rada zajęła także stanowisko wobec projektu kolejnych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym - w dniu 5 maja 2016 roku skierowano do Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo z postulatem wprowadzenia do rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. ustawy deregulacyjnej) 
uzgodnionych wspólnie przez Radę SzWiN ZNP i KSN NSZZ "Solidarność" poprawek dotyczących 
istotnych spraw pracowniczych oraz uprawnień związków zawodowych. Przedstawiciele Rady 
w okresie kwiecień-lipiec 2016 roku uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Mło-
dzieży dotyczących rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych. 
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W dniu 10 stycznia 2017 roku 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. Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016). 

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 Naro-
dowym Instytucie Technologicznym. 

W dniu 13 września 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiceprezes 
Rady Stanisław Różycki uczestniczył 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. 

W 2018 roku członkowie Sekretariatu Rady kilkakrotnie uczestniczyli w spotkaniach konsul-
tacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących projektowanych zapisów  
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - głównie odnośnie spraw pracowniczych  
i uprawnień związków zawodowych. I tak: 

 w dniu 30 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina i podsekretarza stanu Piotra Müllera z Sekretariatem 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 Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Radę reprezentowali: prezes Janusz Rak oraz wiceprezes Janusz 
Szczerba. 

 22 czerwca 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie 
kierownictwa resortu - wicepremiera, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława 
Gowina, podsekretarza stanu Piotra Müllera oraz podsekretarza stanu Stanisława Skuzy  
z Sekretariatem Rady reprezentowanym przez prezesa Rady Janusza Raka oraz wiceprezesów 
– Stanisława Różyckiego i Janusza Szczerbę. Przedstawiciele Rady zostali poinformowani  
o zmianach w projekcie Ustawy 2.0 planowanych do wprowadzenia podczas II czytania  
w Sejmie, a następnie zgłosili swoje postulaty dotyczące 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 przeprowadze-
nia szkolenia dla przedstawicieli organizacji związkowych Rady SzWiN ZNP. 

 12 marca 2019 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 monitorowania wdrażania ustawy 2.0, a 16 kwietnia 
kolejne spotkanie konsultacyjne z kierownictwem MNiSzW - ministrem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosławem Gowinem i podsekretarzem stanu Piotrem Müllerem. 
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Niezależnie od bieżących spotkań i konsultacji z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w latach 2017-2019 tj. w okresie przygotowywania, legislacji i wdrażania ustawy 
2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych zmian systemowych członkowie 
Sekretariatu Rady (Janusz Rak, Janusz Szczerba i Stanisław Różycki) wielokrotnie brali udział  
w obradach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz jej podkomisji, m.in.: 

 w dniu 22 lutego 2017 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad 
reformą szkolnictwa wyższego; 

 w dniu 7 marca 2017 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw; 

 w dniu 22 marca 2017 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczącym rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa 
Polskiej Akademii Nauk na temat - „Polska Akademia Nauk - teraźniejszość, oczekiwania i per-
spektywy”; 

 w dniu 4 kwietnia 2017 roku w posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Edukacji Nauki  
i Młodzieży do rozpatrzenia rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych 
innych ustaw; 

 w dniu 11 maja 2017 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczącym rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat – 
„Zagraniczni studenci i pracownicy naukowi w polskich uczelniach” oraz informacji Ministra 
NiSzW na temat praw pracowniczych i kwestii dyscyplinarnych pracowników nauki i szkol-
nictwa wyższego; 

 w dniu 5 lipca 2017 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat – „Narodowy 
Kongres Nauki – środowiskowa debata o najważniejszych wyzwaniach nauki i szkolnictwa 
wyższego”; 

 w dniu 21 listopada 2017 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa 
wyższego dotyczącym rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
o aktualnym stanie prac nad projektem pn. „Ustawa 2.0” oraz przebiegu i wynikach 
prowadzonych od września 2017 roku konsultacji; 

 w dniu 23 listopada 2017 roku w posiedzeniu 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; 

 w dniu 7 grudnia 2017 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego 
systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów oraz rozpoczęcia działalności 
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej; 

 w dniu 9 kwietnia 2018 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 3221); 

 w dniach 29-30 maja 2018 roku w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży  
w sprawie rozpatrzenia rządowych projektów: ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(druk nr 2446) oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (druk nr 2447); w trakcie posiedzenia Komisji w dniu 29 maja przekazano przewod-
niczącemu Komisji Panu Rafałowi Grupińskiemu stanowisko Rady w sprawie projektów ustaw: 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce; 
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 w dniu 14 czerwca 2018 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie 
rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

 w dniu 18 lipca 2018 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia uchwały Senatu w sprawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

 w dniu 12 grudnia 2018 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczący rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat wdrażania 
reformy szkolnictwa wyższego i nauki; 

 w dniu 30 stycznia 2019 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (druk nr 3169); 

 w dniu 19 lutego 2019 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (wspólne  
z Komisją Gospodarki i Rozwoju) w sprawie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o Sieci 
Badawczej Łukasiewicz (druk nr 3114). 

2. Problemy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 

Strategiczne zamierzenia w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce są związane 
z projektami o wymiarze ogólnoeuropejskim tzn. Procesem Bolońskim i Strategią Lizbońską, która 
od roku 2010 funkcjonuje jako Strategia Europa 2020. Strategia ta obejmuje trzy wzajemnie ze 
sobą powiązane priorytety, które kraje członkowskie powinny realizować: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Znając stan niedofinansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce Rada SzWiN ZNP od 
początku nowej kadencji tj. od października 2014 roku ze szczególną uwagą analizowała wysokość 
nakładów przeznaczanych w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe i naukę, opiniując projekty 
ustaw budżetowych oraz rozporządzeń dotyczących algorytmu podziału dotacji podstawowej na 
uczelnie wyższe na dany rok. 

Podczas debat w Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży w IV kwartale 2014 roku przedstawiciele 
Rady zabierali głos w sprawach finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz przekazali 
pisemne stanowisko Rady: 

 w dniu 22.10.2014 roku w sprawie niedostatecznego ogólnego poziomu nakładów na szkol-
nictwo wyższe i naukę w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (stanowisko przekazane 
Przewodniczącemu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży posłowi Piotrowi Pawłowi Bauć); 

 w dniu 27.11.2014 roku podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącego 
rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat – Wsparcie polskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020 (program ramowy UE – Horyzont 2020). 

W dniu 17 marca 2015 roku prezes Rady uczestniczył w charakterze obserwatora w spotkaniu 
przedstawicieli Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Podczas debaty mówił o konieczności znaczącego wzrostu nakładów na naukę 
i potrzebie zmiany modelu kariery naukowej zgodnie z Europejską Kartą Naukowca. 

W latach 2015-2018 przedstawiciele Rady wielokrotnie brali udział w obradach Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz jej podkomisji, dotyczących problematyki finansowania nauki 
i szkolnictwa wyższego, m.in.: 
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 w dniu 11 czerwca 2015 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki 
dotyczącym rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: 
Wydatkowanie środków unijnych w latach 2007-2013 na badania naukowe i innowacje. 
Wnioski i propozycje na perspektywę 2014-2020; 

 w dniu 24 września 2015 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa 
wyższego w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat 
oceny funkcjonowania algorytmu podziału tzw. dotacji podstawowej dla uczelni publicznych; 

 w dniu 25 lutego 2016 roku we wspólnym posiedzeniu Podkomisji stałych: ds. nauki  
i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki dotyczącym rozpatrzenia 
informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat sytuacji finansowej uczelni 
publicznych; 

 w dniu 6 lipca 2016 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczącym informacji na temat nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe – uczestniczył 
wiceprezes Rady Stanisław Różycki; 

 w dniu 15 grudnia 2016 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczącym informacji na temat zmian w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału dotacji 
z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych; 

 w dniu 6 kwietnia 2017 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat - „Aktualne 
problemy finansowania szkolnictwa wyższego”; 

 w dniu 8 czerwca 2017 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 
dotyczącym 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”(w trakcie posiedzenia przekazano 
przewodniczącemu Podkomisji prof. dr hab. Włodzimierzowi Nykielowi wstępną ocenę funk-
cjonowania nowego algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych 
oraz skutków jego wprowadzenia w świetle trendów zmian od 2012 roku); 

 w dniu 24 stycznia 2018 roku w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki  
w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat aktual-
nych problemów polskiej humanistyki i nauk społecznych; 

 w dniu 19 lutego 2019 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (wspólne  
z Komisją Finansów Publicznych) w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy 
o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (druk nr 3200); 

 w dniu 22 marca 2018 roku w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącym 
rozpatrzenia informacji na temat wynagrodzeń pracowników szkół wyższych na tle sytuacji 
finansowej szkolnictwa wyższego. „Stan obecny – perspektywy zmian”. 

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,  
a w 2019 roku w dniu 29 maja. 

3. Udział przedstawicieli Rady w debatach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki 

W bieżącej kadencji przedstawiciele Rady biorą aktywny udział w toczącej się debacie publicz-
nej poświęconej nauce i edukacji, w tym także problemom i reformom szkolnictwa wyższego. 
Obie te dziedziny zdaniem Rady SzWiN ZNP są kluczowe w budowaniu innowacyjnej gospodarki 
i społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, a trudna sytuacja, w tym niedofinansowanie 
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nauki i szkolnictwa wyższego, przy braku strategicznych dalekowzrocznych programów wymagają 
podjęcia dyskusji ze wszystkimi podmiotami związanymi z tym środowiskiem. 

W 2016 roku przedstawiciele Rady wzięli udział w następujących debatach dotyczących 
konsultacji w ramach przygotowania "Ustawy 2.0 - założeń systemu szkolnictwa wyższego": 

 w dniu 26 października 2016 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w konfe-
rencji w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie poświęconej zagadnie-
niom pożądanego modelu zarządzania szkołami wyższymi, 

 w dniu 23 listopada 2016 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w konferencji 
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie poświęconej zagadnieniom 
autonomii szkół wyższych w zakresie kształcenia, badań oraz zatrudniania kadry dydaktycznej 
i naukowej, 

 w dniu 14 grudnia 2016 roku członek Prezydium Rady Kol. Małgorzata Semczuk-Jurska 
uczestniczyła w konferencji w Collegium Civitas w Warszawie poświęconej zagadnieniom 
kształcenia na poziomie kwalifikacji od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji i jego finansowania. 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki, mając swoją wizję funkcjonowania szkolnictwa wyższego 
i nauki w Polsce, w 2017 roku 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 programowym ZNP Pakt dla edukacji zawierającym rekomendacje dla tych sektorów 
zgodne z aspiracjami i oczekiwaniami środowiska akademickiego. Przedstawiciele Rady SzWiN 
ZNP uczestniczyli w następujących konferencjach programowych zorganizowanych w ramach 
Narodowego Kongresu Nauki: 

 w dniach 26-27 stycznia 2017 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach „Ścieżki kariery 
i rozwój młodej kadry naukowej”; 

 w dniu 1 marca 2017 roku na Politechnice Warszawskiej w prezentacji założeń systemu 
szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0; 

 w dniach 29-30 marca 2017 roku w KUL w Lublinie „Doskonałość edukacji akademickiej – jak 
przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”; 

 w dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji 
badawczych – kierunek i instrumenty zmian”; 

 w dniach 25-26 maja 2017 r. 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 jako dyskutant w panelu „Udział różnych grup 
w zarządzaniu uczelnią”; 

 w dniu 7 września 2017 roku w Warszawie – posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki. 
Temat przewodni: prezentacja i omówienie głównych założeń projektu nowej ustawy o szkol-
nictwie wyższym i nauce; 

 w dniach 19-20 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie – podsumowa-
nie cyklu konferencji NKN i prezentacja głównych założeń projektu Ustawy o szkolnictwie 
wyższym i nauce, prezes Rady Janusz Rak wziął udział jako dyskutant w panelu „Sytuacja 
pracowników uczelni w świetle nowych rozwiązań ustawowych”; 

 w dniu 13 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim w Konferencji „Szanse  
i zagrożenia mniejszych i średnich uczelni akademickich w świetle proponowanej ustawy”. 

Niezależnie od udziału w konferencjach NKN przygotowanych przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego przedstawiciele Rady uczestniczyli w debatach, konferencjach i sympo-
zjach organizowanych lub współorganizowanych przez środowisko związkowe (OPZZ, ZNP)  
i partnerów społecznych (KKHP). 

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 
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zmian w szkolnictwie wyższym” zorganizowane przez organizację zakładową ZNP w Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim. W wyniku przeprowadzonej debaty sformułowano następujące 
postulaty dotyczące: 

 wyeliminowania obowiązkowej habilitacji, 

 znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla młodych adeptów nauki, 

 dalszego zmniejszenia obciążeń dydaktycznych oraz administracyjnych, 

 wprowadzenia zmian w systemie ocen pracowników akademickich, 

 konieczności synchronizacji zmian w szkolnictwie wyższym z odpowiednimi zmianami w syste-
mie oświaty. 

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 poprawę funkcjonowania systemu 
badań naukowych i innowacji, a także reform w obszarze szkolnictwa wyższego. 

W dniu 17 marca 2017 roku w trakcie posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
odbyła się debata z udziałem E. Trojanowskiej z-cy dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyż-
szego w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki na temat kierunków zmian w funkcjono-
waniu szkolnictwa wyższego i nauki oraz perspektywy finansowej na 2017 rok. 

W dniu 9 maja 2017 roku wiceprezes Rady Janusz Szczerba wziął udział w posiedzeniu Zespołu 
problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” w Warszawie dotyczącym projektu ustawy o Narodowym Instytucie 
Technologicznym oraz pracom nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. 

22 maja 2017 roku w Warszawie podczas zorganizowanych wspólnie obrad III Kongresu 
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku 
Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem „Nauka dla Polski – Nasz pomysł na reformę” prezes Janusz 
Rak przedstawił stanowisko i propozycje Rady wobec założeń nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce, w tym w odniesieniu do spraw pracowniczych i modelu kariery akademic-
kiej. W debacie nad kształtem systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz ścieżkami kariery 
zawodowej nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczestniczyło kilkudziesięciu 
przedstawicieli środowiska akademickiego, parlamentarzyści, dziennikarze, publicyści, a ze strony 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. 

W dniu 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie Rada Szkolnic-
twa Wyższego i Nauki ZNP we współpracy z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Forum 
Związków Zawodowych zorganizowała konferencję programową „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). Apel został następnie skierowany do najwyższych władz państwowych, Sejmu 
i Senatu RP, Rady Dialogu Społecznego i przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki. 

Wiceprezesi Rady Janusz Szczerba i Stanisław Różycki w dniu 11 października 2017 roku 
uczestniczyli w OPZZ w ramach Rady Dialogu Społecznego w debacie eksperckiej dotyczącej 
analizy założeń i skutków reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Ustawa 2.0). Natomiast w dniu 
26 października 2017 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie wzięli udział w posiedzeniu zespołu OPZZ 
ds. instytutów naukowo-badawczych. 

W dniu 10 listopada 2017 roku w trakcie posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
odbyła się debata z udziałem wicepremiera RP, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina w sprawie projektu z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce. 

W dniu 16 marca 2018 roku w trakcie obrad Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odbyła 
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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. 

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. 

29 czerwca 2018 roku w trakcie obrad Rady 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. 

W ramach wdrażania ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało cykl debat w formule NKN Forum, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Rady: 

 w dniu 18 lutego 2019 roku w Politechnice Łódzkiej nt. „Statuty uczelni a Ustawa 2.0”; 

 w dniu 20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. „Szkoły 
doktorskie”; 

 w dniu 20 maja 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni nt. „Kształcenie”; 

 w dniu 1 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nt. „Ścieżki kariery – rozwój 
kadr szkolnictwa wyższego i nauki”, wiceprezes Rady Janusz Szczerba wziął udział jako 
panelista w seminarium „Dydaktyczne, badawcze i organizacyjne zadania kadry akademickiej 
– czy i jak uelastyczniać indywidualny wymiar obowiązków?”. 

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 roku wiceprezes 
Rady Janusz Szczerba został powołany w skład Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy 
nauki i szkolnictwa wyższego. Zespół działa jako ciało doradcze przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Posiedzenia Zespołu odbyły się w dniach 1 lutego, 6 marca, 5 kwietnia, 24 maja, 5 lipca 
oraz 5 września. 

4. Udział Rady SzWiN ZNP w opiniowaniu projektów aktów prawnych 

W okresie od października 2014 r. do września 2019 r. wpłynęło do konsultacji do Rady 
kilkadziesiąt projektów aktów prawnych. W przeważającej większości były to rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z delegacjami ustawowymi zawartymi  
w ustawach Prawo o szkolnictwie wyższym (lata 2014-2017) oraz Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (rok 2018). Zasadnicze znaczenie miało opiniowanie i konsultowanie przez Radę w latach 
2017-2018 najpierw założeń, a później kolejnych wersji ustawy 2.0 i przepisów wprowadzających, 
szczególnie w obszarze dotyczącym spraw pracowniczych i roli związków zawodowych we współ-
tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w uczelniach. W mijającej kadencji Rada opiniowała 
także projekty ustaw dotyczących sektora nauki (PAN, instytuty badawcze, ustawa o Narodowym 
Instytucie Technologicznym, ustawa o Sieci Badawczej: Łukasiewicz) oraz uprawnień zakładowych 
organizacji związkowych (m. in. nowelizacja ustawy o związkach zawodowych). 

W dniu 22 grudnia 2014 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
stanowisko Rady odnośnie projektu z dnia 17 listopada 2014 r. Rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych. 

W dniu 12 sierpnia 2015 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
stanowisko Rady odnośnie Projektu z dnia 15 lipca 2015 r. zmiany rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (pismo do 
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Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej z kopią do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława 
Kosiniaka-Kamysza). 

W dniu 12 kwietnia 2016 roku przekazano do OPZZ uwagi Prezydium Rady Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP do projektu z dnia 22 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy 
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie 
projektu z dnia 31 marca 2016 roku ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława Gowina wicepremiera 
Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

W dniu 27 lipca 2016 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię 
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu z dnia 
27 czerwca 2016 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława 
Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kopią do Minister Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej). 

W dniu 5 października 2016 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opinię Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie nowego 
projektu z dnia 27 września 2016 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana 
Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kopią do 
Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej). 

W dniu 8 listopada 2016 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opinie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie: 

- projektu z dnia 14 października 2016 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława 
Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 

- projektu z dnia 14 października 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw 
(pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego). 

W dniu 23 listopada 2016 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opinię uzupełniającą Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 
odnośnie projektu z dnia 14 października 2016 roku (ze zmianami wprowadzonymi po 
zakończeniu procesu opiniowania w dniu 7 listopada 2016 roku) rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji 
z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana 
Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

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 Szkolnictwa 
Wyższego stanowisko Rady SzWiN ZNP w sprawie dokumentu "Zagadnienia do dyskusji nad za-
kresem regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym" obejmującego sprawy pracownicze 
dotyczące stosunków pracy nauczycieli  akademickich, praw i obowiązków pracowników uczelni 
oraz zasad wynagradzania. 
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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 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). 

W wyniku przeprowadzonych jesienią 2017 roku szerokich konsultacji społecznych i przekaza-
nych opinii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało znaczących zmian w pierwotnej 
wersji przedstawionej na Kongresie NKN w Krakowie i 22 stycznia 2018 roku przedstawiło nowy 
projekt ustawy 2.0. W prezentacji nowego projektu ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce, która odbyła się w Auli budynku ASP w Warszawie wziął udział wiceprezes Rady Janusz 
Szczerba. 

W dniu 16 marca 2018 roku podczas statutowego posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego  
i Nauki odbyła się debata dotycząca problematyki spraw pracowniczych oraz uprawnień organiza-
cji związkowych działających w uczelniach publicznych zakończona przyjęciem przez Radę 
stanowiska w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 
2018 roku (Uchwała numer 53/2018). 

W dniu 16 maja 2018 roku w trakcie posiedzenia zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu 
Społecznego zostało przekazane przedstawicielowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odnośnie projektów ustaw: Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (druki sejmowe nr 2446 i 2447). 

W dniu 6 sierpnia 2018 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię 
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 (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława 
Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

W dniu 15 października 2018 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opinię w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 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 ba-
dawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
i nauki... (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Jarosława Gowina wicepremiera Rządu RP, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

W dniu 24 lipca 2019 roku przekazano do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinię  
w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odnośnie projektu z dnia 2 lipca 2019 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 oraz na 
zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków 
szkoleniowych kadr powietrznych (pismo Rady SzWiN ZNP do Pana Sebastiana Skuzy podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 

Propozycje stanowisk i opinii były konsultowane z organizacjami uczelnianymi ZNP. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA 

 

1. Struktura organizacyjna Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

Liczbę ogniw organizacyjnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz stan liczebny 
członków w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Rok Liczba organizacji 
Liczba członków ZNP 

Pracujący Emeryci Łącznie 

2014 73 9 563 4 369 13 944 

2015 72 8 997 4 111 13 108 

2016 73 8 828 4 107 12 935 

2017 75 8 274 3 718 11 992 

2018 75 7 978 3 790 11 768 

Różnica 2018-2014 2 - 1 585 - 579 - 2 176 

W roku 2015 uległa rozwiązaniu organizacja ZNP w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(spadek liczby członków poniżej 10 osób) – uchwała Rady 14/2015 z 04.07.2015 roku. W tym 
samym roku została powołana organizacja ZNP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Suwałkach - uchwała Rady nr 19/2015 z 11.12.2015 r. Natomiast w 2017 roku zostały powołane 
dwie nowe organizacje zakładowe: 17.03.2017 r. powołana została organizacja uczelniana ZNP  
w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – uchwała nr 39/2017,  
a 22 czerwca 2017 roku organizacja uczelniana pod nazwą Związek Nauczycielstwa Polskiego  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie – uchwała nr 44/2017. 

Szczególnie dużo zmian w wykazie organizacji członkowskich Rady Szkolnictwa Wyższego  
i nauki nastąpiło w 2019 roku w związku ze zintensyfikowaniem porządkowania struktury 
organizacyjnej oraz integracji z ZNP: 

 w dniu 15 marca 2019 roku rozwiązanie zakładowej organizacji związkowej ZNP w Centrum 
Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi – uchwała nr 63/2019; 

 w dniu 15 marca 2019 roku rozwiązanie zakładowej organizacji związkowej ZNP w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku – uchwała nr 64/2019; 

 w dniu 7 czerwca 2019 roku powołanie zakładowej organizacji związkowej ZNP w Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie – uchwała nr 70/2019; 

 w dniu 7 czerwca 2019 roku powołanie zakładowej organizacji związkowej ZNP w Uniwersy-
tecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach – uchwała nr 71/2019; 

 w dniu 7 czerwca 2019 roku rozwiązanie zakładowej organizacji związkowej ZNP w Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie – uchwała nr 72/2019; 

 w dniu 24 września 2019 roku otwarcie postępowania likwidacyjnego i rozwiązania zakła-
dowej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego – uchwała nr 78/2019. 
Po tych zmianach liczba organizacji członkowskich Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na 

koniec września 2019 roku wynosi 72. 
Odnosząc się do stanu organizacyjnego Rady należy zaznaczyć, że utrzymuje się tendencja 

spadkowa liczby członków naszej organizacji. Jakkolwiek nastąpiło zmniejszenie ilości członków 
z około 13,9 tys. na początku kadencji do około 11,8 tys. na koniec 2018 roku, to w niektórych 
organizacjach uczelnianych przyjmowani są nowi członkowie i wzrasta także liczebność tych 
związków. Znacznie gorzej jest natomiast w małych organizacjach zakładowych pionu nauki. 
Z licznego niegdyś w KRN grona instytutów resortowych i Polskiej Akademii Nauk pozostało 
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obecnie tylko kilka organizacji, w których maleje liczba członków ZNP. W dodatku działacze ZNP 
z tych organizacji w większości nie udzielają się na forum Rady, o czym świadczy statystyka 
obecności na posiedzeniach Rady. W dużych ośrodkach naukowych można jakoś temu zaradzić 
poprzez uruchomienie Międzyinstytutowych Organizacji Związkowych ZNP - w Warszawie czy też 
w Poznaniu, ale musi być wola i inicjatywa członków tych organizacji. 

Określenie dokładnej liczby członków naszych organizacji jest sprawą trudną gdyż nadal, po-
mimo starań kol. Janusza Szczerby, występuje notoryczny brak informacji ze strony szeregu 
organizacji zakładowych. Przesyłanie corocznej ankiety statystycznej budzi ogromne i niezrozu-
miałe opory kierownictwa niektórych organizacji i właściwie co roku mamy problemy z kilkoma 
organizacjami, które nie odsyłają ankiety statystycznej, niektóre od kilku lat. Trzeba przypomnieć, 
że w byłej Federacji taka informacja nie miała istotnego znaczenia, ale w jednolitym ZNP jest to 
niesłychanie ważna informacja, od której uzależnione są różne parytety (np. liczba członków 
Zarządu Głównego ZNP, liczba delegatów na Zjazd). 

Sprawą powodującą szereg problemów pozostaje kwestia dokończenia procesu przekształca-
nia zapoczątkowanego w 2005 roku 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. W 2005 roku wyraziły one chęć wstąpienia do ZNP, 
zostały formalnie przyjęte przez Zarząd Główny, ale nie dokonały przerejestrowania jako jed-
nostki organizacyjne z osobowością prawną należące do ZNP – są niejako w zawieszeniu. Do 
niedawna tylko część organizacji dokonała pełnego włączenia w struktury ZNP. Powody tego 
stanu rzeczy były rozmaite, w części przypadków była to odmowa dokonania wpisu, ale są też 
organizacje, które nie podjęły prób dokonania rejestracji. Dlatego w obecnej kadencji w Radzie 
funkcjonują organizacje o różnorodnym statusie. Są organizacje z byłej KRN, które nie mają 
osobowości prawnej i mieć jej nie muszą, gdyż wymóg posiadania osobowości prawnej przez te 
organizacje został uchylony w znowelizowanym w roku 2014 Statucie ZNP. Są organizacje, które 
dokonały przerejestrowania w KRS i utrzymały osobowość prawną będąc jednocześnie członkami 
jednolitego ZNP. Są też organizacje, które dostosowały zapisy swoich statutów do statutu ZNP. 

Dlatego w roku minionym (2018) i obecnie (2019) realizowane są intensywne działania w celu 
ostatecznego zakończenia procesu przekształceń zgodnie z Uchwałą IV Krajowej Konferencji 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. W ramach tych działań odbyło się szereg spotkań członków 
Sekretariatu z przedstawicielami organizacji zakładowych byłej Federacji Szkół Wyższych i Nauki: 
 9 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie prezesów i pełnomocnych członków 

zarządów ZNP organizacji zakładowych mających osobowość prawną poświęcone porządko-
waniu struktur Rady SzWiN ZNP; 

 23 marca 2018 roku 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; 

 6 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie wiceprezesów Rady Kol. Kol. Janusza Szczerby, 
Stanisława Różyckiego i Dariusza Sali z przedstawicielami organizacji zakładowych pionu 
szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie zintensyfikowania działań w celu dokończenia procesu 
integracji z ZNP; 

 19 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie Sekretariatu Rady (Janusz Rak, Janusz Szczerba i 
Dariusz Sala) z prawnikiem Zarządu Głównego ZNP Kol. Krzysztofem Stradomskim w sprawie 
analizy stanu integracji organizacji zakładowych pionu szkolnictwa wyższego i nauki z ZNP; 

 29 stycznia 2019 roku Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podjęło Uchwałę  
nr 34/2019 zobowiązującą prezesów organizacji zakładowych mających osobowość prawną 
niezrzeszonych dotychczas z ZNP do podjęcia działań w celu dokończenia integracji. 

Należy podkreślić, że organizacjom zakładowym dokonującym przekształceń Prezydium Rady 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki zapewniło pomoc prawną, którą na bieżąco udziela prawnik ZNP 
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Pan Krzysztof Stradomski. Natomiast dla uczelni śląskich takiej pomocy udzielił prawnik z Uniwer-
sytetu Śląskiego Kol. Błażej Mądrzycki (te przekształcenia zakończono). 

2. Działalność Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Prezydium i Sekretariatu 

W okresie październik 2014 – wrzesień 2019 roku Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
wykonując swoje statutowe zadania odbyła łącznie 19 posiedzeń w następujących terminach  
(w dwóch terminach nie było wymaganego quorum): 

 5 grudnia 2014 roku – m. in. przyjęcie programu działania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
ZNP na kadencję 2014-2019, przyjęcie planu pracy Rady i Prezydium Rady SzWiN ZNP na rok 
2015 wraz z terminarzem posiedzeń, informacja o obradach XLI Krajowego Zjazdu Delegatów 
ZNP i przyjętych uchwałach, informacja odnośnie procesu legislacji rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, informacja o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji w lipcu 
2014 roku oraz informacja o zakresie ustawowych uprawnień związków zawodowych dotyczą-
cych funkcjonowania uczelni wyższych i jednostek naukowych; 

 6 marca 2015 roku – m. in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady i przyjęcie 
sprawozdania z działalności Rady za rok 2014, przyjęcie planu finansowo-gospodarczego na 
rok 2015, przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru 
Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w 2015 roku, omówienie zagadnień dotyczących 
przygotowań do realizacji III etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych; 

 3-5 lipca 2015 roku w Krynicy – przyjęcie Regulaminu zwrotu kosztów podróży służbowych 
oraz Regulaminu przyjmowania do ZNP i zasad członkostwa słuchaczy studiów doktoranckich, 
podjęcie uchwały o zwiększeniu o 60 tys. zł kosztów prac remontowych w siedzibie Rady oraz 
uchwały o rozwiązaniu organizacji zakładowej ZNP w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
dyskusja odnośnie stanu i przebiegu realizacji III-go etapu podwyżek płac w uczelniach 
publicznych, przyszłości szkolnictwa wyższego oraz współpracy z Komitetem Kryzysowym 
Humanistyki Polskiej; 

 25 września 2015 roku – posiedzenie połączone z uroczystością wręczenia sztandaru Radzie 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP nadanego Radzie Uchwałą Nr 6/2015 Zarządu Głównego 
ZNP z dnia 17 marca 2015 roku. Wręczenie sztandaru było związane z 10-leciem powołania 
Rady oraz obchodami jubileuszu 110. rocznicy utworzenia Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
W uroczystościach uczestniczyli m. in.: prezes ZNP Sławomir Broniarz i wiceprezesi ZNP – 
Grzegorz Gruchlik i Krzysztof Baszczyński, Jan Guz – przewodniczący OPZZ oraz Andrzej 
Radzikowski – wiceprzewodniczący, prof. Ryszard Zimak wiceprzewodniczący KRASP, Marek 
Sawicki – sekretarz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, Honorowy Prezes Rady prof. 
Zygmunt Cybulski oraz liczni przedstawiciele zakładowych organizacji ZNP działających 
w polskich uczelniach i instytutach badawczych – członkowie Rady i zaproszeni goście; 

 11 grudnia 2015 roku – m.in. aktualizacja Regulaminu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
(w związku ze zmianami w Statucie ZNP), powołanie organizacji uczelnianej pod nazwą Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda P. 
Szczepanika w Suwałkach, zatwierdzenie korekty planu finansowo-gospodarczego Rady na rok 
2015 oraz planu finansowo-gospodarczego Rady na rok 2016, przyjęcie planu pracy Rady 
SzWiN ZNP na rok 2016 wraz z terminarzem posiedzeń Rady, informacja o realizacji remontu 
siedziby Rady oraz informacja o stanie organizacyjnym Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 
na dzień 1.10.2015 roku; 

 11 marca 2016 roku – m. in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady i sprawozdania 
z działalności Rady za rok 2016 oraz korekty planu finansowo-gospodarczego na rok 2016; 

 1-2 lipca 2016 roku – m. in. zatwierdzenie korekty planu finansowo-gospodarczego Rady 
SzWiN ZNP na rok 2016, dyskusja z udziałem prawnika ZG ZNP Pana Krzysztofa Stradomskiego 
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na temat realizacji Uchwały IV Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP w sprawie dokończenia procesu integracji, szkolenie z zakresu mob-
bingu, dyskryminacji i wypalenia zawodowego oraz dyskusja programowa na temat propono-
wanych zmian w ustroju szkolnictwa wyższego – tzw. ustawa deregulacyjna; 

 21 października 2016 roku – m. in. informacja o pracy Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów 
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz informacja Sekretariatu Rady SzWiN ZNP 
o działaniach podjętych w sprawie uprawnień zakładowych organizacji związkowych w pionie 
szkolnictwa wyższego i nauki, prezentacja analizy wzrostu wynagrodzeń w publicznych 
szkołach wyższych po trzech etapach regulacji płac przeprowadzonych w latach 2013-2015; 

 16 grudnia 2016 roku – m. in. zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Rady na rok 2017 
oraz przyjęcie planu pracy Rady SzWiN ZNP na rok 2017 wraz z terminarzem posiedzeń Rady 
i Prezydium Rady w roku 2017, prezentacja analizy nowego algorytmu podziału dotacji podsta-
wowej dla uczelni publicznych wraz z informacją o podejmowanych przez Radę działaniach; 

 17 marca 2017 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady za rok 2016, przyjęcie 
sprawozdania z działalności Rady SzWiN ZNP w 2016 roku oraz analiza stanu organizacyjnego 
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na dzień 01.10.2016, przyjęcie uchwały o utworzeniu 
organizacji zakładowej ZNP w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wro-
cławiu, dyskusja na temat kierunków zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego i nauki 
oraz perspektywy finansowej na 2017 rok – debata z udziałem E. Trojanowskiej z-cy dyrektora 
Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego i Nauki; 

 22-23 czerwca 2017 roku – powołanie organizacji uczelnianej pod nazwą Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, przedstawienie informa-
cji dotyczących konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki; dyskusja programowa  
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; 

 9-10 listopada 2017 roku – wybory uzupełniające do Prezydium Rady SzWiN ZNP, informacja  
o Kongresie NKN w Krakowie, informacja o poziomie wynagrodzeń w publicznych szkołach 
wyższych w okresie 2013-2016 w poszczególnych grupach pracowniczych oraz dyskusja 
programowa w sprawie projektu z dnia 16 września 2017 roku ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce m.in. z udziałem wicepremiera RP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Jarosława Gowina (w drugim dniu obrad); 

 15 grudnia 2017 roku – zwołane posiedzenie Rady nie doszło do skutku (nie można było 
procedować i podjąć uchwał ze względu na brak quorum); 

 16 marca 2018 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady za rok 2017, przyjęcie 
sprawozdania Rady z działalności w roku 2017, zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego 
Rady SzWiN ZNP na rok 2018, przyjęcie planu pracy Rady i Prezydium Rady SzWiN ZNP wraz  
z terminarzem posiedzeń w roku 2018, wybór 2 delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego  
z ramienia Rady na IX Kongres OPZZ, 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 zakończona 
przyjęciem przez Radę stanowiska w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku; 

 29 czerwca 2018 roku – omówienie spraw organizacyjnych Rady, w tym działań dotyczących 
porządkowania struktury w pionie szkolnictwa wyższego i nauki oraz debata z udziałem 
wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotycząca perspektyw 
wzrostu wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych oraz planowanych zmian w funkcjono-
waniu szkolnictwa wyższego i nauki wynikających z przepisów procedowanej wówczas  
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w Sejmie RP Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Rada nie podjęła żadnych 
uchwał z uwagi na brak quorum); 

 19 stycznia 2019 roku – zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Rady na rok 2019, 
przyjęcie planu pracy Rady i Prezydium Rady SzWiN ZNP oraz terminarza posiedzeń w roku 
2019, podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmian w Statucie ZNP oraz podsumowanie 
działalności międzynarodowej w roku 2018 (w trakcie obrad zostało utracone quorum i nie 
zrealizowano w całości porządku obrad); 

 15-16 marca 2019 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rady za rok 2018, przyję-
cie sprawozdania Rady z działalności w roku 2018, rozwiązanie zakładowych organizacji związ-
kowych ZNP w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi oraz w 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku; podjęcie uchwały dotyczącej kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP w 2019 roku oraz 
uchwały w sprawie poparcia postulatów oświaty; w drugim dniu obrad szkolenie w zakresie 
problematyki spraw pracowniczych oraz uprawnień organizacji związkowych działających  
w uczelniach publicznych; 

 7 czerwca 2019 roku – omówienie propozycji zmian w Statucie ZNP, rozpatrzenie odwołania 
Kol. Sławomira Szymańca od uchwały Rady Uczelnianej ZNP w Politechnice Opolskiej o wyklu-
czeniu z ZNP, powołanie zakładowych organizacji związkowych ZNP (bez osobowości prawnej) 
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycz-
nym w Siedlcach, rozwiązanie organizacji ZNP w Akademii Wychowania Fizycznego im. Broni-
sława Czecha w Krakowie oraz podjęcie uchwały o zmianie terminów przeprowadzenia 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w pionie szkolnictwa wyższego i nauki ZNP na kadencję 
2019-2024; 

 24 września 2019 roku – przyjęcie korekty planu finansowo-gospodarczego Rady Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP na 2019 rok wraz z preliminarzem wydatków związanych z V Krajową 
Konferencją Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, przyjęcie propozycji zmian w Statucie ZNP  
w Rozdziale VII. Szkolnictwo wyższe i nauka, przyjęcie projektu porządku obrad V Krajowej 
Konferencji oraz określenie proponowanej liczby członków Prezydium Rady i Komisji 
Rewizyjnej SzWiN w nowej kadencji 2019-2024, przyjęcie projektu sprawozdania z działalności 
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP za kadencję 2014-2019 oraz projektu wytycznych do 
programu działania Rady w nowej kadencji 2019-2024, podjęcie uchwały w sprawie otwarcia 
postępowania likwidacyjnego i rozwiązania zakładowej organizacji Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz powołania likwidatora. 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP odbyło w okresie od października 2014 
roku do końca września 2019 roku łącznie 48 zebrań (3 w roku 2014, 9 w roku 2015, 10 w roku 
2016, 7 w roku 2017, 12 w roku 2018 oraz 8 w roku 2019). Prezydium Rady organizowało pracę 
Rady zarówno planując jej posiedzenia, tematykę jak i przygotowując projekty uchwał i stanowisk 
Rady. Prezydium na swych posiedzeniach zajmowało się także bieżącymi problemami 
wewnątrzzwiązkowymi oraz sprawami finansowymi Rady. Stosownie do swoich kompetencji 
statutowych podejmowało uchwały i zajmowało stanowiska wobec spraw bieżących. 

Sekretariat Rady, zbierający się w miarę potrzeb, omawiał przygotowania do posiedzeń Rady 
i Prezydium Rady SzWiN ZNP, narad i szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami władz. Przyjmował 
także projekty dokumentów i materiałów oraz analizował nadsyłane projekty aktów prawnych. 

W dniach 8 maja, 5 września i 19 października 2018 roku odbyły się posiedzenia Komisji 
Statutowej RSzWiN ZNP w składzie Kol. Kol. Władysław Rzymski, Cezary Czyżewski, Jan Sikorski 
oraz Błażej Mądrzycki. Komisja przygotowała rekomendacje dotyczące zmian Statutu ZNP  
w Dziale VII. SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA, które po przyjęciu przez Radę Szkolnictwa Wyż-
szego i Nauki ZNP w dniu 18 stycznia 2019 roku zostały przekazane do powołanego przez Zarząd 
Główny ZNP Zespołu ekspertów ds. Statutu ZNP. W Zespole ekspertów uczestniczył przedstawi-
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ciel Rady Kol. Błażej Mądrzycki. 
W dniu 15 marca 2019 roku uchwałą Rady nr 66/2019 została powołana Komisja Programowa 

Rady SzWiN ZNP w składzie: 

 Kol. Barbara Kościelniak-Mucha – przewodnicząca Komisji, 

 Kol. Kamila Bzdawka-Piątkowska, 

 Kol. Cezary Czyżewski, 

 Kol. Maciej Karczewski, 

 Kol. Krzysztof Łasiński, 

 Kol. Stanisław Różycki 
Zadaniem Komisji Programowej było opracowanie wytycznych do projektu programu Rady 

SzWiN ZNP na kadencję 2019-2024. 

3. Działalność przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w strukturach ZNP 

Na IV Konferencji SzWiN ZNP w skład Zarządu Głównego wybranych zostało czterech 
członków reprezentujących Radę SzWiN. Byli to Koledzy: Janusz Rak (który jako Prezes Rady 
z urzędu jest członkiem Prezydium ZG) oraz Stanisław Różycki, Dariusz Sala i Janusz Szczerba. Do 
Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP został wybrany Kol. Jan Sikorski. Wszyscy wymienieni zostali tym 
samym delegatami na XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. W ramach przyznanego Radzie limitu 
miejsc Konferencja wybrała ponadto pozostałych 11 delegatów na Krajowy Zjazd w osobach 
Kol. Kol.: Wojciech Kamiński, Barbara Kościelniak-Mucha, Marta Łacek, Bronisław Majchrzak, 
Małgorzata Nawrot, Barbara Przybylska-Czajkowska, Aleksander Smoliński, Witold Staszewski, 
Jerzy Szmytka, Krystyna Tarkowska i Aneta Trojanowska. 

Ważnym wydarzeniem w tym okresie był XLI Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który obradował 
w dniach 20÷22 listopada 2014 roku. Wzięła w nim udział liczna 16-osobowa grupa 
przedstawicieli Rady. W komisjach zjazdowych uczestniczyli następujący koledzy: w Komisji 
Uchwał i Wniosków – kol. Stanisław Różycki, w Komisji Statutowej – Kol. Janusz Szczerba, 
w Komisji Mandatowej Kol. Marta Łacek, w Komisji Skrutacyjnej Kol. Jan Sikorski. W trakcie Zjazdu 
odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z minionej kadencji, w której z ramienia Rady głos zabrał 
Kol. Janusz Rak. W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja nad programem ZNP na kadencję 
2014÷2019, w której w imieniu Rady wystąpił Kol. Stanisław Różycki. W ramach dyskusji podczas 
uchwalania zmian do Statutu ZNP zabrał głos także Kol. Janusz Szczerba. 

Staramy się jako Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ściśle współpracować z kolegami 
w pionie oświaty. Udzielaliśmy poparcia akcjom protestacyjnym organizowanym przez ZNP 
przeciwko zmianom w systemie oświaty. W dniu 18 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Rady 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki wzięli udział w ogólnopolskiej manifestacji ZNP w Warszawie 
wspieranej przez inne branże zrzeszone w OPZZ. W zorganizowanych grupach przyjechali na 
manifestację m.in. członkowie organizacji uczelnianych ZNP z Uniwersytetu Śląskiego, AGH, 
Politechniki Śląskiej oraz UTH w Radomiu. Z uczelni warszawskich byli członkowie organizacji ZNP 
z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. 

15 marca 2019 roku Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podjęła uchwałę nr 67/2019 
popierającą słuszne postulaty nauczycieli domagających się znaczących podwyżek wynagrodzeń  
i wzywającą wszystkie organizacje członkowskie w pionie szkolnictwa wyższego i nauki do 
wsparcia zbliżającego się strajku nauczycieli oświaty. 

Corocznie odbywa się wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZNP oraz Prezydium 
Rady SzWiN ZNP poświęcone omawianiu bieżących problemów szkolnictwa wyższego i nauki. 

Przedstawiciele Sekretariatu Rady uczestniczą w pracach komisji problemowych Zarządu 
Głównego ZNP: 

- 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. Wnioski te są następnie opiniowane przez Radę i przedkładane do zatwierdze-
nia Zarządowi Głównemu ZNP. Łączną liczbę osób z pionu szkolnictwa wyższego i nauki, których 
wnioski o uhonorowanie odznaczeniami związkowymi, państwowymi i resortowymi Rada 
zaopiniowała pozytywnie w bieżącej kadencji przedstawia poniższa tabela. 

Odznaczenie 

Rok Łącznie 
od X. 2014 

do IX.2019 
2014 

(po 30.09.2014) 
2015 2016 2017 2018 

2019 

(do 24.09.2019) 

Złote Odznaki ZNP 24 51 75 53 42 29 274 

Odznaki za 50 lat 
przynależności do ZNP 

22 94 122 86 101 54 479 

-  

Odznaczenia 
państwowe 

6 4 5 2 0 0 17 

Medale KEN 18 6 2 4 0 0 30 
 

W wielu przypadkach organizacje uczelniane ZNP ściśle współpracują z odpowiednimi 
Zarządami Okręgów lub Oddziałów ZNP. W tym zakresie na uwagę zasługuje zorganizowane przez 
ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, forum organizacji uczelnianych ZNP województwa 
śląskiego i opolskiego, w którym wzięli udział między innymi Rektor Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś oraz przedstawiciele organizacji ZNP 
śląskich uczelni. Także ZNP w AGH organizuje corocznie spotkania przedstawicieli zarządów 
uczelni Krakowa, np. 7 marca 2016 roku w spotkaniu wzięli udział członkowie Sekretariatu Rady 
Janusz Rak, Stanisław Różycki i Janusz Szczerba, prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz prezes Okręgu 
Małopolskiego ZNP Grażyna Ralska. Takie działania stanowią dobry przykład nawiązywania 
współpracy między różnymi ogniwami Związku oraz dialogu z władzami uczelni. Dobrze układa się 
też współpraca uczelni Poznania z Zarządem Okręgu Wielkopolskiego. 

4. Informacja wewnątrzzwiązkowa 

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP informuje na bieżąco ogniwa organiza-
cyjne oraz członków ZNP o podejmowanych inicjatywach i działaniach. Teksty uchwał oraz 
stanowisk Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP publikowane są na stronie internetowej Rady 
oraz przekazywane do organizacji zakładowych drogą elektroniczną, co zapewnia szybkość 
przepływu informacji i korespondencji. Niestety dotarcie do wszystkich organizacji zakładowych 
nie zawsze jest możliwe głównie ze względu na nieaktualne dane teleadresowe. 

Stronę internetową Rady SzWiN ZNP aktualizuje na bieżąco wiceprezes Rady Janusz Szczerba, 
który współpracuje z wiceprezesem Stanisławem Różyckim. Zamieszczane są na niej informacje 
dotyczące bieżącej działalności Rady i Prezydium, jak i wydarzeń edukacyjno-społecznych 
z udziałem przedstawicieli ZNP, dokumenty, listy, komunikaty i zapowiedzi. 

Sprawną komunikację wewnątrzzwiązkową realizuje kol. Janusz Szczerba, który na bieżąco 
drogą e-mailową informuje organizacje członkowskie o pracach Prezydium. 

Ważną rolę informacyjną oraz opiniotwórczą odgrywały spotkania członków Sekretariatu 
i Prezydium Rady z członkami Związku. W trakcie kadencji członkowie kierownictwa Rady w miarę 
możliwości uczestniczyli w posiedzeniach zarządów ogniw członkowskich. Miało to miejsce nie 
tylko w sytuacjach konfliktowych, ale także podczas debat środowiskowych. Informacje o tych 
spotkaniach podano w II i IV rozdziale sprawozdania. 
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W dniu 23 października 2015 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się wspólne 
posiedzenie Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Konwentu Prezesów 
Organizacji Uczelnianych ZNP z siedzibą w Katowicach – omawiano bieżące problemy szkolnictwa 
wyższego oraz strategię działań Rady w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w perspektywie 
zmian po wyborach parlamentarnych. 

W ramach współpracy regionalnej organizacji uczelnianych w Radzie funkcjonują trzy 
konwenty: uczelni krakowskich, uczelni śląskich oraz uczelni Szczecina. W dniu 26 stycznia 2015 
roku wiceprezes Rady Dariusz Sala zorganizował na AGH spotkanie przedstawicieli zarządów 
uczelni Krakowa, w którym wzięli udział członkowie Sekretariatu Rady Janusz Rak, Stanisław 
Różycki i Janusz Szczerba, prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz prezes Okręgu Małopolskiego ZNP 
Grażyna Ralska. Kolejne posiedzenia Konwentu Prezesów Organizacji Uczelnianych ZNP miasta 
Krakowa odbyły się 7 marca 2016 roku oraz 19 stycznia 2017 roku. 

Natomiast prezesi uczelni śląskich zebrali się w dniu 25 lutego 2015 roku na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach na spotkaniu zorganizowanym przez Kol. Anetę Trojanowską. Sekretariat 
Rady reprezentowali: Janusz Rak, Janusz Szczerba i Dariusz Sala. Na kolejnym spotkaniu prezesów 
uczelni śląskich w dniu 15 kwietnia 2015 r. został formalnie powołany Konwent Prezesów Organi-
zacji Uczelnianych ZNP z siedzibą w Katowicach, któremu przewodniczy Kol. A. Trojanowska. 
Konwent ten zebrał się także 10 czerwca 2015 r., a główne tematy spotkania to podwyżki 
wynagrodzeń w roku 2015 i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W dniu 23 października 
2015 r. obrady Konwentu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach były połączone z posiedzeniem 
wyjazdowym Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Natomiast 9 grudnia 2015 roku 
Konwent obradował w Politechnice Śląskiej. 

W roku 2016 Konwent Prezesów Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego 
z siedzibą w Katowicach spotkał się 20 kwietnia 2016 roku. W czasie posiedzenia dokonano 
podsumowania dotyczącego zasad wydatkowania środków z Zakładowych Funduszy Świadczeń 
Socjalnych w poszczególnych uczelniach Konwentu. Kolejne uroczyste spotkanie Konwentu 
zatytułowane „Z kart historii ZNP” odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 roku, a organizatorem był 
ZNP w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Podczas uroczystości zaprezentowano historię i dorobek 
ZNP w 110-letnim okresie działalności oraz historię i fenomen Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.  

W dniu 14 października 2016 roku odbyło się spotkanie Środowiskowego Kolegium Konsul-
tacyjnego Przewodniczących Związków Zawodowych organizacji ZNP uczelni Szczecina. 

Konwent Prezesów Uczelnianych Organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą  
w Katowicach spotykał się w roku 2017 cztery razy. Na spotkaniu 22 lutego w Katowicach 
podsumowano propozycje zmian w szkolnictwie wyższym zaprezentowane podczas Konferencji 
NKN w Katowicach w dniach 26-27.01.2017 roku oraz omówiono aktualną sytuację finansową 
uczelni Konwentu związaną ze zmianą algorytmu naliczania dotacji podstawowej na rok 2017. Na 
kolejnym spotkaniu w dniu 23 czerwca w Warszawie dokonano wymiany informacji dotyczących 
spraw pracowniczych, głównie zwolnień nauczycieli akademickich, braków godzin oraz kwestii 
ocen okresowych. Kolejne spotkania Konwentu Prezesów Uczelnianych Organizacji ZNP z siedzibą 
w Katowicach miały miejsce 21 października w Gliwicach i 10 listopada w Warszawie. 

W 2018 roku Konwent Prezesów Uczelnianych Organizacji ZNP z siedzibą w Katowicach zebrał 
się trzy razy. Na spotkaniu w dniu 31 stycznia 2018 roku omówiono aktualną sytuację prawną 
organizacji ZNP zrzeszonych w Konwencie oraz stosowanie podwyższonych 50% kosztów uzyska-
nia przychodów dla nauczycieli akademickich. Na kolejnym spotkaniu Konwentu Prezesów w dniu 
11 lipca 2018 roku w Katowicach przedstawiono aktualny stan prac nad nową ustawą Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) oraz omówiono problemy związane z wprowa-
dzeniem RODO. Trzecie spotkanie Konwentu Prezesów Uczelnianych Organizacji ZNP odbyło się 
16 listopada 2018 roku w Katowicach. W dniu tym świętowano jubileusz 50 - lecia działalności 
uczelnianej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
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5. Szkolenia i narady 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP docenia znaczenie działalności szkoleniowej obejmu-
jącej różne grupy działaczy Związku, a przede wszystkim prezesów organizacji członkowskich. 
Celem szkoleń było udzielenie im informacji pomocnych w wypełnianiu ich obowiązków, a 
w szczególności w egzekwowaniu ustawowych uprawnień związków zawodowych oraz organizo-
waniu i prowadzeniu działalności w obronie interesów pracowników. 

W dniu 7 listopada 2014 roku 19 członków RSzWiN uczestniczyło w szkoleniu w ramach 
pilotażowego projektu OPZZ, który realizował ZG ZNP pod nazwą ”Platforma wiedzy i konsultacji 
– system wsparcia dialogu społecznego”. Platforma internetowa powstała z myślą o szybkim 
i skutecznym przekazywaniu związkowych informacji i materiałów. 

W ramach pomocy prawnej dla organizacji zakładowych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
ZNP w 2015 roku zostały zorganizowane dwa szkolenia: 

• w dniu 24 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się szkolenie na temat „Rachunkowość, finanse 
i wydatkowanie funduszu związkowego” z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych 
i rachunkowości obowiązujących od 2015 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 26 czerwca 2015 r. Sekretariat Rady SzWiN ZNP w ramach współpracy z OPZZ 
i Państwową Inspekcją Pracy zorganizował w Warszawie szkolenie z zakresu prawa pracy 
i uprawnień związków zawodowych dla członków Zarządu organizacji zakładowych. Szkolenie 
przeprowadził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Pan Radosław Łuczak. 

W 2016 roku w ramach programu szkoleń dla członków organizacji zakładowych Rady Szkol-
nictwa Wyższego i Nauki ZNP zostały zorganizowane trzy szkolenia: 

• w dniu 2 lipca 2016 roku podczas posiedzenia Rady SzWiN ZNP w Jaszowcu odbyło się 
szkolenie z zakresu mobbingu, dyskryminacji i wypalenia zawodowego. Szkolenie przepro-
wadziła prezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim Kol. Aneta Trojanowska, 
członek Prezydium Rady; 

• w dniach 22 września i 6 października 2016 roku (w dwóch turach) w Warszawie odbyło się 
szkolenie w zakresie umiejętności prowadzenia negocjacji. W szkoleniu uczestniczyło ponad 
30 osób, członków Rady; 

• w dniu 15 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyło się szkolenie przewodniczących Komisji 
Rewizyjnych organizacji zakładowych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki zorganizowane 
z inicjatywy Kol. Jana Sikorskiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki. W szkoleniu uczestniczyło niemal 40 osób. 

W roku 2018 w ramach pomocy prawnej dla organizacji zakładowych Rady Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP odbyły się cztery szkolenia: 

• w dniu 21 lutego 2018 roku w Warszawie odbyło się szkolenie na temat „Podatki  
i rachunkowość w związku zawodowym” z uwzględnieniem zmian w przepisach podatkowych 
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 roku w Warszawie odbyło się szkolenie w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO. Szkolenie przeprowadził 
prawnik ZG ZNP Krzysztof Stradomski; 

• w dniu 13 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dla organizacji ZNP zrze-
szonych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki odnośnie wybranych zagadnień z zakresu 
zbiorowego prawa pracy i uprawnień organizacji zakładowych z uwzględnieniem zmian  
w ustawie o związkach zawodowych – szkolenie przeprowadził prawnik OPZZ Paweł Galec; 
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• w dniach 13-14 grudnia 2018 roku w Warszawie zostało zorganizowane szkolenie z zakresu 
wdrażania ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla przedstawicieli uczelnianych 
związków zawodowych przeprowadzone przez pracowników Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa 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 ZNP. 

W roku 2019 odbyło sie tylko jedno szkolenie, które przeprowadził wiceprezes Rady Kol. 
Janusz Szczerba w dniu 16 marca podczas posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 
Szkolenie dotyczyło problematyki spraw pracowniczych oraz uprawnień organizacji związkowych 
działających w uczelniach publicznych. 

6. Działalność Sekcji Emerytów i Rencistów RSzWiN ZNP 

W bieżącej kadencji 2014-2019 Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów Rady SzWiN ZNP działał 
w następującym składzie: 
Kol. Wiesława Specjał – przewodnicząca Zarządu Sekcji oraz członkowie Zarządu – kol. Jerzy 
Gracz, Bogna Koźbiał, Donat Lewandowski i Helena Sosińska. 

Sekcja na bieżąco monitorowała sytuację emerytów i rencistów, a także śledziła projektowane 
i zachodzące w prawie zmiany, dotyczące tej grupy. 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. 

Każdy rok trwającej kadencji kończył się podsumowaniem dokonań Zarządu Sekcji przed-
stawianym na posiedzeniu Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów Rady Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki ZNP. 

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza 
Sekcji Emerytów i Rencistów Rady SzWiN ZNP, w której ze strony Sekretariatu Rady uczestniczyli 
prezes Rady Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki. Konferencja wybrała nowy Zarząd Sekcji 
oraz 5 delegatów na V Krajową Konferencję Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Przewodniczącym 
Zarządu Sekcji został Kol. Aleksander Smoliński z Politechniki Śląskiej. Do Zarządu zostali również 
wybrani Kol. Kol.: Alicja Biel-Tyralska, Barbara Golińska, Jerzy Gracz i Bogdan Kostrzewa. Wszyscy 
członkowie Zarządu zostali również wybrani delegatami na V Krajową Konferencję SzWiN ZNP. 

7. Finanse Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP 

Finanse organizacji uczelnianych i jednostek naukowych wchodzących w skład Rady Szkolni-
ctwa Wyższego i Nauki ZNP pochodzą z wpłat składek członkowskich. Statut ZNP określa, że 
składka miesięczna stanowi 1% wynagrodzenia zasadniczego od pracujących członków oraz 0,5% 
wysokości emerytury/renty – dla emerytów lub rencistów. Składka członkowska w całości wpływa 
na konta organizacji związkowych Rady. 

Zgodnie z uchwałą Rady SzWiN ZNP przyjętą w listopadzie 2005 roku 10% składki powinno być 
przekazywane do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a 90% funduszy składkowych pozostawać 
do dyspozycji zarządów organizacji zakładowych na ich działalność statutową. Finanse Rady zasi-
lają również odsetki z lokat bankowych i dywidenda z Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej. 
Środki finansowe, którymi corocznie dysponowała Rada, przeznaczone były na realizację zadań 
statutowych w oparciu o plany finansowo-gospodarcze uchwalane przez Radę na każdy rok 
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kalendarzowy. Po zakończeniu każdego roku obrotowego Rada przyjmowała sprawozdanie 
finansowe przygotowane przez Prezydium Rady i decydowała o przeznaczeniu zysku lub pokryciu 
straty (2018 rok). 

Poniższa tabela obrazuje podstawowe dane finansowe Rady SzWiN ZNP w latach 2014-2019 

 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 (plan) 

Wpływy 447.193,21 505.610,87 488.636,08 448.838,47 424.456,16 601.300,00 

Składki 272.576,79 291.821,93 289.121,09 286.507,40 285.685,31 280.000,00 

Wydatki 363.741,77 382.396,19 393.119,02 405.655,22 426.402,14 465.400,00 

Zysk/Strata 83.451,44 123.214,68 95.517,06 43.183,25 -1.945,98 135.900.00 

Stan aktywów 1.490.035,63 1.600.913,50 1.682.205,19 1.740.697,17 1.748.224,33 ~1.884.000,00 
 

W roku 2015 po raz pierwszy łączne przychody Rady przekroczyły kwotę 500 tys. zł. Na ten 
wynik złożyła się w głównej mierze wyższa niż w roku 2014 przekazana z ZNP dywidenda z akcji 
Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej (180.000 zł) oraz wzrost wysokości składek odpro-
wadzonych do Rady przez organizacje członkowskie z kwoty 272.576,79 zł w roku 2014 do 
291.821,93 zł w roku 2015. Wzrost wpływów ze składek był związany z III etapem wzrostu 
wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. Jednak w kolejnych latach 2016-2018 łączne 
przychody Rady zmniejszały się, podobnie jak wpływy ze składek, co wynika z malejącej liczby 
członków (tabela str. 25). Jednak pomimo zmniejszania się liczby pracujących członków organiza-
cji ZNP zrzeszonych w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, składka roczna na 1 pracującego 
wzrastała corocznie z 28,35 zł/osobę w roku 2014, 32,44 zł/osobę w roku 2015, 32,75 zł/osobę  
w roku 2016, 34,63 zł/osobę w roku 2017 do 35,54 zł/osobę w roku 2018.  

Rok 2019 według posiadanych danych będzie rekordowy jeśli chodzi o przychody, które 
powinny przekroczyć 600 tys. zł, co wynika z kwoty 300.000 zł jako udziału Rady w dywidendzie 
ZNP z Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej. 

Dobre wyniki finansowe i wysoki stan zasobów pieniężnych pozwoliły na przeprowadzenie  
w roku 2015 generalnego remontu pomieszczeń zajmowanych przez Radę, w tym utworzenia sali 
konferencyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny, w której odbywają się szkolenia i zdecydo-
wana większość zebrań statutowych Rady. 

Analizując wyniki finansowe dotyczące bieżącej kadencji należy zaznaczyć, że pogłębił się 
niestety niekorzystny trend, który w dłuższej perspektywie może nawet zagrozić sprawnemu 
funkcjonowaniu Rady (począwszy od 2012 roku wpływy ze składek corocznie były mniejsze niż 
wydatki Rady). Na szczęście korzystne lokaty kapitałowe oraz dywidenda z akcji Nauczycielskiej 
Agencji Ubezpieczeniowej we wszystkich latach tej i poprzedniej kadencji Rady pozwoliły nie tylko 
pokryć wydatki, ale także zwiększyć fundusze. Jednak pomimo wzrostu ulokowanych kwot 
przychody z tytułu odsetek maleją z uwagi na spadek oprocentowania lokat bankowych. Poza tym 
należy mieć na uwadze, że udział Rady w dywidendzie z NAU stanowiący znaczącą kwotę 
w przychodach Rady nie jest stałą co do wysokości pozycją. Warto jednak odnotować, że zasoby 
finansowe, którymi dysponuje Rada w trakcie bieżącej kadencji powiększyły się. Na koniec 2014 
roku wartość aktywów Rady wyniosła 1.490.035,63 zł, a na koniec 2019 roku powinna być to 
kwota rzędu 1.884.000 zł. Oznacza to, że w trakcie bieżącej kadencji majątek Rady wzrastał 
corocznie średnio o 79.000 zł. 
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IV. MEDIA, PUBLIKACJE, DEBATY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

1. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego realizowała swoje cele 
i zadania również poprzez udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz współpracę z wła-
ściwymi resortami, instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na stanowienie prawa. 

Udział przedstawicieli Prezydium Rady w pracach Parlamentu 

W okresie od października 2014 do września 2019 roku przedstawiciele Rady SzWiN ZNP 
wzięli udział w kilkudziesięciu posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz jej 
stałych podkomisji: ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz ds. ekonomiki edukacji i nauki 
zabierając głos oraz składając do Komisji pisemne stanowiska Rady dotyczące tematyki omawia-
nej na poszczególnych posiedzeniach. Szczegółowe informacje podane są w rozdziałach I i II. 

Szczególnie ważny był udział w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i jej stałych 
podkomisji w związku z kolejną nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, co miało 
miejsce w roku 2016 (tzw. ustawa deregulacyjna) oraz w roku 2018 w trakcie procesu 
legislacyjnego projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0. 

Kontakty z resortem nauki i szkolnictwa wyższego 

Jedną z metod działania umożliwiającą realizację postulatów programu Rady SzWiN ZNP są 
stałe kontakty z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W bieżącej kadencji do września 
2015 roku kierowała tym resortem Lena Kolarska-Bobińska z Platformy Obywatelskiej, a od 
października 2015 roku Jarosław Gowin jako wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. 
Należy uznać, że kontakty te były dość częste. W niektórych spotkaniach, zwłaszcza tych 
dotyczących uprawnień związków zawodowych, algorytmu podziału dotacji podstawowej oraz 
rozwiązań dotyczących spraw pracowniczych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce brali udział również przedstawiciele KSN NSZZ Solidarność. Informacje o tych spotkaniach 
podano w I i II rozdziale sprawozdania. 

Na spotkaniach w Ministerstwie przedstawialiśmy nasze postulaty i staraliśmy się przekonać 
kierownictwo resortu, że dobra współpraca ze związkami zawodowymi jest potrzebna zarówno 
władzom uczelni jak i Ministerstwu oraz jest jednym z elementów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania sfery szkolnictwa wyższego i nauki. 

Współpraca Rady z OPZZ, organizacjami ruchu związkowego i KKHP 

Nasi przedstawiciele brali aktywny udział w pracach OPZZ, a poprzez struktury OPZZ także 
w organizacjach międzynarodowych związków. W pracach Rady OPZZ w kadencji 2014-2018 
w branży edukacja i nauka brał udział kol. Janusz Szczerba - wiceprezes Rady, który został 
wybrany na kolejną kadencję 2018-2022. Kol. Aneta Trojanowska w latach 2014-2018 była 
członkiem Komisji Kobiet OPZZ i została wybrana na kolejną kadencję 2018-2022. Członkowie 
Sekretariatu Rady: Janusz Rak, Janusz Szczerba i Stanisław Różycki jako eksperci z ramienia OPZZ 
uczestniczyli kilkukrotnie w pracach zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego. W dniu 
13 września 2016 roku prezes Rady Janusz Rak wziął udział w posiedzeniu Zespołu Problemowego 
ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano nad projektem ustawy  
o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Natomiast w dniu 19 października 2016 roku prezes 
Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki uczestniczyli w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu 
Społecznego w Pałacu Prezydenckim. 

W dniach 23-24 października 2017 roku w Ustroniu odbyły się warsztaty „Szare odcienie 
kobiecości” zorganizowane przez Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Fundację  
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im. R. Luksemburg. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Uczelnianej ZNP 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. Prezes Rady Uczelnianej ZNP przy Uniwersytecie 
Śląskim Kol. Aneta Trojanowska prowadziła panel dotyczący sytuacji kobiet na rynku pracy. 

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 Porozu-
mienia Związków Zawodowych, który obradował w Warszawie w dniach 24-25 maja 2018 roku. 

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. Natomiast 29 paździer-
nika 2018 roku Kolega Błażej Mądrzycki wziął udział w konferencji OPZZ w Warszawie dotyczącej 
spraw pracowniczych.  

W dniu 22 września 2018 roku wiceprezesi Rady Janusz Szczerba i Stanisław Różycki wzięli 
udział w manifestacji zorganizowanej przez OPZZ. 

W ramach współpracy z Komitetem Kryzysowym Humanistyki Polskiej członkowie Sekretariatu 
Rady spotkali się w dniu 23 stycznia 2015 roku w Warszawie z Aleksandrem Temkinem omawiając 
kwestie organizacyjne dotyczące Kongresu KKHP. W obradach Kongresu KKHP, który odbył się 
w dniu 3 lutego 2015 r. w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie uczestniczyli prezes Rady 
Janusz Rak i wiceprezes Stanisław Różycki. ZG ZNP reprezentował wiceprezes Grzegorz Gruchlik. 
Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem było zorganizowanie 22 maja 2017 roku w Warszawie  
III Kongresu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na Kongresie zostały przedstawione wizje i pomysły partne-
rów społecznych (KKHP, Rady SzWiN ZNP oraz NZS) na reformę szkolnictwa wyższego (szerzej  
o Kongresie w podrozdziale II.3). 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP współpracowała również z innymi związkami zawodo-
wymi działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. W mijającej kadencji współpraca 
z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność” układa się na ogół dobrze. Podczas wielu spotkań 
w Ministerstwie oraz na forum Sejmu prezentowane były zbieżne stanowiska. 

Kontakty z KRASP i udział w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

W bieżącej kadencji Prezydium Rady utrzymuje współpracę z innymi ośrodkami decyzyjnymi 
w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki tj. z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
oraz Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W dniach 17-18 października 2014 roku na zaproszenie KRASP-u prezes Rady Janusz Rak 
uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
które odbyło się na Politechnice Gdańskiej. Na sesjach Konferencji omawiano kluczowe problemy 
szkolnictwa wyższego, zagadnienia programów i współpracy międzynarodowej oraz perspektywy 
cyfryzacji uczelni – nauki i kształcenia. 

W dniu 25 lutego 2015 r. kierownictwo Rady: prezes Janusz Rak, wiceprezes Janusz Szczerba 
i wiceprezes Dariusz Sala oraz prezes ZNP w UŚ Kol. Aneta Trojanowska spotkali się w Katowicach 
z prof. Wiesławem Banysiem – rektorem Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącym KRASP-u 
(omawiano bieżące zagadnienia dotyczące szkolnictwa wyższego).  

Prezes Rady Janusz Rak na zaproszenie przewodniczącego KRASP prof. Banysia uczestniczył  
w Zebraniach Plenarnych KRASP w dniach 21-23 maja 2015 roku w Łodzi, 16-17 października 2015 
roku we Wrocławiu oraz 3-4 czerwca 2016 roku w Warszawie, a po zmianie władz KRASP na 
zaproszenie nowego przewodniczącego prof. Jana Szmidta w Zebraniu Plenarnym KRASP w dniu 
18 listopada 2016 roku w Warszawie. 

W dniu 19 stycznia 2017 r. w Krakowie Sekretariat Rady spotkał się z przewodniczącym KRPUT 
prof. T. Słomką rektorem AGH – omawiano zagadnienia dotyczące szkolnictwa wyższego. 
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Natomiast 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 Kisilowskiego 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 KRASP, prof. Marcin Pałys rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego, dr Irina Degtyarowa sekretarz Komisji ds. Strategicznych Proble-
mów Szkolnictwa Wyższego KRASP oraz dr Tadeusz Jędrzejewski wicekanclerz UMK w Toruniu). 
Tematem spotkania było omówienie propozycji dotyczących praw pracowniczych w przygotowa-
nym przez Fundację projekcie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. 

Kolejne Zebrania Plenarne KRASP z udziałem Prezesa Rady Janusza Raka odbyły się w dniach 
8-9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu, 12-13 października 2017 roku w Toruniu 15-16 listopada 
2018 roku w Krakowie, a ostatnio 31 maja 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie. 

Prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezes Rady Janusz Szczerba (z ramienia OPZZ) reprezentują 
Radę SzWiN ZNP w comiesięcznych obradach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od  
10 kwietnia 2019 roku wiceprezes Rady Janusz Szczerba jest pełnoprawnym członkiem Rady 
Głównej jako przedstawiciel ogólnopolskiej centrali związkowej OPZZ. 

2. Udział przedstawicieli Rady w debatach środowiskowych i uroczystościach 

Członkowie kierownictwa Rady wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach ze 
związkowcami organizowanych przez organizacje zakładowe w różnych ośrodkach akademickich 
omawiając problemy nurtujące środowisko akademickie. W 2015 roku przedstawiciele kierow-
nictwa Rady wzięli udział w następujących debatach środowiskowych: 

• w dniu 29 maja 2015 r. w Krakowie podczas uroczystości jubileuszu 70-lecia ZNP w AGH 
prezes Janusz Rak i wiceprezes Dariusz Sala uczestniczyli w konferencji panelowej na temat 
roli związków zawodowych w szkolnictwie wyższym, 

• w dniu 16 czerwca 2015 r. przedstawiciele Rady prezes Janusz Rak, wiceprezes Stanisław 
Różycki i Kol. Władysław Rzymski wzięli udział w debacie nad postulatami Paktu dla nauki, 
która odbyła się Instytucie Historycznym UW, 

• w dniu 19.10.2015 r. w debacie przedwyborczej w Zarządzie Głównym ZNP wzięli udział 
prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba i Stanisław Różycki, 

• w dniu 7 grudnia 2015 r. w dyskusji panelowej o gimnazjach w Zarządzie Głównym ZNP 
wzięli udział prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba i Stanisław Różycki. 

Przedstawiciele Rady byli także gośćmi podczas licznych uroczystości okolicznościowych 
(jubileusze, obchody Dnia Edukacji Narodowej), organizowanych przez poszczególne uczelnie, 
różne instytucje oraz organizacje ZNP. Rok 2015 był pod tym względem szczególny ze względu na 
jubileusz 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jubileusze organizacji związkowych  
w kilku uczelniach. I tak: 

• w dniu 29 maja 2015 roku ZNP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizował 
jubileusz 70-lecia istnienia tej organizacji. W uroczystych obchodach uczestniczyli m.in. 
prezes ZNP Sławomir Broniarz, prezes Rady Janusz Rak, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP 
Grażyna Ralska, a także zaproszeni przedstawiciele organizacji związkowych z uczelni 
Krakowa i Śląska – AWF Kraków, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej, 

• w dniu 16 września 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się 
uroczystość jubileuszu 65 rocznicy działalności organizacji ZNP w olsztyńskim środowisku 
akademickim, 

• w dniu 23 października 2015 r. na Uniwersytecie Śląskim odbyła się uroczystość 110-lecia 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP zorganizowana 
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przez Uczelnianą Organizację Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim, 
• w dniu 18 listopada 2015 roku prezes Rady Janusz Rak uczestniczył w uroczystym 

posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji 
Politechniki Warszawskiej, 

• w dniach 30.11-01.12.2015 roku w uroczystościach jubileuszowych 110-lecia ZNP w Zakopa-
nem uczestniczyli prezes Rady Janusz Rak i Honorowy Prezes Rady Kol. Zygmunt Cybulski, 

• w dniu 2 grudnia 2015 roku w Gliwicach odbył się uroczysty Jubileusz 70-lecia ZNP w Poli-
technice Śląskiej. 

Także w kolejnych latach przedstawiciele Rady brali udział w okolicznościowych uroczysto-
ściach związkowych i akademickich: 

• w dniu 23 września 2016 roku członek Prezydium Kol. Władysław Rzymski reprezentował 
Radę na uroczystych obchodach Jubileuszu XXV-lecia Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi, 

• w dniu 17 października 2017 roku w Małej Auli Gmachu Głównego PW prezes Rady Janusz 
Rak i wiceprezes Stanisław Różycki uczestniczyli w uroczystym zebraniu z okazji 70-lecia 
działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Warszawskiej, 

• w dniu 21 października 2017 roku odbyła się w Gliwicach uroczystość XV Dnia Związkowca, 
zorganizowana przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP i ZNP w Politechnice Śląskiej.  
W uroczystości tej, objętej honorowym patronatem Prezesa ZNP i Rektora Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, wzięli udział m.in. Prezes ZNP Sławomir Broniarz, a ze strony Sekreta-
riatu Rady – prezes Janusz Rak i wiceprezes Janusz Szczerba, 

• 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, 

• 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  
w przeddzień wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

• w dniu 1 października 2018 roku 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 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 dniach 16-17 listopada 2018 roku wiceprezesi Rady Janusz Szczerba, Dariusz Sala oraz 
Kol. Artur Stec i Kol. Witold Staszewski wzięli udział w uroczystościach z okazji 50. rocznicy 
ZNP na Uniwersytecie Śląskim pod honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. dr hab. 
Andrzeja Kowalczyka, prezesa ZNP Sławomira Broniarza oraz prezesa Rady SzWiN Janusza 
Raka. W uroczystości oprócz przedstawicieli Sekretariatu Rady oraz prezesów organizacji 
ZNP zez szkół wyższych Śląska wzięli udział m.in. wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik, 
prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP 
Grażyna Ralska, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego Wacław Czerkawski, 
prezes NAU Adam Rowicki oraz członkowie Zarządu Okręgu Śląskiego i Małopolskiego ZNP; 

• w dniach 22-23 listopada 2018 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył  
w debacie o kształcie edukacji historycznej w stulecie niepodległości Polski zorganizowanej 
w siedzibie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. 

Przedstawiciele Sekretariatu Rady corocznie uczestniczą w uroczystej gali Nauczyciel Roku na 
Zamku Królewskim w Warszawie oraz uroczystych inauguracjach roku akademickiego m. in.: 
w Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  
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3. Współpraca z mediami 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki nie ma własnego rzecznika prasowego, a współpraca 
z mediami polega na aktywności i indywidualnych kontaktach członków Sekretariatu Rady, którzy 
w miarę możliwości przygotowują materiały informacyjne głównie do Głosu Nauczycielskiego 
oraz udzielają odpowiedzi na zapytania przedstawicieli prasy. 

11 maja 2015 roku w konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie ZG ZNP wzięli udział 
prezes Janusz Rak i wiceprezesi Rady: Stanisław Różycki i Dariusz Sala. W kontekście zbliżającego 
się spotkania ministrów ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz Forum Polityki Bolońskiej (13 – 15 
maja 2015 r. w Erewaniu), przedstawiono zagrożenia dla przyszłości nauki w Europie. Ponadto 
mówiono o zbyt niskich nakładach na naukę w Polsce i sytuacji pracowników akademickich, 
kontraktach terminowych oraz pogarszających się warunkach pracy na uczelniach. 

23 czerwca 2017 roku w konferencji prasowej w siedzibie Rady w trakcie zorganizowanej 
przez Radę Konferencji "Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce. Koncepcje partnerów społecznych" 
wziął udział prezes Rady Janusz Rak, przewodniczący KSN Bogusław Dołęga oraz członek Narodo-
wej Rady Rozwoju Marek Kisilowski. 

Prezes Rady Janusz Rak oraz wiceprezesi Stanisław Różycki i Janusz Szczerba w ostatnich kilku 
latach kilkunastokrotnie komentowali dla gazety Dziennik Gazeta Prawna bieżące problemy 
środowiska akademickiego, natomiast wiceprezes Stanisław Różycki współpracuje na bieżąco  
z redakcją Głosu Nauczycielskiego. 

4. Współpraca międzynarodowa Rady SzWiN ZNP 

Przedstawicielem Rady w strukturach międzynarodowych jest wiceprezes Rady kol. Stanisław 
Różycki, który uczestniczy w pracach Stałego Komitetu do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjnej, dzięki czemu mamy stały kontakt i informa-
cje o sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce krajów europejskich. 

W dniach 12-13 marca 2015 r. wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w posiedzeniu 
Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzynarodówki Edukacyjnej (HERSC - 
Higher Education and Science Standing Committee) w Rydze. Kolejne spotkanie Stałego Komitetu 
ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjne z udziałem 
wiceprezesa Rady S. Różyckiego odbyło się w Brukseli w dniach 15-16 października 2015 roku. 
Natomiast w dniach 01.06 – 13.06.2015 roku wiceprezes Stanisław Różycki był przedstawicielem 
związków z ramienia OPZZ w polskiej delegacji na 104 sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy  
w Genewie. 

W dniach 6-7 kwietnia 2016 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył 
w posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Międzynarodówki Edukacyjnej 
(HERSC) w Bolonii. Kolejne spotkanie Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjne (HERSC) z udziałem wiceprezesa Rady 
S. Różyckiego odbyło się w Brukseli w dniach 19-20 września 2016 roku.  

W dniach 5-9 grudnia 2016 roku wiceprezes rady Stanisław Różycki uczestniczył wraz 
z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem i Kol. Dorotą Obidniak w Konferencji Sprawozdawczo-
Wyborczej Europejskiej Struktury Międzynarodówki Edukacyjnej (ETUCE/EI) jako członek 
delegacji ZNP. Konferencja odbywała się w Belgradzie. W trakcie Konferencji odbyły się wybory, 
w których do Rady wybrano reprezentantkę ZNP kol. Dorotę Obidniak. 

W dniach 14 i 15 marca 2017 roku w Brukseli wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył 
w kolejnym posiedzeniu 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, 
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- 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 Międzynarodówki 
Edukacyjnej (HERSC) z udziałem wiceprezesa Rady Stanisława Różyckiego odbyło się w Brukseli  
w dniach 11-12 września 2017 roku. Spotkanie było poświęcone omówieniu ważnych wydarzeń 
międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz przyszłych wyzwań dla działań 
związków zawodowych funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przeciw-
działaniu rosnącej w tym obszarze kwestii prekaryjnego zatrudniania pracowników naukowych, 
szczególnie młodych. 

W dniach 27-28 października 2017 roku 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 Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego oraz Uniwersytet Śląski. W dyskusji panelowej uczestniczyli przedstawiciele 
partnerów społecznych, m. in. przewodniczący OPZZ Jan Guz, Sławomir Witkowicz z Forum 
Związków Zawodowych, Kazimierz Siciński z NSZZ „Solidarność” i Aneta Trojanowska - prezes 
Rady Uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

W roku 2018 planowe posiedzenie Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
Międzynarodówki Edukacyjnej (HERSC) z udziałem wiceprezesa Rady Stanisława Różyckiego 
odbyło się w Brukseli w dniach 9-10 kwietnia. 

23 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach 
odbyło się seminarium naukowe będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. „New 
European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system effectiveness for collective organiza-
tional 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. 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 ZNP w Uniwersytecie Śląskim. 

W dniu 9 maja 2018 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki uczestniczył w Międzynarodowej 
konferencji podsumowującej działania zrealizowane w projekcie Odbiurokratyzowanie Polskich 
Ram Kwalifikacji. Organizatorem konferencji była Polska Komisja Akredytacyjna. 

W dniach 26-28 listopada 2018 roku wiceprezes Rady Stanisław Różycki wziął udział w Konfe-
rencji ETUCE/IE w Atenach. Konferencja dotyczyła problematyki edukacji na szczeblu oświato-
wym, 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. 

Kolejne posiedzenie Stałego Komitetu ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki (HERSC) z udziałem 
wiceprezesa Rady Stanisława Różyckiego odbyło się w Brukseli w dniach 21-22 lutego 2019 roku. 

W latach 2014-2016 Uczelniana Organizacja Związkowa ZNP przy Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach brała udział jako partner społeczny w realizacji międzynarodowego projektu 
badawczego «Close the Deal, Fill the Gap» - „Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet 
i mężczyzn” finansowanego ze środków programu PROGRESS Unii Europejskiej. Koordynatorem 
projektu był Uniwersytet w Weronie, natomiast partnerami były Uniwersytet Queen Mary 
w Londynie i Uniwersytet Zachodniej Anglii (Wielka Brytania), oraz IRES - Instytut Badań Ekono-
micznych i Społecznych (Włochy) i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Głównym celem projektu 
było dokonanie oceny wpływu czynnika społecznego na redukcję różnic w wynagrodzeniach 
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kobiet i mężczyzn oraz opracowanie wytycznych mogących w użyteczny sposób wspierać związki 
zawodowe, stowarzyszenia pracodawców oraz przedsiębiorstwa w negocjowaniu porozumień 
w sprawie kwestii związanych z różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz wyelimino-
waniem luki płacowej z tym związanej. Projekt był realizowany od grudnia 2014 r. do końca 
listopada 2016 r., konferencje końcowe odbyły się m.in. w Katowicach na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz w Brukseli - w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-
Społecznym, a także w Parlamencie Republiki Włoskiej w Rzymie. W konferencji w Katowicach 
oraz konferencjach na szczeblu europejskim uczestniczyli przedstawiciele ZNP przy UŚ kol. Aneta 
Trojanowska i kol. Jolanta Zorychta oraz Prezes Zarządu ZNP Okręgu Śląskiego kol. Aleksandra 
Rezler. 


