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Stanowisko nr 1 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie Komitetu Równości ETUCE 
 

Warszawa, 7 marca 3.2015 r. 

 

 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest zainteresowana działalnością Komitetu 

Równości ETUCE. Włączając się w jego prace oczekuje także wsparcia w działaniach 

dotyczących spraw, które są istotne dla polskiego środowiska akademickiego i naukowego 

zrzeszonego w „Solidarności” oraz mogą być wykorzystane na gruncie KSN. Są to: 

1. monitorowanie możliwości przebywania na urlopie rodzicielskim dla obojga rodziców, 

samo-zatrudnienie w trakcie urlopu macierzyńskiego, rozszerzenie sektora usług w 

dziedzinie opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola), elastycznego czasu pracy, a także 

ułatwianie reintegracji po powrocie z urlopu rodzicielskiego; dotyczy to m.in. 

doktorantek  

2. utworzenie mechanizmów ułatwiających opiekę nad osobami w podeszłym wieku 

(obowiązek ten spada głównie na kobiety, często jeszcze czynne zawodowo w obszarze 

edukacji)  

3. promowanie kobiet na decyzyjnych stanowiskach w strukturach związkowych 

(szkolenia, pomoc w opiece nad dziećmi),  

4. ułatwianie kobietom pokonywania kolejnych szczebli kariery akademickiej (wiąże się 

to ściśle z punktem 1.) ,  

5. monitorowanie procentowego udziału kobiet na poszczególnych szczeblach kariery 

akademickiej; z danych statystycznych wynika, że im wyższy jest ten szczebel, tym 

mniejszy w nim udział procentowy kobiet co jest zjawiskiem powszechnym we 

wszystkich krajach UE,  

6. monitorowanie ewentualnych różnic w płacach i emeryturach kobiet i mężczyzn w 

sektorze szkól wyższych i nauki oraz przeciwdziałanie im postulując wsparcie 

finansowe Państwa dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich, czy 

wychowawczych,  
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7. monitorowanie wpływu wdrożenia procesu bolońskiego na sytuację kobiet w 

szkolnictwie wyższym i nauce,  

8. monitorowanie i działanie na rzecz równego dostępu do edukacji na wszystkich 

poziomach dla mniejszości etnicznych i narodowych na terenie RP (w tym uchodźców z 

krajów ościennych, m.in. z Ukrainy), a także dla mniejszości polskiej w krajach 

ościennych,  

9. monitorowanie równego dostępu do edukacji młodzieży z obszarów „wykluczenia 

społecznego” tj. z rodzin , w których rodzice są bezrobotni, rodzin źle sytuowanych 

materialnie, z rodzin tzw. dysfunkcyjnych  

10. likwidowanie barier dla niepełnosprawnych.  

Krajowa Sekcja Nauki działa w strukturze NSZZ „Solidarność”, zgodnie z którego 

statutem, działalność prowadzona jest na gruncie etyki chrześcijańskiej. Wiąże się to ze 

wspieraniem m.in. chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny. Dlatego też nie 

popieramy takich działań, czy stanowisk Komitetu, które stałyby w sprzeczności z tym 

modelem. Dodatkowo, pamiętając, że Związek Zawodowy „Solidarność” powstał jako znak 

sprzeciwu w stosunku do totalitaryzmu komunistycznego, zawsze będziemy opowiadać się po 

stronie wolności wyboru, w tym rodziców w stosunku do sposobu wychowania ich dzieci 

w placówkach oświatowych, a także możliwości wpływania rodziców na kształt programów 

nauczania.  

Znając poglądy, prezentowane przez inne organizacje związkowe, mające swoich 

przedstawicieli w Komitecie Równości ETUCE, będziemy w takich przypadkach 

podtrzymywali własne stanowisko. 
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Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Nauki  Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 

              NSZZ „Solidarność”                 NSZZ „Solidarność” 

 

      Marek Sawicki         Bogusław Dołęga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


