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Opinia  

Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” PAN  

o projekcie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk 

(w wersji z dnia 2 grudnia 2008 roku; druk sejmowy nr 1587)  

 
 
 

Według naszej oceny projekt Ustawy nadal wymaga korekt niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania placówek naukowych PAN po wejściu Ustawy w życie. 

W szczególności zastrzeżenia muszą budzić zbyt małe kompetencje i ograniczony 

udział kadry zarządzającej placówkami naukowymi PAN we władzach PAN. Brak 

takich uprawnień przysługujących dyrektorom placówek PAN sprowadza działalność 

władz PAN względem tych placówek do czynności niemal wyłącznie natury 

kontrolnej. Wyjątkowo niejasny jest też sam podział kompetencji pomiędzy 

wydziałami i oddziałami Akademii i zakres ich działania.  

Możliwość odwołania pracowników naukowym PAN od decyzji w sprawach 

merytorycznych, w tym od ocen wyników ich pracy, nie została w Ustawie 

uwzględniona; podobnie zresztą jak w przypadku odwołań w sprawach 

pracowniczych. Ograniczenia nałożone na szeregowych pracowników naukowych 

jednostek PAN odbiegają zdecydowanie niekorzystnie od analogicznych ograniczeń 

proponowanych w innych działach nauki. W szczególności szeregowi pracownicy 

naukowi PAN powinni mieć nieskrępowaną możliwość prowadzenia działalności 

dydaktycznej w wymiarze jednego dodatkowego etatu. Nie oznacza to jednak, że 

popieramy przypadki wieloetatowości w większym niż jeden etat wymiarze. 

Ponadto Ustawa w obecnym kształcie wręcz petryfikuje powszechnie krytykowane w 

środowisku naukowym PAN rozwiązania, które utrzymują wynagrodzenia kadry 

zatrudnionej w placówkach naukowych PAN, kadry o najwyższych kwalifikacjach 

zawodowych, na nie do zaakceptowania niskim poziomie. Co więcej, na podstawie 

naszych długoletnich doświadczeń jesteśmy zobowiązani stwierdzić, że 
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proponowane rozwiązania zawarte w projekcie Ustawy o finansowaniu nauki nie 

wystarczą do rozwiązania tego trudnego i nabrzmiałego już od dawna problemu. 

 

Nasze propozycje w sprawach płacowych nawiązują do zgłaszanego przez nas od 

lat postulatu ujednolicenia warunków ustalania wynagrodzeń pracowniczych we 

wszystkich działach nauki. W szczególności, stawki wynagrodzenia zasadniczego i 

inne warunki wynagradzania pracowników instytutów i pomocniczych jednostek 

naukowych Akademii powinny być określane według tych samych zasad, jakie 

obowiązują przy określaniu stawek wynagrodzenia zasadniczego i innych warunków 

wynagradzania pracowników publicznych szkół wyższych na równorzędnych 

stanowiskach pracy. 

 

Podobnie, nasze postulaty rozszerzenia udziału dyrektorów placówek naukowych 

PAN we władzach PAN motywowane są koniecznością posiadania przez dyrektorów 

placówek PAN ustawowych instrumentów, umożliwiających im faktyczny wpływ 

zarówno na wielkość finansowania działalności kierowanych przez nich placówek, jak 

i na wysokość płac pracowników tych placówek. Uważamy, że spełnienie tego 

warunku jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek naukowych 

PAN. 

 
 

 
Opracowano na podstawie opinii pracowników, dyrekcji, rad naukowych i 

komisji zakładowych NSZZ Solidarność placówek naukowych PAN, uchwał 

VI WZD z dnia 25 października 2008 i Rady z dnia 29 maja 2009 roku 

Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN. 
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