SYTUACJA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM, „DZIENNIK GAZETA
PRAWNA”, styczeń-marzec 2019 r.

29 stycznia 2019 r., nr 20
Zabezpieczenie przed zwolnieniem tylko dla wybranych
Działacze związkowi i kobiety w ciąży zyskają silniejszą ochronę przed bezprawnym
zwolnieniem. Ale przez to mogą ją stracić pozostali zatrudnieni.
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1394803,zabezpieczenie-przed-zwolnieniemdzialacze-zwiazkowi-i-kobiety-w-ciazy.html
31 stycznia 2019 r., nr 22
Związki już mogą zyskać wiedzę o liczebności innych organizacji
15 stycznia 2019 r. związek zawodowy złożył do pracodawcy wniosek o
udostępnienie mu informacji o liczbie członków innej zakładowej organizacji. Czy
firma ma obowiązek udzielić ją już teraz, czy dopiero począwszy od informacji o
liczebności składanej przez związki zawodowe za pierwsze półrocze 2019 r. (czyli do
7 lipca)? W jakiej formie należy taką wiedzę udostępnić?
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56232,31-stycznia-2019/67030,GazetaPrawna/687738,Zwiazki-juz-moga-zyskac-wiedze-o-liczebnosci-innychorganizacji.html
07 lutego 2019 r., nr 27
Błąd co do rodzaju umowy o pracę podważa jej rozwiązanie
Pracownik nie zdaje sobie sprawy, że jego umowa o pracę na czas określony
przekształciła się już w tę bezterminową. Zgadza się na rozwiązanie kontraktu za
porozumieniem stron. Czy może je później podważać z uwagi na brak świadomości
co do rodzaju umowy łączącej go z firmą?
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1396528,umowa-o-prace-

rozwiazanie.html
11 lutego 2019 r., nr 29
Spór o wykaz punktowanych czasopism. Ministerstwo Nauki ugina się pod
presją
Resort planuje zmiany, które otworzą polskim periodykom z obszaru nauk prawnych
drogę do uwzględnienia ich w wykazie punktowanych czasopism.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1396976,spor-o-wykazpunktowanych-czasopism-ministerstwo-nauki-ugina-sie-pod-presja.html
13 lutego 2019 r., nr 31
Uczelnie próbują walczyć z molestowaniem seksualnym
Wprowadzenie obowiązku przyjmowania na uczelniach tzw. standardów
antydyskryminacyjnych postuluje rzecznik praw obywatelskich. W najnowszym
raporcie odnosi się do zjawisk molestowania, molestowania seksualnego i przemocy
seksualnej na uczelniach wyższych w Polsce.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1397503,molestowanie-seksualnena-uczelniach-wyzszych.html
14 lutego 2019 r., nr 32
Ekspresowa zmiana w Konstytucji dla nauki. Nowela ustawy z podpisem
prezydenta
Uczelnie będą mogły ustalić w swoich statutach, kto będzie pełnił obowiązki rektora
w czasie, kiedy jego mandat wygaśnie. Taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą właśnie podpisał prezydent Andrzej
Duda.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1397748,ekspresowa-zmiana-wkonstytucji-dla-nauki.html

19 lutego 2019 r., nr 35
Trudne liczenie związkowców na nowych zasadach. Przeszkadza RODO
Związki zawodowe mają problemy z ustaleniem, czy są reprezentatywne. Nie
ułatwiają im tego przepisy o ochronie danych osobowych.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1398529,liczeniezwiazkowcow-przeszkadza-rodo.html
Naukowcy solidaryzują się z nauczycielami
Studenci, doktoranci i pracownicy uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków
badawczych popierają nauczycielskie związki zawodowe o podwyżki płac
pedagogów.
21 lutego 2019 r., nr 37
Mniej biurokracji, większe pensje dla naukowców. Ale nie dla wszystkich
Akademicy będą mogli stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów w stosunku
do całości wynagrodzenia. Pracownicy PAN i instytutów badawczych – nie.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1399109,mniej-biurokracjiwieksze-pensje-dla-naukowcow-ale-nie-dla-wszystkich.html
26 lutego 2019 r., nr 40
Kres dyskryminacji naukowców. Koszty uzyskania przychodów dla badaczy z
PAN
Już nie tylko ci pracujący w szkołach wyższych, ale również badacze z Polskiej
Akademii Nauk i instytutów będą mogli stosować 50-proc. koszty uzyskania
przychodów do całości swojej pensji.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1399796,koszty-uzyskaniaprzychodow-dla-badaczy-z-pan.html

28 lutego 2019 r., nr 42
Konstytucja dla nauki może być niezgodna z konstytucją
TK rozstrzygnie, czy dożywotnie zatrudnianie na uczelniach sędziów TK, SN i NSA
narusza przepisy ustawy zasadniczej. Wniosek złożył prezydent Andrzej Duda.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1400315,konstytucja-dla-naukimoze-byc-niezgodna-z-konstytucja.html
04 marca 2019 r., nr 44
Biurokracja z uczelni nie zniknie całkowicie. Czego obawia się środowisko
akademickie?
Przedstawiciele środowiska akademickiego obawiają się, że nowe zasady ewaluacji
doprowadzą do tego, że przeciętny naukowiec będzie mieć duży problem z
przygotowaniem swojej strategii publikacyjnej. System cały czas jest bowiem
skomplikowany.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1400968,czego-obawia-siesrodowisko-akademickie-biurokracja-na-uczelniach.html

05 marca 2019 r., nr 45
Będzie pensja minimalna w PAN. Resort nauki proponuje nowe przepisy
Wprowadzenie najniższych wynagrodzeń dla pracowników naukowych instytutów
PAN zakłada zmiana przepisów zaproponowana przez resort nauki.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1401241,bedzie-pensjaminimalna-w-pan.html

