Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w dniu 16.12.2020 r.

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 12 członków Prezydium,
kol. Tadeusz Kolenda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kol. Ewa Żurawska, członek Komisji
Rewizyjnej. Posiedzenie miało kolejny raz formę spotkania zdalnego.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący KSN, kol. Dominik Szczukocki. Po sprawdzeniu listy
obecności i stwierdzeniu kworum, Prezydium KSN przyjęło porządek obrad i zatwierdziło protokół
z posiedzenia Prezydium KSN w dniu 17 września. Następnie przystąpiono do realizowania kolejnych
punktów porządku obrad.
1.

Omówienie założeń spotkania przedstawicieli KSN z zespołem doradczym Ministra Edukacji

i Nauki (wstęp do dyskusji: kol.: Bogusław Dołęga, Marek Kisilowski, Dominik Szczukocki).
Kol. Dominik Szczukocki , poinformował, że wraz z kol. Markiem Kisilowskim oraz kol. Bogusławem
Dołęgą otrzymali zaproszenie do udziału w posiedzeniu zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki.
Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie zespołowi propozycji KSNu zmian w Ustawie 2.0.
Prezentację w tej sprawie przedstawił i omówił kol. Bogusław Dołęga, skupiając się na następujących
problemach:
•

niekonstytucyjność ustawy

•

wszechwładza rektora

•

rada uczelni

•

rola związków zawodowych

•

sprawy dyscyplinarne, ocena nauczycieli akademickich

•

ewaluacja, kształcenie, wolność nauki.

Głos w tej sprawie zabrali kol. Marek Kisilowski, Dominik Szczukocki oraz Krzysztof Pszczółka
dyskutując, które punkty i w jakim zakresie należy omówić na zaplanowanym spotkaniu.
Kol. Małgorzata Kaczyńska zaproponowała stworzenie kampanii informacyjnej dotyczącej
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przedstawionej problematyki. Kol. Iwona Jędrychowska podkreśliła, że należy zastanowić się nad
obecnością przedstawiciela związków zawodowych jako obserwatora przy radach uczelni. Kol. Marek
Kisilowski zauważył, że należy przemyśleć kwestie jakie trzeba podnieść na poziomie Rady Dialogu
Społecznego i przedstawicielstwa w Międzynarodowej Organizacji Pracy, m. in. jakie narzędzia są
możliwe do wykorzystania celem wymuszenia przestrzegania prawa pracy oraz jak umocnić i
wykonywać zapisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

2.

Polityka finansowa Ministerstwa w 2020 roku.

Odbyło się posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którym przedstawiono
politykę Ministerstwa na najbliższe miesiące.
Kol. Bogusław Dołęga przedstawił analizę finansową nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe
w 2020 roku, zestawienie co wniosła ustawa budżetowa z 14.02.2020 r. (tj. wzrost podwyżek, dotacje
w postaci obligacji dla uczelni badawczych). Następnie przedstawił jak wyglądał wzrost średnich
wynagrodzeń pracowników uczelni, budżet 2020 r. w stosunku do 2021 roku oraz jak została
rozdysponowana subwencja na uczelnie.

3.

Komunikaty i dyskusja

•

12 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekretariatu Nauki i Oświaty

z Ministrem Przemysławem Czarnkiem.
•

Odbyły się 2 posiedzenia plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

•

Do Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ „Solidarność” wysłana została opinia

do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy
Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 przygotowana przez
kol. Wojciecha Janika.
•

Na prośbę kol. Wojciecha Grodzkiego zostało wystosowane pismo do Dyrektora Generalnego

Lasów Państwowych w związku z trudną sytuacją Instytutu Leśnictwa.
•

KSN otrzymała w ramach opiniowania 2 dokumenty: Polityka naukowa państwa oraz Pakiet

Wolności Akademickiej.
•

Planowane jest spotkanie Prezydium KSN z Ministrem Przemysławem Czarnkiem.

•

Kol. Małgorzata Kaczyńska przedstawiła kilka komunikatów w sprawie działalności Komisji

ds. Komunikacji i Rozwoju Związku: prowadzone są dalej prace nad digitalizacją materiałów
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archiwalnych, Wiadomości KSN wydawane są na bieżąco i cieszą się coraz większym
zainteresowaniem, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych został opublikowany
materiał na 40-lecie KSNu (geneza i początki działalności), na autoryzację czeka również wywiad.
•

Kol. Beata Zięba-Zienkiewicz wypowiedziała się w kwestii opinii, którą wydała Komisja

ds. Interwencji w sprawie praw autorskich wykładów i ćwiczeń nagrywanych przez studentów. Opinię
w tym temacie wyda również Radca Prawny Sekretariatu Nauki i Oświaty Tomasz Gryczan.
•

Kol.

Aniela

Białowolska-Tejchman,

przedstawiła

sprawozdanie

ze

współpracy

międzynarodowej. Odbyło się kilka spotkań i konferencji online. Głównymi tematami były wpływ
pandemii Covid na warunki pracy pracowników uczelni wyższych i badania naukowe, przyjęcia
nowych studentów, zmniejszenie budżetów uczelni, m.in. zauważono, że pogłębiła się nierówność
społeczna studentów. Politycy uważają, że nauczanie online powinno stać się standardem.
19 listopada odbyła się przesunięta konferencja procesu bolońskiego. Odbyły się również warsztaty
edukacyjne. Omawiano poglądy na temat najważniejszych wyzwań sektora szkolnictwa wyższego
i badań. Obserwuje się brak inwestycji na badania. Pandemia niesie poważne konsekwencje dla
nauczania akademickiego. Odbyła się konferencja na temat integracji Europy Centralnej
i Wschodniej, poruszony był m.in. temat trudnej sytuacji na Białorusi.
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