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20 stycznia 2020, nr 12

Na uczelniach nadal liczą się stopnie, a nie dorobek

Rada Młodych Naukowców postuluje całkowite zniesienie stopnia doktora
habilitowanego. W podjętej w tej sprawie uchwale organ doradczy 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę, że w ostatnim
czasie ogłoszone zostały w polskich uczelniach konkursy na stanowiska 
profesora uczelni, w których sformułowany został wymóg posiadania 
stopnia doktora habilitowanego.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1449337,calkowite-
zniesienie-stopnia-doktora-habilitowanego.html

23 stycznia 2020 r., nr 15

Zwolnienie pracodawcy z wpłat do PPK za uczestników PPE

W sierpniu ubiegłego roku zawarliśmy umowę o zarządzanie i umowę o 
prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Teraz 
zamierzamy na prośbę naszych pracowników utworzyć pracowniczy 
program emerytalny (PPE). Czy możemy to zrobić, jeśli w firmie nie 
działają związki zawodowe? Czy bez udziału związków możemy zwolnić 
się z wpłat do PPK za osoby, które przystąpią do PPE?

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1450005,zwolnienie-pracodawcy-z-
wplat-do-ppk.html

Jeden termin na wnioski o nagrody dla naukowców
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Prezes Centrum Łukasiewicz, koordynujący działania 37 instytutów 
badawczych będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie nagrody ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. To jedna ze zmian, jaką przewiduje projekt 
nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Akt ten reguluje rodzaje 
znaczących dokonań, za które może zostać przyznane tego typu wsparcie. 
Chodzi o sukcesy naukowe, dydaktyczne, związane z działalnością 
wdrożeniową lub organizacyjną, a także za całokształt dorobku 
naukowego.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57169,22-stycznia-
2020/70082,Gazeta-Prawna/711379,Jeden-termin-na-wnioski-o-nagrody-
dla-naukowcow.html

27 stycznia 2020 r., nr 17

Naukowcy boją się o swoją autonomię

Specjalna komisja ma przeciwdziałać przypadkom naruszenia wolności 
akademickiej. To prosta droga do autocenzury – obawia się środowisko Jej
powołanie zapowiedział minister nauki Jarosław Gowin. Miałaby ona 
działać przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57173,26-stycznia-
2020/70093,Gazeta-Prawna/711599,Naukowcy-boja-sie-o-swoja-
autonomie.html

29 stycznia 2020 r., nr 19

Stypendia doktorantów bez należności na Fundusz Pracy
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Zniesienie obowiązku opłacania przez doktorantów pobierających 
stypendia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zakłada 
projekt nowelizacji ustaw o CIT, VAT i niektórych innych ustaw.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1451076,stypendia-doktoranci-
skladki-fundusz-pracy-ubezpieczenia-spoleczne.html

03 lutego 2020 r., nr 22

Nie wszystkie służby mundurowe chcą pluralizmu w związkach

Jedynie członkowie Służby Więziennej deklarują chęć przystąpienia do 
innego związku niż branżowy. Chcą się zrzeszać w NSZZ „Solidarność”. 
Policjanci i pogranicznicy nie są na razie zainteresowani nowymi 
możliwościami.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-
kariera/artykuly/1451825,pluralizm-zwiazkow-zawodowych-sluzby-
mundurowe.html

Będą zmiany w Konstytucji dla nauki

Postanowiliśmy przygotować rozwiązania, które bardziej niż obecna 
ustawa zagwarantują wolność wyrażania poglądów na uczelniach – tak 
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin tłumaczy potrzebę 
nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1451826,wyrazanie-
pogladow-na-uczelniach-zmiany-w-konstytucji-dla-nauki.html
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06 lutego 2020 r., nr 25

Podwyżki na uczelniach będą. Ale mniejsze [wywiad]

Jarosław Gowin: Jestem zdecydowanym przeciwnikiem oskładkowania 
umów-zleceń studentów.

10 lutego 2020 r., nr 27

Płatne studia i państwowe stypendium = więcej lekarzy

Zamiast kształcić na medycynie obcokrajowców na eksport, zaoferujmy 
ich miejsca Polakom – to najnowszy pomysł rządu. Żeby mogli studiować 
na płatnych kierunkach, dostaną kredyt. Z szansą na jego umorzenie, jeśli 
zostaną w kraju.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57193,16-lutego-
2020/70161,Gazeta-Prawna/713738,Platne-studia-i-panstwowe-
stypendium-wiecej-lekarzy.html

Rzecznik praw obywatelskich pyta o nominacje profesorskie

Nadawanie tytułów odbywać się powinno według kolejności 
napływających wniosków – uważa Adam Bodnar. W wystąpieniu do 
prezydenta Andrzeja Dudy upomina się o dwóch profesorów, którzy od 
wielu miesięcy oczekują na nominację profesorską.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1453173,nominacje-
profesorskie-rpo.html
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18 lutego 2020 r., nr 33

Kandydaci do rad dyscyplin naukowych muszą poddać się lustracji. 
RPO interweniuje

Do Adama Bodnara wpłynęła skarga profesorów dwóch uczelni dotycząca 
wprowadzenia wymogu lustracji osób wchodzących w skład rad dyscyplin
naukowych.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1454413,lustracja-na-
uczelniach-rzecznik-praw-obywatelskich.html
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