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załącznik do Uchwały 1/2014  

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP  
z dnia 5 grudnia 2014 roku 

 

PROGRAM DZIAŁANIA RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ZNP  

NA KADENCJĘ 2014 ÷ 2019 
 
 

Realizując uchwały programowe XLI Zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 

IV Krajowej Konferencji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rada SzWiN w trosce o dobro  

i wysoki poziom szkolnictwa wyższego i nauki, dbając o status pracowników  

i przestrzeganie prawa oraz dążąc do poprawy funkcjonowania statutowych ogniw 

Związku w pionie szkolnictwa wyższego i nauki przyjmuje program działania na kadencję 

2014÷2019 obejmujący następujące główne zadania ujęte w czterech blokach 

tematycznych: 

 

1. Obrona statusu prawnego i materialnego pracowników oraz emerytów 

i rencistów szkolnictwa wyższego i nauki poprzez: 

 

 kontynuowanie działań w celu wypracowania systemowego, perspektywicznego 

mechanizmu wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, 

 działania na rzecz przywrócenia statusu zawodowego nauczycieli akademickich  

w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia nauczycieli akademickich, szczególnie 

młodych pracowników podejmujących pracę w szkolnictwie wyższym, 

 obronę miejsc pracy w publicznych uczelniach wyższych oferujących kształcenie 

nieodpłatne studentów, 

 kontynuację działań mających na celu wzrost wynagrodzeń pracowników szkół 

wyższych i nauki z zachowaniem parytetu 3:2:1:1 dla poszczególnych grup 

pracowniczych w odniesieniu do średniego krajowego wynagrodzenia i domaganie się 

przestrzegania tej zasady przy projektowaniu wysokości nakładów finansowych 

w kolejnych ustawach budżetowych, 



 2 

 obronę 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), 

 wspieranie organizacji zakładowych w pracach nad zakładowymi układami 

zbiorowymi pracy oraz regulaminami wynagradzania w uczelniach wyższych  

i jednostkach naukowych, 

 dbałość o przestrzeganie uprawnień związków zawodowych oraz pracowniczych 

i emerytalnych w uczelniach i jednostkach naukowych, 

 obronę godności pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, przeciwdziałanie 

wszelkim przejawom mobbingu i dyskryminacji oraz podejmowanie interwencji  

w obronie praw pracowniczych, 

 dążenie do uporządkowania spraw emerytalno-rentowych byłych pracowników szkół 

wyższych i instytucji naukowych, w tym odpisu na ZFŚS jako pochodnej emerytury lub 

renty w środowisku byłych pracowników szkół wyższych i nauki, 

 monitorowanie realizacji świadczeń wynikających z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, 

 podnoszenie wiedzy pracowników szkolnictwa wyższego z zakresu prawa pracy 

poprzez upowszechnianie materiałów dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym  

i prawa pracy. 

 

2. Udział w doskonaleniu systemu szkolnictwa wyższego i nauki poprzez: 

 

 rekomendowanie rozwiązań ujętych w dokumencie strategicznym ZNP „Pakt dla 

edukacji", 

 działania ograniczające komercjalizację systemu szkolnictwa wyższego i nauki  

i destabilizację polskiego systemu oświaty, 

 wzmożenie działań mających na celu wypracowanie i wprowadzenie systemowego, 

perspektywicznego mechanizmu wzrostu finansowania budżetowego publicznych 

szkół wyższych i nauki polskiej do poziomu przyjętego przez Unię Europejską  

w strategii EUROPA 2020, poprzez powiązanie wydatków budżetowych państwa  

z poziomem PKB, 

 wypracowanie jednolitego, przejrzystego systemu rozdziału środków na podstawową 

działalność dydaktyczną szkolnictwa wyższego, 

 działania na rzecz zwiększenia udziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego 

w nakładach na finansowanie jednostek naukowych, 

 przywrócenie zasady określania kwoty na wynagrodzenia w dotacji stacjonarnej 

przeznaczonej na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych  

i uczestników studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych oraz utrzymaniem 

uczelni, 
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 podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie ustawowego systemu ulg 

podatkowych i istotnych preferencji dla podmiotów gospodarczych wspierających 

badania naukowe w szkołach wyższych i jednostkach naukowych oraz kształcenie 

zawodowe, 

 kontynuowanie działań na rzecz obrony uczelni publicznych zapewniających pełną 

ofertę usług kształcenia na poziomie wyższym w odniesieniu do potrzeb gospodarki 

w perspektywie niżu demograficznego, 

 kontynuowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, 

poprzez utrzymanie w uczelniach publicznych bezpłatnej edukacji na poziomie 

wyższym oraz stworzenie spójnego systemu pomocy stypendialnej, 

 dążenie do jednoznacznego określenia w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

pozycji nauczyciela akademickiego, jego obowiązków i uprawnień ze szczególnym 

uwzględnieniem młodszych pracowników, 

 dążenie do dostosowania modelu kariery naukowej w Polsce do przyjętego w Europie, 

 dążenie do określenia pozycji młodego naukowca, jego praw, obowiązków oraz dróg 

rozwoju naukowego i zawodowego w kraju i na uczelni zgodnie z dokumentami 

przyjętymi w UE (Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych) m. in. poprzez poparcie stanowiska Rady Młodych 

Naukowców w sprawie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, 

 dążenie do przywrócenia należnej rangi procesowi dydaktycznemu w systemie oceny 

nauczycieli akademickich i finansowania uczelni, 

 działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia, w tym poprzez ograniczenie 

maksymalnej liczebności grup projektowych, laboratoryjnych i seminaryjnych, 

 monitorowanie wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, 

nowych standardów kształcenia i skutków ich wdrażania, 

 podjęcie działań w celu zapewnienia udziału związków zawodowych w ustalaniu zasad 

i kryteriów oceny nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników szkół 

wyższych, a także udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisjach 

oceniających nauczycieli akademickich, 

 dążenie do zmniejszenia narastających obciążeń biurokratycznych i administracyjnych 

uczelni i nauczycieli akademickich, 

 współdziałanie z władzami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

kierownictwem uczelni i jednostek naukowych w sprawach szkolnictwa wyższego 

i nauki oraz pracowników tego sektora; a także współpracę w tym zakresie z partiami 

politycznymi, posłami, organizacjami studenckimi, OPZZ i jego strukturami terenowymi 

oraz innymi związkami zawodowymi, 

 udział w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji oraz konferencjach, naradach 

i debatach poświęconych nauce i szkolnictwu wyższemu oraz sprawom pracowniczym, 
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 wpływanie na kształt systemu szkolnictwa wyższego i nauki poprzez udział  

w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych, monitorowanie zmian zachodzących  

w tym systemie oraz ocena działań resortu w zakresie realizacji polityki naukowej  

i edukacyjnej na poziomie wyższym. 

 

3. Doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej poprzez: 

 

 dążenie do ostatecznego zakończenia porządkowania struktury organizacyjnej, w tym 

ustalenie zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji członkowskich w ramach 

jednolitego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

 animowanie i monitorowanie przez Prezydium i Sekretariat RSzWiN ZNP procesu 

integracji organizacji uczelnianych w jednolitą strukturę ZNP, 

 opracowywanie nowych narzędzi i metod przekazywania informacji o działalności 

Prezydium i Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

 rozwijanie dialogu i współpracy pomiędzy organizacjami zakładowymi Rady, poprzez 

doskonalenie systemu przepływu informacji wewnątrzzwiązkowej przy wykorzystaniu 

platformy wiedzy i konsultacji, poczty elektronicznej, wydawnictw oraz materiałów 

promocyjnych, 

 podnoszenie efektywności gospodarowania funduszami związkowymi gwarantujące 

zabezpieczenie finansowe dla realizacji zadań statutowych, w tym monitorowanie 

wpływu oraz sposobu wykorzystania składki członkowskiej, 

 podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków z funduszy Unii 

Europejskiej służących finansowaniu szkoleń i rozwijaniu systemu informacji, 

 wspieranie organizacji zakładowych Rady w zakresie prowadzenia dokumentacji 

rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zapewnienie stałej pomocy prawnej dla zakładowych organizacji związkowych 

należących do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

 wspomaganie działaczy związkowych w realizacji zadań statutowych poprzez 

prowadzenie działalności szkoleniowej oraz publikowanie informacji prawnych, 

 egzekwowanie realizacji zapisów Statutu ZNP oraz uchwał władz i organów 

statutowych, zwiększenie odpowiedzialności działaczy związkowych, wzmocnienie 

dyscypliny wewnątrzzwiązkowej, 

 organizowanie regularnych spotkań środowiskowych Sekretariatu Rady SzWiN ZNP 

z działaczami ZNP organizacji związkowych w poszczególnych ośrodkach 

akademickich, 

 utrzymywanie kontaktów z mediami, rozszerzenie współpracy z „Głosem 

Nauczycielskim”, informowanie o stanowiskach Rady w istotnych sprawach nauki, 

szkolnictwa wyższego i pracowniczych oraz podejmowanie polemik i dyskusji, 
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 współdziałanie z Zarządem Głównym ZNP w celu poprawy wizerunku ZNP  

w środowisku akademickim, 

 podejmowanie działań na rzecz zwiększenia szeregów ZNP i zacieśnienia współpracy 

z organizacjami związkowymi ZNP w okręgach i oddziałach, 

 propagowanie informacji o zaletach przynależności do Związku, także wśród 

doktorantów i studentów, 

 rozwijanie wszelkich nowych form pomocy związkowej skierowanych dla członków 

ZNP (ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne), 

 podjęcie prac nad elektroniczną bazą danych członków organizacji związkowych ZNP 

w pionie szkolnictwa wyższego i nauki, 

 kontynuowanie działań w zakresie wyróżniania działaczy ZNP odznaczeniami 

państwowymi, resortowymi i związkowymi, 

 promocję Rady na forum ogólnopolskim i w środowiskach lokalnych poprzez 

aktywność w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki, organizacjach ruchu 

związkowego, udział w uroczystościach jubileuszowych, przygotowanie gadżetów 

reklamowych z logo Rady, 

 współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych 

obejmujących swym zasięgiem członków Związku i ich rodziny, 

 koordynowanie prac Sekcji Emerytów i Rencistów działających w pionie szkolnictwa 

wyższego i nauki, powoływanie komisji problemowych oraz grup eksperckich 

(organizacja szkoleń, posiedzeń, przygotowywanie materiałów, pomoc merytoryczna 

w opracowywaniu stanowisk i opinii). 

 

4. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej 

 

 udział w budowaniu silnego przedstawicielstwa związków zawodowych pracowników 

edukacji i nauki w Europie i na świecie, 

 kontynuowanie współpracy międzynarodowej poprzez udział w pracach na 

płaszczyźnie europejskiej EI/ETUCE oraz światowej EI– w pracach grup roboczych 

ETUCE, udział w seminariach, 

 udział w pracach Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego w Edukacji, 

 prezentowanie informacji na temat polityki edukacyjnej i naukowej Unii Europejskiej, 

 wymiana doświadczeń organizacji związkowych działających w obszarze nauki 

i szkolnictwa wyższego w krajach europejskich. 

 

 


