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05.01.2022 r. 

Rektorzy nie wiedzą, co robić z sygnalistami 

Mimo braku przepisów ustawowych niektóre uniwersytety 

decydują się na wprowadzanie tymczasowych rozwiązań dla 

pracowników zgłaszających naruszenia prawa. Inne uczelnie 

jednak wolą poczekać na ostateczne wytyczne. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8327475,re

ktorzy-nie-wiedza-co-robic-z-sygnalistami.html 

 

10.01.2022 r. 

Decyzje musi podejmować właściwy organ uczelni 

Rozstrzygnięcia uczelni wydane na podstawie regulaminu 

studiów podlegają kontroli sądu. Tak wynika z orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8329505,ns

a-decyzje-musi-podejmowac-wlasciwy-organ-uczelni.html 

 

 



11.01.2022 r. 

Pracownicy uczelni walczą o podwyżki w Senacie 

Związkowcy usiłują przekonać senatorów, aby większa pula 

pieniędzy trafiła na szkolnictwo wyższe i naukę. Domagają 

się, aby jeszcze w tym roku przeznaczyć dodatkowo ok. 3,5 

mld zł na wynagrodzenia pracowników uczelni. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8330032,po

dwyzki-na-uczelniach-ustawa-szkolnictwo-wyzsze-senat.html 

 

17.01.2022 r. 

Walka o podwyżki wynagrodzeń na uczelniach wciąż trwa 

Rektorzy przygotują zestawienie na temat płac pracowników 

szkół wyższych. Związkowcy obawiają się, że nie 

odzwierciedli ono rzeczywistych zarobków. Dane te zostaną 

przedstawione podczas posiedzenia zespołu ds. wynagrodzeń 

na uczelniach publicznych powołanego przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki, które odbędzie się w tym tygodniu. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8334791,sz

kolnictwo-wyzsze-walka-podwyzki-wynagrodzen-na-

uczelniach.html 

 

 

 

 



18.01.2022 r. 

Rząd bawi się w Wielkiego Brata. Minister Czarnek 

dokładnie wie, kto na uczelniach jest zaszczepiony 

Ministerstwa żonglują naszymi danymi bez odpowiednich 

upoważnień prawnych – uważają eksperci. Rząd twierdzi, że 

działa zgodnie ze swoimi kompetencjami. Sprawie przygląda 

się Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8335414,sz

kolnictwo-wyzsze-ochrona-danych-osobowych-na-

uczelniach.html 

 

Zaszczepieni na uczelniach wyższych: Studentów niewielu, 

pracowników co najmniej 60 proc. 

Na żadnym uniwersytecie medycznym nie zaszczepiło się 100 

proc. pracowników. Najwięcej zaszczepionych studentów jest 

na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i na Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. 

Najmniej – na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

w Warszawie i na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w 

Toruniu – wynika z danych udostępnionych przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8335874,za

szczepieni-na-uczelniach-wyzszych-studentow-niewielu-

pracownikow-co-najmniej-60-proc.html 

 



20.01.2022 r. 

Więcej studentów będzie mogło otrzymać pomoc socjalną 

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nowymi zasadami 

przyznawania stypendiów socjalnych. Rozważa zwiększenie 

kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania 

świadczeń. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8337353,st

udenci-pomoc-socjalna-zwiekszenie-kryterium-

dochodowego.html 

 

Studenci zyskają na zmianach w przyznawaniu 

stypendiów. Znamy kwoty 

1294,4 zł – tyle wyniesie kryterium dochodowe, które będzie 

uprawniało do uzyskania stypendium socjalnego na studiach. 

Tak wynika z informacji DGP. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8337751,st

udenci-zyskaja-na-zmianach-w-przyznawaniu-stypendiow-

znamy-kwoty.html 

 

22.01.2022 r. 

W MEiN odbyło się drugie spotkanie poświęcone 

wynagrodzeniom nauczycieli akademickich 

Drugie spotkanie kierownictwa resortu edukacji i nauki ze 

związkowcami i innymi przedstawicielami środowiska 



akademickiego, dotyczące wynagrodzeń w uczelniach 

publicznych, odbyło się w czwartek. Omówiono na nim m.in. 

kwestie styczniowych wynagrodzeń wypłaconych 

nauczycielom akademickim. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8339316,m

ein-spotkanie-wynagrodzenie-nauczycieli-akademickich.html 

 

24.01.2022 r. 

Wykładowcy i studenci chcą kar. Rząd wykorzystał dane, 

aby dowiedzieć się, ilu jest zaszczepionych 

Do kancelarii prawnych już zgłaszają się osoby, które 

uważają, że rząd bezprawnie wykorzystał ich dane, aby 

dowiedzieć się, ile osób na uczelniach jest zaszczepionych. 

Oczekują zadośćuczynienia. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8340141,w

ykladowcy-i-studenci-kar-y-rzad-wykorzystal-dane-ilu-jest-

zaszczepionych.html 

Czarnek zapowiada gruntowną nowelizację ustawy o 

Narodowym Centrum Nauki. "Projekt jest gotowy" 

Jest gotowy gruntowny projekt nowelizacji ustawy o 

Narodowym Centrum Nauki. Rząd powinien się nim zająć już 

w najbliższych tygodniach, żeby w połowie roku lub najdalej 

w przyszłym półroczu nowe przepisy ustawy o NCN zaczęły 

obowiązywać - powiedział PAP szef MEiN Przemysław 

Czarnek. 



https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8340473,cz

arnek-zapowiada-gruntowna-nowelizacje-ustawy-o-

narodowym-centrum-nauki-projekt-jest-gotowy.html 

 

Niedzielski: Pakiet dla Młodych ma zachęcać do 

studiowania medycyny 

Przedstawiamy Pakiet dla Młodych, który ma zachęcać i 

przekonywać do studiowania medycyny, a podczas jej 

studiowania ułatwiać tę ścieżkę – mówił w poniedziałek w 

Poznaniu szef MZ Adam Niedzielski. "Priorytetem jest 

inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej" – 

zaznaczył. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8340900,ni

edzielski-pakiet-dla-mlodych-ma-zachecac-do-studiowania-

medycyny.html 

 

27.01.2022 r. 

Pakuła: Reforma przyznawania stypendiów jest 

konieczna, ale nie taka, jaką planuje rząd [WYWIAD] 

Obowiązujące przepisy prowadzą do naginania prawa na 

niektórych uczelniach. Powinna zostać wszczęta kontrola w 

zakresie wydatkowania dotacji na stypendia i zapomogi - 

mówi Jacek Pakuła, ekspert ds. pomocy materialnej dla 

studentów, prawnik doradzający uczelniom Ministerstwo 

Edukacji i Nauki planuje zmiany w zasadach przyznawania 

stypendiów. Proponuje podniesienie przelicznika do 



obliczania kryterium dochodowego z 1,3 do 1,6. Oznacza to, 

że próg wzrośnie do 1294,4 zł. Czy to dobry pomysł? 

 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8343270,ref

orma-przyznawania-stypendiow-studentom.html 

 

Słuchamy tego, co mówi biznes 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

kreuje trendy naukowe stojące u podstaw przemysłu 

przyszłości. Błyskawicznie reagując na wszelkie zmiany 

zachodzące w otoczeniu gospodarczym, od lat cieszy się 

opinią wiarygodnego partnera biznesowego, który proponuje 

trafne, poparte gruntowną analizą rozwiązania. O tym, 

dlaczego ścisła współpraca ze środowiskiem biznesowym jest 

kluczem do rozwoju każdego z sektorów i jak powinna ona 

przebiegać, z dziekanem Wydziału Inżynierii Zarządzania 

Politechniki Poznańskiej, dr hab. Hanną Włodarkiewicz-

Klimek, prof. PP rozmawia Joanna Gulewicz. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8343841,sl

uchamy-tego-co-mowi-biznes.html 

 

31.01.2022 r. 

MEiN zmieni zasady przyznawania grantów dla 

naukowców. Przedstawiciele NCN nie zgadzają się z 

zarzutami 



Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało reformę 

Narodowego Centrum Nauki (NCN). Ma już prawie gotowy 

projekt zmian w ustawie. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/8345273,sz

kolnictwo-wyzsze-przyznawanie-grantow-uczelniom.html 


