
Komunikat z posiedzenia 
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 23 marca 2019 r. 

W dniu 23 marca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Politechnice 
Warszawskiej. 

Obecnych było 25 członków Rady, 1 członek Komisji Rewizyjnej oraz Gość kol. 
Karolina Karpus z UMK w Toruniu. 

Przedmiotem obrad posiedzenia Rady były następujące tematy: 

1. Sprawy finansowe – Skarbnik kol. Maria Sapor omówiła wykonanie preliminarza
wpływów i wydatków w roku 2018. Zwróciła uwagę na problemy z płaceniem
składek afiliacyjnych przez niektóre komisje. Podjęte działania spowodowały
wpływ składek od komisji, które w 2018 r nie zapłaciły składek.
Członek Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Kolenda przedstawił protokół z
przeprowadzonej kontroli oraz omówił wnioski i rekomendacje. Komisja
Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2018 r.
W dyskusji głos zabrali: Kol. J. Jezierski, J. Kaczor, M. Kisilowski, B. Dołęga.
Rada jednomyślnie przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Następnie Skarbnik przedstawiła wstępny preliminarz wpływów i wydatków na
rok 2019.

Rada jednomyślnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza na rok 2019.
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.

W dyskusji głos zabrali: B. Dołęga, M. Sawicki, L. Koszałka, M. Kisilowski.

2. Sprawy zagraniczne - Kol. L. Koszałka przedstawił informację o działalności
zagranicznej w roku 2018 i plan na rok 2019. Informację uzupełniła kol. A.
Białowolska-Tejchman. Poinformowała, że w 2018 r. miały miejsce dwa duże
wydarzenia. Jedno to konferencja ETUCE w Atenach zatytułowana „Kształtowanie
przyszłości Europy: Rola związków zawodowych działających w obszarze
edukacji”. Podczas tej konferencji przyjęto 6 ważnych rezolucji (więcej na
https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/201/). Drugie wydarzenie to
Kongres Education International, czyli tzw. posiedzenie okrągłego stołu. Kol. A.
Białowolska-Tejchman poinformowała także, że do polskich organizacji
związkowych zwracają się organizacje z Łotwy i Estonii o wsparcie ich działań.

3. Sprawy instytutów badawczych i jednostek PAN. Ustawa o Sieci Łukasiewicz.
Przewodniczący przedstawił informację o wprowadzaniu ustawy.
Kol. M. Kisilowski przedstawił informację o problemach związanych z
procedowaniem tej ustawy, w tym brak jednoznacznego stanowiska ze strony KSN.
Kol. B. Dołęga zwrócił uwagę, że brak współpracy ze strony instytutów badawczych

https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/201/


należących do KSN, utrudniał przygotowanie opinii w sprawie ustawy. 
Przewodniczący KSN poinformował, że ukazały się już rozporządzenia do tej 
ustawy. Przedstawicielki instytutów medycznych i rolniczych zwróciły się do KSN 
o poparcie wniosków tych instytutów o podwyżki wynagrodzeń. Rada KSN 
jednomyślnie przyjęła stanowisko nr 4 w sprawie podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników we wszystkich Instytutach Badawczych. 

Kol. M. Kisilowski zwrócił uwagę, że działania Rządu zmierzają w kierunku 
finansowania tylko instytutów należących do Sieci Łukasiewicz oraz Państwowych 
Instytutów Badawczych. 

W dyskusji głos zabrali kol.: A. Nieróbca M. Kisilowski, B. Dołęga, D. Szczukocki, 
J. Kaczor, A. Bortkiewicz. 

4. Wdrażanie Ustawy 2.0 – Przewodniczący KSN Kol. D. Szczukocki poinformował, że 
biorąc pod uwagę rodzaj kierowanych do Niego problemów, widać, że wiele Komisji 
w Uczelniach nie jest świadomych swoich praw. Zwrócił uwagę, że sprawy NNA 
powinny być w ujęte w Regulaminach Pracy. Zdaniem kol. Jacka Jezierskiego, 
adiunkci z habilitacją nie są reprezentowani w wielu gremiach uczelni. Interesem 
uczelni jest posiadanie większej liczby stanowisk profesora ze względu na algorytm 
naliczania subwencji, w którym od 2020 r. o wysokości tej subwencji będzie 
decydowała liczba osób zatrudnionych na danych stanowiskach. Wskazane jest 
więc, aby adiunkci z habilitacją byli zatrudniani na stanowisku profesora uczelni. W 
dyskusji głos zabrali kol.: B. Dołęga, A. Zawadzki, J. Jezierski, D. Szczukocki, 
M. Kisilowski. Kol. Wojciech Janik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
przedstawił sytuację dotyczącą tworzenia statutów na swojej uczelni oraz na 
innych uczelniach. Poinformował, że dysponuje danymi odnośnie założeń do 
statutów w różnych uczelniach. Zwrócił się do Komisji Zakładowych o przesłanie 
projektu statutu danej uczelni do niego celem dalszej analizy zapisów w statutach. 

Przedstawicielka UMK w Toruniu kol. K. Karpus (Gość) przedstawiła trudną 
sytuację w związku z tworzeniem Statutu w UMK. Związki Zawodowe są tam 
marginalizowane w swoich prawach. Zgodnie z Ustawą 2.0, reprezentacja ZZ 
konieczna jest tylko w Senacie. W pozostałych ciałach – mogą być, ale tylko jako 
uprawnienie, a nie obowiązek. Należy podkreślić, że ZZ maja prawo do 
przedstawienia opinii o statucie w ciągu 30 dni. 

Kol. Przewodniczący raz jeszcze przedstawił sprawy wynagrodzeń pracowników 
uczelni. Według min. Millera na podniesienie minimalnych stawek wynagrodzeń 
zasadniczych od 1 stycznia br. oraz minimalnej płacy wraz z pochodnymi, uczelnie 
otrzymały środki w dniu 31.12.2018 r. jako rezerwę na działalność statutową. Od 
1 stycznia 2019 r. pieniądze z tej rezerwy „stały” się subwencją przeznaczoną na 
regulacje wynagrodzeń minimalnych na dzień 1 stycznia br. Według Ministerstwa, 
pieniądze te zostały tak naliczone, aby wystarczyło na min 2 lata wyrównania 
wynagrodzeń. Są uczelnie, które nie przeznaczyły rezerwy „sylwestrowej” tj. 
przekazanej z ministerstwa w dniu 31.12.2018 r. na wyrównanie wynagrodzeń do 
nowych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla NA oraz do 



minimalnej płacy dla NNA. Nie jest to zgodne z intencją ministerstwa i Związki 
Zawodowe nie powinny się na to godzić. 

Według informacji z uczelni, rozpoczęły się rozmowy z Władzami w sprawie 
realizacji podwyżek 7% – w różnych uczelniach jest różnie. Ministerstwo, pismem 
z dnia 1 marca 2018 r., przekazało uczelniom środki na podwyżki 7%. Należy 
podkreślić, że zmiana ustawy o Związkach Zawodowych (art. 27) obliguje 
pracodawcę (Rektora) do uzgadniania zasad podwyższenia wynagrodzeń ze 
związkami zawodowymi. 

Przewodniczący KSN zwrócił się do Komisji Uczelnianych o przesyłanie do KSN 
podpisanych porozumień w sprawie podwyżek wynagrodzeń. 

Rada przyjęła Stanowisko nr 5 skierowane do Rektorów w sprawie zapewnienia 
reprezentacji ZZ w organach kolegialnych uczelni. Rada podjęła też decyzję o 
wysłaniu tego stanowiska wraz z listem przewodnim do Rektora UMK, Ministra i 
Zespołu monitorującego ds. wdrażania reformy nauki i szkolnictwa wyższego. 

5. Informacje z Komisji ds. komunikacji i promocji - kol. Małgorzata Kaczyńska 
przekazała problemy w komunikacji między KSN, a poszczególnymi komisjami. 
Strona internetowa ma zapewnić także otwartość na publicystykę. Stąd prośba o 
pisanie artykułów o różnych problemach. 
Portale społecznościowe – obserwuje się dużą aktywność, ale odbiór jest mały. 
Trzeba sponsorować niektóre posty. Rada zdecydowała o otwarciu konkursu na 
logotyp KSN z nagrodą pieniężną. 

Kol. M. Kaczyńska przypomniała , że w tym roku Forum Uczelni Polskich odbędzie 
się w dniach 19-22 września w Krakowie. KSN powołała Komitet Patronacki Forum 
na całą kadencję tj. do 2023 r., który wkrótce zainicjuje swoją działalność. 

 
Spisali: M. Sapor, M. Kaczyńska, B. Dołęga, M. Sawicki 


