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Komunikat z posiedzenia 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

posiedzenie zdalne, 03.03.2022 r. 

 

W posiedzeniu Rady KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 28 członków Rady, dwoje 

członków Komisji Rewizyjnej oraz pracownica biura KSN. Posiedzenie miało formę spotkania 

zdalnego. 

Na początku posiedzenia Rady, Przewodniczący D. Szczukocki poinformował o śmierci 

kol. Kazimierza Sicińskiego, który przez wiele kadencji był aktywnym członkiem Rady i 

Prezydium KSN. O. Andrzej Pietrzak poprowadził modlitwę w intencji zmarłego Kazimierza 

oraz modlitwę o pokój na Ukrainie. 

Przedmiotem obrad Rady były następujące tematy: 

1. Sprawy finansowe: 

a) sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 roku - skarbnik KSN kol. M. Sapor 

przedstawiła informację o wykonaniu budżetu w roku 2021 r. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej kol. Tadeusz Kolenda przedstawił protokół z kontroli budżetu z końcowym 

wnioskiem o przyjęcie sprawozdania. Rada podjęła uchwałę przyjmującą sprawozdanie 

z wykonania budżetu Sekcji w roku 2021. 

b) preliminarz wpływów i wydatków na rok 2022 - skarbnik KSN kol. M. Sapor 

przedstawiła propozycję preliminarza w zakresie wpływów i wydatków. Omówiła 

poszczególne pozycje preliminarza. Jeśli chodzi o wpływy, podkreśliła, że maleją 

dotacje z Komisji Krajowej dla sekcji branżowej ze względu na malejącą liczbę członków 

zrzeszonych w KSN. W zakresie wydatków, podkreśliła, że w tym roku (maj 2022) 

planowane jest Walne Zebranie Delegatów KSN i w związku z tym, w planie wydatków 

należy uwzględnić koszty związane z jego organizacją. 

Rada podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza na rok 2022. Rada podjęła 

także uchwały w sprawie: wysokości składek afiliacyjnych do organizacji 

międzynarodowych, wykorzystania dotacji KK dla KSN, w sprawie finansowej 

gratyfikacji dla członków Prezydium oraz innych osób, które wykazują się dużą 

aktywnością i reprezentują KSN na różnych spotkaniach. 

2. Komunikaty Przewodniczącego KSN i z komisji problemowych 

a) Przewodniczący poinformował o przebiegu trwającej akcji informacyjno-protestacyj-

nej trwającej od listopada 2021 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników 

uczelni i instytutów badawczych. Komunikat w tej sprawie został wysłany do komisji 

zakładowych w połowie lutego. 
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b) W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele Prezydium KSN oraz Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” UW spotkali się z klubem parlamentarnym PiS (posłami wchodzącymi w 
skład sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) w celu przedstawienia postulatów 
Sztabu Protestacyjnego i porozmawiania o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

c) W dniu 20 stycznia br. przewodniczący KSN kol. D. Szczukocki oraz zastępca 
przewodniczącego kol. B. Dołęga wzięli udział w drugim posiedzeniu Zespołu do spraw 
przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach 
publicznych. Spotkanie zostało poświęcone w głównej mierze problemom finansowania 
nauki w Polsce na tle międzynarodowym. Podczas spotkania przedstawiciele związków 
zawodowych ponownie zaakcentowali potrzebę realizacji postulatów dotyczących 
systemów wynagradzania. 

d) Przewodniczący KSN poinformował o szkoleniach prowadzonych w formie zdalnej przez 
KSN. Najbliższe szkolenie odbędzie się 14 marca br. i będzie dotyczyło „sygnalistów” tj. 
ochrony sygnalistów i sygnalizowania nieprawidłowości oraz przyjmowania zgłoszeń 
oraz podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami o 
nieprawidłowościach. 

e) Kol. B. Dołęga poinformował o funkcjonowaniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w nowym składzie po wyborach, które odbyły się pod koniec 2021 r. Od 1 stycznia 

2022 r. przewodniczącym RGNiSzW jest dr hab. Marcin Pałys, prof. UW. 

f) Przewodniczący KSN poinformował o planowanym WZD KSN w połowie maja 2022 r. 

Rozważane jest spotkanie jednodniowe, najprawdopodobniej w Warszawie. Przewodni-

czący zaproponował, aby Rada upoważniła Prezydium do podjęcia decyzji odnośnie ter-

minu i czasu trwania. 

g) Kol. Marek Kisilowski poinformował, że we wprowadzonych dotychczas zmianach w 

ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie uwzględnione zostały żadne postulaty 

zgłoszone przez KSN. 

 

Opracowanie: M. Sapor 


