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04 lipca 2019 r., nr 128

Mała nowelizacja ustawy o PAN będzie jeszcze mniejsza

Minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych 
instytutów PAN i 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia 
znajdą się w ostatecznej wersji projektu reformującego akademię.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420416,pan-nauka-
wynagrodzenie-pracownikow-naukowych-podatki-nowelizacja.html

08 lipca 2019 r., nr 130

Wnioski z badania losów absolwentów: Praca zawodowa przed dyplomem ma 
znaczenie

Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół 
wyższych ELA ma zapewnić równowagę między pracownikiem a pracodawcą - 
mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, twórca systemu monitorowania ekonomicznych losów
absolwentów szkół wyższych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1420973,wnioski-z-badania-
losow-absolwentow.html

10 lipca 2019 r., nr 132

Sposób na reformę Gowina: Na etaty dydaktyczne trafiają nie ci co powinni

Uczelnie masowo wypychają na etaty dydaktyczne wszystkich, którzy mało lub słabo
publikują. Eksperci nie mają wątpliwości, że to nic innego jak ucieczka przed oceną 
jakości działalności naukowej.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1421345,ustawa-2-0-etaty-
dydaktyczne-dzialalnosc-naukowa-uczelnie-badawcze.html
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11 lipca 2019 r., nr 133

Jeszcze o stypendiach doktoranckich. Tym razem na spokojnie

W artykule „Spór o reformę nauki wkracza na wokandy” zamieszczonym w DGP nr 
114 z 13 czerwca DGP eksperci poddali krytyce sposób konstrukcji przepisów 
przejściowych związanych z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 
Uczynili to na kanwie dwóch wyroków sądów administracyjnych, które orzekły 
rozbieżnie w analogicznych sprawach dotyczących ustalenia wysokości stypendium 
doktoranckiego. Niestety krytyka nie była zasadna i abstrahowała od utrwalonych 
zasad tworzenia prawa.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1421567,marcin-gubala-o-
stypendiach-doktoranckich.html

16 lipca 2019 r., nr 136

Luki w ustawie 2.0. Formalizm z uczelni szybko nie zniknie

Maleją szanse na zasypanie w tej kadencji rządu luki w ustawie 2.0, która zwiększa 
biurokrację w szkołach wyższych. Chodzi o pominięcie w nowej ustawie – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) regulacji, zgodnie z
którymi w sprawach np. rekrutacji, skreśleń studentów i doktorantów oraz 
dotyczących pomocy materialnej przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
stosuje się odpowiednio.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1422128,luki-w-ustawie-2-0-
formalizm-z-uczelni-szybko-nie-zniknie.html

17 lipca 2019 r., nr 137

Pozyskiwanie środków finansowych w PAN kuleje. Duszyński: Środowisko 
naukowe za mało się stara [Wywiad]

W Polskiej Akademii Nauk jest sporo osób, które nie wiedzą, jak się zabrać do 
pozyskiwania środków europejskich - mówi w wywiadzie dla DGP prof. Jerzy 
Duszyński, prezes PAN.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1422389,jerzy-duszynski-o-pan-i-
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pozyskiwaniu-srodkow-finansowych.html

18 lipca 2019 r., nr 138

Uścisk ręki zamiast dyplomu. Nowe przepisy o dokumentach publicznych 
kłopotliwe dla uczelni.

Nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania dokumentów
publicznych, mocno skomplikują pracę administracji na uczelniach.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1422532,nowe-przepisy-o-
dokumentach-publicznych-klopot-dla-uczelni-dyplomy.html

14-18 sierpnia 2019 r., nr 157/158

Organizacja międzyzakładowa sposobem na konkurencję. Obawy o przecieki 
danych

Wystarczy, że związek ma jednego członka w danej firmie i może pozyskać 
informacje m.in. o jej sytuacji ekonomicznej i strukturze zatrudnienia. Budzi to 
obawy o przeciek danych do innych przedsiębiorstw.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1426042,obawy-o-przecieki-
danych-do-firm-organizacja-zwiazkowa.html

19 sierpnia 2019 r., nr 159

Wiedza to najlepsza, ale coraz droższa inwestycja. Ile kosztuje zdobycie wyższego 
wykształcenia w USA?

W ostatnich dziesięcioleciach średni koszt zdobycia wykształcenia wyższego w 
Stanach Zjednoczonych rósł znacznie szybciej, niż wynosiła stopa inflacji. Dotyczy 
to zarówno prywatnych, jak i publicznych uczelni.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1426387,wyksztalcenie-w-usa-ile-
kosztuja-uczelnie.html
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SN o wypowiadaniu regulaminów wynagradzania i ochronie przedemerytalnej: 
Należy uzupełnić luki w prawie pracy

Umożliwienie wypowiadania regulaminów wynagradzania i doprecyzowanie 
ochrony przedemerytalnej. To niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie 
postuluje pierwszy prezes SN.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1426390,luki-w-prawie-pracy-wypowiadaniu-
regulaminow-wynagradzania-i-ochronie-przedemerytalnej.html

27 sierpnia 2019 r., nr 165

Minister łączy kolejne uczelnie

Budowa silnego ośrodka akademickiego, który ma lepiej wykorzystywać osiągnięcia 
naukowe – to założenie projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, który przewiduje włączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jeden to instytut badawczy, druga to publiczna 
uczelnia akademicka.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1427325,polaczenie-instytutu-
morskiego-w-gdansku-i-uniwersytetu-morskiego-w-gdyni.html

28 sierpnia 2019 r., nr 166

Chaos z weryfikacją związków

Nowe zasady ustalania reprezentatywności organizacji zakładowych są 
skomplikowane i biurokratyczne. Mogą wywołać paraliż na linii pracodawca – 
działacze.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1427485,nowe-zasady-
ustalania-reprezentatywnosci-zwiazkow-zawodowych.html

29 sierpnia 2019 r., nr 167
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Wąska kadra na potrzeby ustalenia liczby chronionych działaczy. Rozmowa z 
Izabelą Zawacką radcą prawnym, kancelaria Zawacka Rdzeń Prawo 
Przedsiębiorstw i HR.

W firmie działa nowy związek zawodowy. Ostatnio przedstawił pracodawcy 
informację półroczną o liczbie członków (na dzień 30 czerwca), z której wynika, że 
jest to największa organizacja w przedsiębiorstwie, a tym samym ma status związku 
reprezentatywnego. Jej zarząd zwrócił się do firmy z zapytaniem o liczbę osób 
należących do kadry kierowniczej, gdyż na tej podstawie chce ustalić liczbę 
działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie przed zwolnieniem. 
Spółka jest rozbudowana organizacyjnie. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt działów 
zarządzanych przez dyrektorów. Według jakich kryteriów ma wskazać liczbę kadry 
kierowniczej?

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1427680,izabela-zawacka-o-
zwiazkach-zawodowych.html

3,4 proc.: O tyle wzrośnie w 2019 r. odpis na fundusz socjalny

Kwota naliczana przez pracodawców na działalność socjalną w drugim półroczu tego
roku wyniesie 1271,2 zł.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1427687,odpis-na-fundusz-socjalny-3-4-proc-
2019-r.html

Konstytucja dla nauki narusza konstytucję: RPO interweniuje w sprawie 
doktorantów

Ograniczenie doktorantom możliwości kształcenia do jednej szkoły doktorskiej to 
arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki – ocenia rzecznik praw 
obywatelskich.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1427681,doktoranci-szkoly-
doktorskie-konstytucja-dla-nauki-rpo.html
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