
Stanowisko nr 2/L/2021 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 

 

Na podstawie § 42 ust. 2 pkt 2 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej wyraża 

poparcie dla stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 

2021 r. w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 

w Polsce oraz dla starań Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Rady Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP dotyczących realizacji uzgodnień z 2018 r. w sprawie wzrostu 

wynagrodzeń, a także w pełni popiera zgłaszane przez nie postulaty. 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Senatu                 Rektor 

 

  

 mgr Joanna Kożuchowska               prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 







STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej organizowanej przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Soli

 

S T A N O W I S K O
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2021 roku
 

w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Radę Szkolnictwa Wyższego
i Nauki ZNP oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”
 
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża poparcie dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej
organizowanej przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” 
w związku z nieuwzględnieniem w budżecie na rok 2022 wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę.
Ze względu na zwiększenie od 01.01.2022 r. wysokości wynagrodzenia minimalnego oraz wysoką inflację, szczególnie
ważne jest zapewnienie w budżecie środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickim.
 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
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Uchwała nr  73/2021  

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie wsparcia postulatów dotyczących zwiększenia finansowania 
szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. 

  

§ 1  

Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza popiera stanowisko Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie 
niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz 
starania związków zawodowych działających na Uczelni podejmowane w celu 
zapewnienia zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.  

 

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

  

  

 

 

 

  

REKTOR  

 

  

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik  

  

  

  

  



 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 399 

  

 

UCHWAŁA Nr 63 

 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

o wyrażeniu poparcia dla organizacji przez związki akcji protestacyjnej mającej zwrócić 

uwagę władz na problem niskiego finansowania uczelni 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia Nr 276 Rektora UMK z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

wewnętrznych aktów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK  

z 2020 r., poz. 444 z późn. zm.) 

 

S e n a t   

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Senat UMK wyraża głębokie zaniepokojenie niskim poziomem finansowania nakładów na 

szkolnictwo wyższe i naukę w zaplanowanym na 2022 roku budżecie państwa, w tym braku 

środków na wzrost wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Środowisko 

akademickie naszego Uniwersytetu uważa, że w interesie społeczeństwa i Państwa Polskiego 

jest znaczące, skokowe zwiększanie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Stan pandemii 

Covid-19 pokazał w skali światowej ogromne znaczenie społeczne nauki, a także jej wkład  

w rozwój technologiczny. Pandemia uwidoczniła raz jeszcze, że wydatki na szeroko rozumianą 

naukę, nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość nas wszystkich. 

 

§ 2 

Senat UMK apeluje do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP o istotne i długofalowe 

zwiększenie finansowania budżetowego szkolnictwa wyższego i nauki jako niezbędnego 

warunku rozwoju społecznego. 

 

§ 3 

Senat UMK wyraża poparcie dla zorganizowanej przez związki zawodowe akcji protestacyjnej 

pracowników naszego Uniwersytetu i ma nadzieję, że akcja ta zwróci uwagę rządzących na 

pilne rozwiązanie problemu niskiego finansowania polskich uczelni. 

 
 

         Przewodniczący Senatu 

 

 

    prof. dr hab. Andrzej Sokala 

                   R e k t o r 
 



 
 

Uchwała nr 223 

Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie poparcia akcji protestacyjnej 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Senat uchwala, 
co następuje: 

§1 

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraża poparcie dla zorganizowanej przez 
związki zawodowe ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i ma nadzieję, że akcja ta zwróci uwagę 
rządzących na pilne rozwiązanie problemu niskiego finansowania polskich uczelni. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Rektor 

 

Prof. d r hab. Ryszard Koziołek 
 







 

 

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 1121 

UCHWAŁA NR 72/2021 
SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogólnopolskiej akcji informacyjno-protestacyjnej 
w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 

 
Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 33 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.), 

w związku ze Stanowiskiem nr 31/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2021 r., 
pismem L.dz ZNP-35/2021 Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej z dnia 29 listopada 2021 r. oraz 
petycją Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje: 

§ 1 
Senat wyraża pozytywną opinię: 

1) dotyczącą postulatów zawartych w Stanowisku nr 31/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa 
wyższego w Polsce oraz w dokumentach Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, a także starań Rady 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP mających na celu realizację uzgodnionego w 2018 roku wzrostu 
wynagrodzeń, 

2) dotyczącą konieczności zwaloryzowania subwencji, biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji rzutujący na 
zwiększone koszty działalności uczelni i instytutów naukowych, oraz podniesienia poziomu finansowania 
nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor PŚ: A. Mężyk 
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Uchwała nr 174/2021/2022 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie protestu związków zawodowych 

 
 

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 30 ust. 5 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, Senat UAM: 

1) popiera ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki;  

2) solidaryzuje się z protestującymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich 

pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz systemowego zwiększania nakładów finansowych na 

szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 

 



 

 

 

 

 
 

Uchwała nr 140/2020–2024 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego  

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 
w sprawie wyrażenia opinii przeprowadzenia przez pracowników 

Uniwersytetu Opolskiego akcji protestacyjnej 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), w związku 
z § 25 ust. 1 pkt 29 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 126/2020-
2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2021 r.), Senat 
Uniwersytetu Opolskiego uchwala: 

 
§ 1 

Senat Uniwersytetu Opolskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Opolskim oraz Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu 
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej organizowanej przez Radę Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność” 
spowodowaną pominięciem w budżecie na 2022 rok wzrostu nakładów 
na szkolnictwo wyższe i naukę.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  

SENATU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO  

 
            prof. dr hab. Marek Masnyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




