
Notatka ze spotkania w MNiSzW w dniu 05.07.2017 

Obecni: ministerstwo - 5 osób, KSN - 4 osoby, ZNP – 5 osób, przedstawiciel Prezydenta. 

Wstęp – sekretarz stanu prof. A. Bobko: 

- minister potwierdził informację o zwiększeniu nakładów na naukę w przyszłym roku o 1 miliard 

złotych, 

- poinformował o konieczności uwzględnienia założeń programu „Zrównoważony Rozwój”, który jest 

podstawą działania na rzecz regionów – dbałość o tzw. szkoły wyższe regionalne, 

- o ustawie; wciąż trwają rozmowy o potencjalnych rozwiązaniach, w założeniach kładziony jest 

nacisk na zwiększenie autonomii uczelni szczególnie w kształtowaniu ustroju uczelni (podział na 

wydziały lub nie itp.), 

- sprawy pracownicze - z założenia pewne rzeczy muszą być regulowane ustawowo (np. przez KP), 

dotychczasowe rozwiązania korzystne dla pracowników powinny zostać przeniesione do nowej 

ustawy. 

Co do zakresu regulacji - powinniśmy uzgodnić, które zapisy, dla jakich grup pracowników należy 

pozostawić na poziomie ustawy, a co przenieść do statutów. Minister stwierdził, że w zakresie praw 

pracowniczych powinno być nieco mniej autonomii niż w innych sprawach. W ustawie nie powinno 

być zbyt wiele stanowisk NA, powinno być określone minimalne wynagrodzenie i maksymalne 

pensum. 

Związki: 

- brak informacji o aktualnym stanie prac nad ustawą i podejściu do poszczególnych tematu przez 

tworzących ustawę, 

- nadmierna swoboda doprowadzi do chaosu, zamieszania i dużego zróżnicowania uczelni. Są już 

pierwsze oznaki tych procesów, 

- należy dążyć do stabilnego zatrudnienia, wprowadzenia 3 ścieżek kariery, porównywalności 

zatrudnienia w różnych uczelniach, 

- konieczność zapewnienia odpowiedniego prestiżu nauczyciela między innymi poprzez właściwe 

wynagradzanie i uprawnienia, 

- konieczne jest właściwe umocowanie związków zawodowych – jest to norma konstytucyjna, 

- konieczne konsultacje po przedstawieniu projektu ustawy (IX 2017 NKN), zapewnienie odpowiednio 

długiego czasu. 

 

Dyskusja w sprawie ścieżek kariery: ZZ - powinny być trzy w ustawie, należy zadbać o 

dowartościowanie ścieżki dydaktycznej w ustawie (np. wyższe stanowiska – docent, prof. dyd.?). 

M  ma być utrzymana profesura belwederska. ZZ - Należy zapewnić możliwość zmiany ścieżki. 



 

Minister: odejście od rotacji, umowy na czas nieokreślony, rozwiązanie umowy na podstawie oceny 

merytorycznej, ocena nie rzadziej niż co 4 lata – zapis w ustawie. 

Związki: ocena powinna być stanowiskowa, a nie biorąca pod uwagę stopnie i tytuły, należy 

wprowadzić zapis - powtórna ocena najwcześniej proponowany 1 rok. 

Minister: odejście od minimum kadrowego przy kierunkach studiów – w to miejsce mechanizmy 

akredytacyjne, rozważanej jest wprowadzenie stan spoczynku dla prof. tytularnych, autonomia NA, 

odejście od mianowania. Kontrolna funkcja ministerstwa w sprawie zgodności statutów i uchwał 

senatu – czas na reakcję ministerstwa ma być nieograniczony. 

Związki: wynagrodzenie za stan spoczynku nie powinno obciążać uczelni, powinien być określony 

sposób naliczania, o sposobie przeprowadzania oceny pracownik powinien być informowany przy 

zatrudnianiu, o zmianach odpowiednio wcześniej, a sama ocena to umowa między pracodawcą 

i  pracownikiem, pracodawca powinien zapewnić warunki do spełnienia wymagań stawianych przy 

ocenie. 

Minister: zapewnienie o wpisaniu do ustawy praw nabytych, ocena będzie dotyczyła stanowisk, 

potwierdzenie ustawowego zapisu maksymalnego pensum, odejście od powiązania wynagrodzenia 

z kwotą bazowa w to miejsce powiązanie z krajowym wynagrodzeniem minimalnym. 

Związki: powiązanie wynagrodzenia ze średnią krajową jest lepsze bo bardziej dynamiczne, płaca 

minimalna może być mało zmienna, konsensus - konieczne odejście od obecnej kwoty bazowej. 

Propozycja przywrócenia widełek dolnych i górnych. 

Sprawa PUZP - pełna rozbieżność. Przy braku PUZP konieczność silnego umocowania związków 

zawodowych poprzez ustawę. 

Sprawa umocowania związków w Radzie Głównej – Minister przyjął uwagę o obecnym 

dyskryminującym związki zawodowe wyborze Rady – obiecał wprowadzenie odpowiednich zapisów 

likwidujących wadę. 

Minister: utrzymanie zapisów o funduszu świadczeń socjalnych w ustawie i obietnica odpowiedniego 

zapisu w kolejnych ustawach okołobudżetowych. W ministerstwie ma się odbyć spotkanie 

z przedstawicielami środowiska bibliotekarzy. 

 

Z braku czasu nie poruszono spraw nie nauczycieli.  

 

 

 Notatkę sporządzili: M. Sawicki, B. Dołęga 

 


