
 

 

Informacje z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" 

16.02.2022 

Ogólnopolski Protest Pracowników Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

 

«««    »»» 

Poparcie dla akcji protestacyjnej 

Ogólnopolska akcja protestacyjna NSZZ „Solidarność”, która ma na celu zwrócenie uwagi 

wszystkich obywateli naszego kraju na trudną sytuację nauki i szkolnictwa wyższego,  

a także realizację postulatów ogłoszonych w listopadzie 2021 r. przez Sztab Protestacyjny 

KSN wciąż trwa i zatacza coraz szersze kręgi. Dziękujemy wszystkim organizacjom 

zakładowym, które włączają się w różnej formie w akcję informacyjno-protestacyjną,  

m.in. poprzez oflagowanie i oplakatowanie budynków, informowanie swojej społeczności 

o naszych postulatach, organizowanie pikiet przed uczelniami, czy wysyłanie listów do 

decydentów. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia, przesyłanie uchwał komisji 

zakładowych popierających i włączających się do protestu. Otrzymaliśmy uchwały  

z kilkudziesięciu ośrodków akademickich i naukowych. Również część senatów uczelni 

poparło naszą ogólnopolską akcję. Do akcji protestacyjnej włączają się regionalne 

struktury Solidarności. Stosowne stanowiska i apele przyjęły już Region Ziemia 

Łódzka, Region Mazowsze i Region Wielkopolska. 

Zachęcamy do popierania naszej akcji również pozostałe organizacje 

zakładowe, struktury regionalne i branżowe, ponieważ dobra kondycja nauki 

i szkolnictwa wyższego z pewnością przełoży się na wzrost gospodarczy 

naszego kraju. 

  



«««    »»» 

Petycja do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarzystów 

w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach 

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” jest organizatorem zbiórki 

podpisów pod elektroniczną petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

i Parlamentarzystów w sprawie trudnej sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach 

naukowych. 

Zwróciliśmy się z apelem do wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”, 

całego środowiska akademickiego, którym leży na sercu dobry stan Polskiej Nauki 

o składanie podpisu pod petycją. Wystarczy wejść w poniższy link i potwierdzić chęć

złożenia podpisu:

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_
w_uczelniach_i_instytutach 

Na stronę z petycją można również wejść wykorzystując poniższy kod QR 

Do dziś na nasz apel odpowiedziało ponad 5800 osób, składając swój podpis pod petycją. 

Najwięcej osób podpisało się z następujących ośrodków akademickich: Warszawa, 

Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław. 

Nadal apelujemy do wszystkich osób o włączenie się w akcję składania 
podpisów pod petycją. 

Okażmy SOLIDARNOŚĆ z naszym środowiskiem, ponieważ dobra kondycja 

nauki i edukacji leży w interesie każdego obywatela i całej Polski. 

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach
https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_poprawy_sytuacji_finansowej_w_uczelniach_i_instytutach


«««    »»» 

Spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki z członkami 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali się z Klubem 

Parlamentarnym PiS - posłami wchodzącymi w skład Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki  

i Młodzieży, w celu przedstawienia postulatów Sztabu Protestacyjnego i porozmawiania o 

zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Stronę związkową reprezentowali: Dominik Szczukocki, przewodniczący KSN, Marek 

Kisilowski, wiceprzewodniczący KSN, Ryszard Zieliński, przewodniczący Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW oraz Julian Srebrny, wiceprzewodniczący Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” UW. Parlamentarzyści, którzy wzięli udział w spotkaniu to 

Pani Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka (Wrocław), przewodnicząca Komisji oraz 

Posłowie: Zbigniew Dolata (Konin), Witold Czarnecki (Konin), Andrzej Kryj (Kielce), Jacek 

Kurzępa (Zielona Góra), Marek Kwitek (Kielce), Aleksander Mrówczyński (Słupsk). 

Związkowcy przedstawili Posłom postulaty Sztabu Protestacyjnego KSN, omówili trudną 

sytuację finansową szkolnictwa wyższego i nauki, a także niskie wynagrodzenia 

pracowników uczelni, instytutów badawczych i naukowych w Polsce. Konsekwencją tego 

jest m.in. powstająca luka pokoleniowa wśród pracowników naszego sektora oraz 

przechodzenie pracowników do innych zawodów. Jeśli sytuacja finansowa nie zostanie 

poprawiona, grozi nam całkowita zapaść naukowa i uzależnienie się od zagranicznych 

rozwiązań technologicznych, które będziemy zmuszeni kupować, aby nasza gospodarka 

pozostawała konkurencyjna. 

Przedstawiciele KSN przekazali również propozycje koniecznych zmian w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym, które w listopadzie ub. r. były przedstawione ministrowi edukacji 

i nauki, ale pozostały bez odpowiedzi. 

Posłowie ze zrozumieniem przyjęli przedstawione problemy naszego sektora, w tym 

postulaty Sztabu Protestacyjnego. Czekamy na efekty naszych rozmów. 

  



«««    »»» 

Informacja z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji 

rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych 

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. został powołany Zespół 

do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń  

w uczelniach publicznych. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele: Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni 

Zawodowych, Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa Wyższego  

i Nauki ZNP, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dyrektorzy departamentów 

w MEiN. Zespołowi przewodniczy wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek. 

Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń  

w uczelniach publicznych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 

r., propozycji rozwiązań w tym zakresie oraz ich przedstawienie ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

Pierwsze - inauguracyjne, spotkanie zespołu odbyło się w czwartek 16 grudnia 2021 r.  

i miało charakter organizacyjny. KSN reprezentowali przewodniczący KSN kol. Dominik 

Szczukocki oraz zastępca przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga. Przewodniczący 

Zespołu poinformował w jakim celu został powołany zespół i czym będzie się zajmował. 

Następnie, w krótkich wystąpieniach przedstawiciele poszczególnych instytucji 

przedstawili najbardziej pilne problemy z jakimi spotykają się w temacie finansowania 

szkolnictwa wyższego. 

Przedstawiciele związków zawodowych poinformowali zebranych o trwającej 

ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, która ma na celu poprawę sytuacji materialnej 

pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodniczący KSN przedstawił postulaty 

„Solidarności”. Zauważył, że zespół został powołany do przedstawienia propozycji 

rozwiązań problemów tylko w uczelniach, a chroniczne niedofinansowanie i pauperyzacja 

pracowników dotyczy całego sektora, w szczególności instytutów badawczych i instytutów 

Polskiej Akademii Nauk. Brak realizacji zobowiązań, które w 2018 roku publicznie, a także 

w rozmowach z KSN artykułował ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego,  

a zarazem wicepremier Rządu RP bardzo niekorzystnie wpływają na wizerunek 

Zjednoczonej Prawicy. Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę zebranych na poważny 

problem luki pokoleniowej, która pojawia się w szkolnictwie wyższym i nauce. Młodzi, 



dobrze wykształceni absolwenci nie chcą podejmować się pracy naukowej i dydaktycznej 

za wynagrodzenie bliskie wynagrodzeniu minimalnemu, zwłaszcza w czasach, gdy mogą 

otrzymać bezpośrednio po studiach dobrze płatną pracę w swoim zawodzie. Zauważyli 

także, że dobrze finansowana nauka to racja stanu. Bez intensywnego rozwoju nauki  

nie będzie dobrze prosperującej polskiej gospodarki, konkurencyjnej na światowym rynku, 

a Polska będzie zdana na kupowanie rozwiązań technologicznych poza naszymi granicami. 

Równocześnie najlepsi naukowcy są zachęcani przez zagraniczne uczelnie i koncerny do 

pracy na ich rzecz. Podobnie wygląda sytuacja z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami 

administracji i inżynieryjno-technicznymi, bez których dobrze prosperująca uczelnia czy 

instytut nie mają racji bytu. 

W dniu 20 stycznia br. przewodniczący KSN kol. Dominik Szczukocki oraz zastępca 

przewodniczącego kol. Bogusław Dołęga wzięli udział w drugim posiedzeniu Zespołu. 

Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze problemom finansowania nauki w Polsce 

na tle międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Następnie odbyła się 

dyskusja. Podczas spotkania przedstawiciele związków zawodowych ponownie 

zaakcentowali potrzebę realizacji postulatów dotyczących systemów wynagradzania. 

Postulaty KSN zostały omówione w komunikacie rzecznika prasowego Sztabu 

Protestacyjnego KSN z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz w wywiadzie z przewodniczącym KSN 

pt. Zagłodzony system nauki w Forum Akademickim 12/2021. 

Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin kolejnego spotkania Zespołu. 

 

«««    »»» 

Termin spotkania Ministra Edukacji i Nauki ze Sztabem 

Protestacyjnym KSN 

W związku z trudną sytuacją finansową w naszym sektorze, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ 

„Solidarność” zwróciła się do Pana Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki  

z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania ze Sztabem Protestacyjnym 

KSN, na którym omówione zostaną możliwości realizacji przedstawionych przez nas 

postulatów. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa. 


