
Komunikat z posiedzenia 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Łódź, 18.06.2016,  

 

W dniu 18 czerwca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Łodzi,              

w Uniwersytecie Łódzkim.    

Obecnych było 28 członków Rady oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej. Obecna 

była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.  

Po otwarciu posiedzenia, Członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 

wybitnego działacza NSZZ „Solidarność”, a także KSN prof. Jarosława Mikołajewicza z 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.  

Gośćmi obrad byli:  

 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, który powitał 

zebranych oraz krótko zaprezentował uczelnię, a jako przewodniczący sejmowej 

Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego omówił projekty sejmowe 

dotyczące naszej branży, kładąc szczególny nacisk na sprawę instytutów badawczych 

i zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 Rektor Elekt Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, który krótko 

przedstawił wizję kierowania uczelnią i plany na nadchodzącą kadencję. Wspomniał 

też o trendzie odchodzenia od uczelni o charakterze dydaktycznym na rzecz uczelni 

badawczo-dydaktycznych oraz o działaniach jakie będzie podejmował, aby 

realizować ten cel w UŁ. 

Po wystąpieniach Gości odbyła się krótka dyskusja dotycząca ich wystąpień.   

W części roboczej posiedzenia przedstawione zostały bieżące działania Prezydium 

Rady i Komisji oraz inne sprawy, w tym:  

1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował o wejściu w skład Rady  kol. 

Bogdana Barwińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego z listy rezerwowej na wakat z 

puli uniwersytetów.  

2. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował o pracach nad zmianą ustawy PSW 

oraz ustawy o IB – w kwietniu odbyło się spotkanie z vice Ministrem prof. A. Bobko w 

Rzeszowie - był komunikat z tego spotkania; drugie spotkanie Prezydium KSN i Rady 

ZNP odbyło się 04 maja br. w MNiSW   z wiceministrem NiSW prof. Bobko oraz z 

minister Trojanowską w sprawie działań dotyczących zmiany ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym.   

3. W Warszawie odbyło się posiedzenie KRASP, podczas którego został wybrany nowy 

przewodniczący KRASP-u na kadencję 2016-2020 – został nim Rektor PW prof. Jan 

Schmidt.  



4. W związku z wysłanym do Pani Premier B. Szydło listem KSN w sprawie PUZP oraz 

prac nad ustawą o IB biuro Pani Premier skierowało list do Ministra J. Gowina (do 

wiadomości KSN), w którym ministerstwo zostało poproszone o ustosunkowanie się 

do poruszanych kwestii. 

5. Pomimo podjęcia innych decyzji przez Senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 

Senat nie dokonał zasadniczych zmian w stosunku do propozycji Sejmowych w 

ustawie o Instytutach Badawczych (zmiany tylko w Państwowych IB). 

6.  Kol. M. Kisilowski przedstawił dwie sprawy:  

 sprawy dyscyplinarne – odbyła się konferencja rzeczników dyscyplinarnych. 

Wcześniej Kolega M. Kisilowski zwrócił się do Komisji Zakładowych o wypełnienie 

ankiety, z której wynika, że nastąpił wzrost spraw dyscyplinarnych zarówno 

przeciwko rektorom, jak i przeciwko pracownikom. Władze Uczelni wykorzystują  

Kodeks Pracy do zwalniania pracowników bez podania przyczyny, a przepisy 

ustawy PSW chronią tylko pracowników mianowanych.   

 Funkcjonowanie komitetu monitorującego POIR (skład 50 osób) – analizując 

rozstrzygnięte konkursy w ramach tego przedsięwzięcia widać, że nadal 

wspierany jest  obcy kapitał tzn. granty otrzymują duże konsorcja firm 

zagranicznych. Jednakże sytuacja taka spowodowana jest wieloma ograniczeniami 

dla małych firm, powstałymi na szczeblu Polskim (np. brak środków na wkład 

własny).   

7. Kol. K. Siciński poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach 

przedsięwzięcia Demonstrator, w którym tylko 10% projektów otrzymały małe firmy, 

a 90%  firmy dużych koncernów zagranicznych. 

8. Skarbnik KSN kol. Bożena Boryczko przedstawiła sprawy finansowe Krajowej Sekcji 

Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Szczegółowo omówiła preliminarz budżetu sekcji na 

rok 2016. Po dyskusji, Rada KSN przyjęła preliminarz wpływów i wydatków KSN.  

9. Zgodnie z Regulaminem Sekcji, Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga przedstawił 

projekty sprawozdań z prac Prezydium, Rady oraz poszczególnych Komisji  za rok 

2015. 

Po dyskusji, w której głos zabrali: A. Ozga, K. Siciński, A. Bartczak, L. Koszałka, B. 

Jakubowska, A. Tejchman, Rada przyjęła sprawozdania jednomyślnie.  

10. Przewodniczący poinformował o rezygnacji kol. Beaty Petkowicz z funkcji 

przewodniczącej Komisji ds. Jednostek Medycznych. Rada przyjęła rezygnację i na 

wniosek Przewodniczącego odwołała Ją ze składu Prezydium.  Na członka Prezydium 

oraz powierzenie funkcji przewodniczącego Komisji ds. Jednostek Medycznych 

Przewodniczący  zaproponował kol. Danutę Jarosz i uzasadnił tę kandydaturę. Po 

dyskusji Rada powołała kol. D. Jarosz na wspomniane funkcje.  

11. Rada omawiała bieżącą sytuację w szkolnictwie wyższym i nauce. Omawiano 

pracę Senackiej Komisji ENiM w zakresie zmian tzw. degulacyjnych w ustawie Psw 

oraz prace w Ministerstwie  nad nowa ustawą (Ministerstwo wytypowało 3 Zespoły, 

które mają przygotować założenia do nowej ustawy Psw). Rada widzi konieczność 

spotkania przedstawicieli KSN z Premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydium ma 

takie spotkanie zorganizować.  



12. Sprawę przygotowań do Walnego Zebrania Delegatów przedstawili kol. kol. M. 

Sawicki i Zb. Zawitowski. WZD odbędzie się w dniach 22-23.09.2016 w Poznaniu. 

Prezydium zdecydowało o: 

- zaproszeniu Gości: Min. J. Gowin, Przew. KK NSZZ „Solidarność” P. Duda, 

Przewodniczący SNiO - R. Proksa, KK – Ewa Zydorek, Rektor PP; 

- powołaniu Zespołu organizacyjno-programowego: W. Pillich, M. Sapor, J. Dudek, B. 

Boryczko, M. Sawicki, Z. Zawitowski, Joanna Kniecicka. 

13. Przewodniczący przedstawił wnioski i propozycje wyjaśnień przygotowane przez 

Prezydium do protokołów przedstawionych przez Komisję Rewizyjną (oprócz części 

finansowej – była wcześniej). Rada przyjęła propozycje wyjaśnień.  

14. Przewodniczący przedstawił wysłane wcześniej propozycje zmian w Regulaminie 

Rady przygotowane przez kol. K. Andrzejewską. Kol. Małgorzata Kaczyńska 

przedstawia instrukcję dotyczącą e-głosowania do e-urny (załączniki do 

Regulaminu Rady). Rada przyjęła zmodyfikowany i uzupełniony Regulamin.    

 

W ramach wolnych wniosków i spraw różnych przedstawiono następujące sprawy: 

a) kol. Siciński omówił sprawy pilotażowego szkolenia w zakresie pozyskiwania 

nowych członków NSZZ „S” w uczelniach i instytutach, 

b) Kol. Misterkiewicz z Politechniki Radomskiej przypomniał o zbliżającej się 

rocznicy strajku w Radomiu w 1976r  - uroczystości odbędą się 25.06, g. 13.00 i o 

35 rocznicy Strajku na WSI, który odbył się 13.12.1981r. 

c) Kol. Józef Bancewicz z Politechniki Poznańskiej przypomniał o 60 rocznicy 

Poznańskiego Czerwca.   

 

Po zakończeniu obrad członkowie Rady udali się do Planetarium w EC1 na seans 

"Czarne dziury".  

 
Sporządzili: M. Sapor, B. Dołęga 

 


