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Komunikat strony związkowej po spotkaniu 10 lipca 2017 roku z kierownictwami KRASP  

i Fundacji Rektorów Polskich 

 

 

 W dniu 10. lipca 2017 roku na zaproszenie Fundacji Rektorów Polskich przedstawiciele central 

związkowych: RSzWiN ZNP w osobach dr inż. Janusza Raka i Stanisława Różyckiego oraz KSN NSZZ 

"Solidarność" reprezentowanego przez: dr inż. Bogusława Dołęgę i dr inż. 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 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich, prof. Marcin Pałys rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr Irina Degtyarowa sekretarz Komisji 

ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP oraz dr Tadeusz Jędrzejewski wicekanclerz 

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu). Tematem spotkania miało być omówienie propozycji 

dotyczących spraw pracowniczych w przygotowywanym przez Zespół KRASP projekcie Ustawy 2.0 Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

Spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny i według strony związkowej prowadzona dyskusja 

nie może być utożsamiana z uzgodnieniami stanowisk. 

Przedstawiciele związków zawodowych nie otrzymali tekstu proponowanych rozwiązań. Informacje 

takie posiadali wyłącznie przedstawiciele KRASP i Fundacji. Przedstawicielom związków zawodowych 

w krótkiej prezentacji zasygnalizowano proponowane przepisy, co uniemożliwiało dokonanie dogłębnej analizy 

i przedstawienie uwag prawnie umotywowanych będących jednoznacznym głosem strony społecznej.  

 Ogólna koncepcja przedstawiona przez zapraszających opiera się na założeniu wzmocnienia roli 

jednoosobowego organu uczelni, którym jest rektor. Strona związkowa zwróciła uwagę na konieczność 

wprowadzenia zapisów jednoznacznie gwarantujących udział reprezentatywnych związków zawodowych 

w podejmowanych decyzjach dotyczących spraw pracowniczych (np. powinna zostać jasno zapisana w ustawie 

rola związków zawodowych, jako reprezentacji pracowników w negocjowaniu i uzgadnianiu zasad 

kształtowania wynagrodzeń w publicznych uczelniach wyższych). Projekt przedstawiony przez Zespół 

Redakcyjny Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP niestety zawierał szereg 

propozycji, z którymi nie mogli się zgodzić przedstawiciele strony społecznej (np. brak ustawowych zapisów 

dotyczących górnych granic pensum, indeksowanie płac w szkolnictwie wyższym do tzw. kwoty bazowej dla 
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pracowników państwowej sfery budżetowej zamiast do postulowanego przez stronę związkową średniego 

wynagrodzenia w gospodarce, itd.). W wielu kwestiach szczegółowych, w których pojawiały się kontrowersje, 

(np. propozycja wpisania obligatoryjnego wygaszania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, wysokość 

odpisu na ZFŚS, itd.), a na które zwracali uwagę przedstawiciele związków zawodowych przedstawiciele 

KRASP i Fundacji nie podjęli wyczerpującej, merytorycznej dyskusji. Dyskutujące strony pozostały w takich 

kwestiach przy swoich stanowiskach. Wstępnie zaakceptowano kilka z omawianych propozycji np. przyznanie 

nauczycielom akademickim prawa do urlopu na poratowanie zdrowia po 10 latach (obecnie jest 15 lat), czy 

przyjęcie, jako zasady, że nauczyciel akademicki w podstawowym miejscu pracy powinien być zatrudniony na 

pełnym etacie. Należy podkreślić, że ze względu na brak możliwości odniesienia się do proponowanych, 

szczegółowych zapisów dyskusja podsumowująca miała ogólny charakter.  Na spotkaniu nie podjęto decyzji, 

co do kontynuowania dalszych wspólnych prac nad rozwiązaniami dotyczącymi spraw pracowniczych 

w przygotowywanym projekcie. 

Wstępny projekt Zespołu Redakcyjnego KRASP zostanie przedstawiony pod obrady Komisji SPSW 

KRASP w dniu 13 lipca 2017 roku.  
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