
 

   Marszałek Sejmu  

   Pan Marek Kuchciński 

   Sejm RP 

   ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa 
 

   oraz  

 

   Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  

   Sejm RP 

   ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa 

 
 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie,  

 

W imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN zgłaszam niniejszym następującą 

poprawkę-uzupełnienie projektu tzw. Konstytucji dla Nauki. 

 

Konstytucja dla Nauki powinna zawierać zapis o wynagrodzeniach w instytutach PAN w pełni 

analogiczny do art. 137 projektu Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (Aktualnie jest to 

Projekt z dnia 26.03.2018; Projekt ustawy z dnia 26.03.2018 r. (.pdf), 

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/03/projekt-ustawy-prawo-o-

szkolnictwie-wyszym-i-nauce-26032018.pdf ) 

 

          Cytuję za aktualnym projektem:                  

 

                      Art. 137.1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni 

publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia 

profesora, z tym że dla:  

1)   profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83%,   

2)   adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% 

– wynagrodzenia profesora. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla 

profesora, mając na uwadze adekwatność wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do 

zatrudnienia na tym stanowisku.   

 

Proponujemy dostosowanie do instytutów PAN dodając art. 137a w następującym brzmieniu:    

 

                      Art. 137a.1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w instytucie 

PAN pracownika naukowego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia profesora, z tym że 

dla:  

1)   profesora instytutu – wynosi nie mniej niż 83%,   

2)   adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% 

 – wynagrodzenia profesora. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze  rozporządzenia, 

wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w instytucie PAN dla 



profesora, na poziomie takim samym jak w uczelni publicznej, mając na uwadze adekwatność 

wynagrodzenia do kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia na tym stanowisku.    

 

Jednocześnie dla porządku legislacyjnego lekkiego przeredagowania wymaga tytuł Rozdziału 5 

z obecnego "Pracownicy uczelni" na "Pracownicy uczelni i instytutów PAN". 

 

 

KRÓTKIE UZASADNIENIE. 

 

Jesteśmy przekonani, iż nie ulega żadnej wątpliwości, że wyłączenie sprawy naszych 

wynagrodzeń z ustawy o szkolnictwie wyższym i NAUCE, oraz rzekome jej odłożenie do 

nowej ustawy o PAN oznacza w najlepszym wypadku powolną, ale na pewno nieuniknioną 

śmierć instytutów PAN (o co niektórym może chodzić). To ma być Konstytucja dla Nauki czy 

tylko dla szkol wyższych? Czy autor tego projektu jest ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego czy tylko ministrem Szkolnictwa Wyższego? 

 

To minister ma obowiązek ustalać stawkę MINIMALNĄ. Taką samą jak na uczelni, by nie 

skończyło się tym samym, co było jeszcze z "reformą" minister Kudryckiej, że uczelniane 

stawki minimalne rosły, a w instytutach PAN stały w miejscu. 

 

Inna rzecz, że wzrost stawek uczelnianych był wymuszony zapisanym w ustawie mechanizmem 

waloryzacji względem kwoty bazowej, a w tym projekcie tego nie ma, co chyba powinno 

zaniepokoić także pracowników uczelni. (Inna sprawa, że owa kwota bazowa stała w miejscu.) 

Minister Gowin szumnie zapowiada podwyżki, ale projekt ustawy nie gwarantuje 

długoterminowej waloryzacji, bo nie narzuca żadnych warunków jakie ma spełnić kwota 

minimalna podawana w nieznanym jeszcze rozporządzeniu ministra. 

 

Podsumowując, "Konstytucja dla Nauki" powinna ZATRZYMAĆ WIELOLETNIĄ 

DYSKRYMINACJĘ niewielkiej grupy pracowników (w liczbie odpowiadającej zaledwie 

jednemu uniwersytetowi polskiemu, czyli z marginalnymi skutkami dla budżetu państwa) i jak 

najszybciej wprowadzić w drodze rozporządzenia stawki MINIMALNE wynagrodzeń dla 

pracowników instytutów PAN na poziomie takim jak MINIMALNE stawki na uczelniach. Bez 

zbędnej zwłoki i bez względu na aktualny stan przygotowań do nowelizacji ustawy o PAN. 

 

 

Z wyrazami szacunku,                             IOI PAN Kraków –Warszawa – Wrocław, 20.04.2018 

 

Marian Srebrny 

prof nzw Instytutu Podstaw Informatyki PAN 

ul. Jana Kazimierza 5, 05-248 Warszawa 

tel. 226142785 

e-adres: marians@ipipan.waw.pl 


