Komunikat z posiedzenia
Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Posiedzenie zdalne, 21.10.2021 r.

W posiedzeniu Prezydium Rady KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 12 członków
Prezydium oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Kolenda. Posiedzenie miało
formę spotkania zdalnego.
Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium:
1. Propozycje Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” zmian w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.
W związku z informacją, że w pierwszych dniach listopada ministerstwo planuje
dokonać zmian technicznych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
kol. M. Kisilowski, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, na
podstawie wielomiesięcznych dyskusji i propozycji przesyłanych do KSN, przygotował
projekt takich zmian. Przedstawiony projekt został przedyskutowany przez członków
Prezydium i po zgłoszonych korektach zaakceptowany. Pismo z propozycjami zmian
zaproponowanymi przez KSN NSZZ „Solidarność” będzie przekazane do Ministerstwa
Edukacji i Nauki na ręce prof. Włodzimierza Bernackiego, Sekretarza Stanu i pełnomocnika
Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Propozycje tych
technicznych zmian, będą dostępne na stronie internetowej KSN.
W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący D. Szczukocki, kol. kol. M. Kisilowski,
B. Dołęga, K. Pszczółka, M. Sapor, M. Sawicki, T. Kolenda.
2. Akcje protestacyjne w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP w sprawie
podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni.
Pracownicy uczelni domagają się realizacji zobowiązań Rządu dotyczących podwyżki
wynagrodzeń w związku z wdrażaną od 2018 r. reformą szkolnictwa wyższego. Z Komisji
Zakładowych uczelni wyższych napływają opinie, że należy podjąć zdecydowane działania
w celu jednoznacznego zapisania w ustawie budżetowej na 2022 r. środków
przeznaczonych na realizację zaplanowanej w 2018 r. 30% podwyżki wynagrodzeń.
Podkreślić należy, że dotychczas zrealizowano 13% podwyżki. Ponadto, jak poinformował
Przewodniczący KSN, podwyższenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r. do kwoty
3010 zł, na wielu uczelniach oraz w instytutach badawczych spowoduje duże obciążenie
finansowe jednostek, ponieważ muszą one dokonać tej regulacji ze środków własnych.
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W dyskusji ustalono, że należy podjąć konkretne sposoby działania. Na posiedzeniu
najbliższej Rady zostaną przedstawione główne cele i działania akcji protestacyjnej.
Zaplanowano również zorganizowanie spotkania z Przewodniczącymi Komisji Zakładowych
i zaangażowanie Komisji w działania w swoich środowiskach podczas akcji protestacyjnych.
Wśród planowanych działań będzie np. akcja informacyjna w mediach społecznościowych,
opracowane zostaną materiały informacyjne, akcja wysyłania listów do Rządu oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki z żądaniem realizacji zobowiązań Rządu odnoście obiecanej
podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników, a także podwyższenia minimalnego
wynagrodzenia profesora względem, którego kształtowane są wynagrodzenia pozostałych
nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
W dyskusji głos zabrali kol. kol. D. Szczukocki, M. Kisilowski, B. Dołęga, K. Pszczółka, M.
Sapor, M. Sawicki, I. Jędrychowska, M. Kaczyńska, A. Białowolska-Tejchman.
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący poinformował, że Prezydium Rady KSN
zarekomenduje Radzie (na posiedzeniu w dniu 4 listopada br.) powołanie Komitetu
Protestacyjnego oraz zespołów roboczych, które zajmą się przygotowaniem
poszczególnych problemów przedstawianych podczas akcji protestacyjnej.
Spotkanie Przewodniczących poszczególnych Komisji Zakładowych zaplanowano
w drugiej połowie listopada.
3. Informacje z Komisji problemowych.
✓ Kol. K. Pszczółka, przewodniczący Komisji ds. Szkoleń poinformował, że 12 października
odbyło się szkolenie pt. „Rola i pozycja związków zawodowych na uczelniach wyższych”.
Planowane są kolejne szkolenia mające na celu przybliżenie problematyki stosowania
prawa pracy w uczelniach. Szkolenia są nagrywane i będą udostępnione członkom
Komisji Uczelnianych NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki.
✓ Kol. A. Białowolska-Tejchman, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy
Międzynarodowej, przekazała informację z międzynarodowej zdalnej konferencji
zorganizowanej przez HERSC. Szczegółowe informacje dostępne będą w oddzielnym
sprawozdaniu.
✓ Kol. B. Dołęga przewodniczący komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
przekazał informacje dotyczące podziału subwencji w roku 2020 wraz ze strukturą
zatrudnienia w poszczególnych uczelniach.
✓ Kol. M. Kaczyńska, przewodnicząca komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku,
poinformowała, że 19 i 21 października br. odbywają się szkolenia organizowane przez
Centralny Instytutu Ochrony Pracy – PIB, pt. Stres cyfrowy. Konferencja jest częścią
społecznej kampanii informacyjnej „Stres cyfrowy”, która potrwa do końca 2021 r.
✓ Kol. M. Kisilowski, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, zbiera
informacje o przebiegu oceny okresowej nauczycieli akademickich i ewentualnych
nieprawidłowościach występujących podczas tej oceny. Przypadki uporczywego łamania
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praw pracowniczych, w tym w obszarze oceny okresowej nauczycieli akademickich (np.
stosowanie kryteriów oceny, które nie zostały podane przed rozpoczęciem okresu
oceny) mogą stanowić podstawę wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
przeciwko rektorowi. Wnioskodawcą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może
być KSN na prośbę właściwej Komisji Zakładowej.
4. Komunikaty Przewodniczącego.
➢ W dniach 8-9 lipca odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP.
➢ W dniu 16 lipca przedstawiciele KSN spotkali się z ministrem edukacji i nauki.
➢ W dniach 21 i 23 lipca oraz 30 września braliśmy udział w posiedzeniach sejmowej
komisji i podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego.
➢ 4 października odbyło się Forum Instytutów Badawczych.
➢ 6 października odbyła się debata na temat przyszłości Ustawy 2.0 podczas Kongresu
590.
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