Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w dniu 17.09.2020 r.

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 13 członków Prezydium,
kol. Tadeusz Kolenda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Ewa Żurawska, członek Komisji
Rewizyjnej oraz kol. Aniela Białowolska-Tejchman, p.o. Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy
Międzynarodowej. Posiedzenie miało kolejny raz formę spotkania zdalnego.
Posiedzenie otworzył kol. Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN. Po sprawdzeniu listy
obecności i stwierdzeniu kworum, Prezydium KSN przyjęło porządek obrad i zatwierdziło protokół
z poprzedniego posiedzenia. Następnie realizowano kolejne punkty porządku obrad.

V

1.

Sprawy finansowe

•

Sprawozdanie realizacji z budżetu, w zastępstwie za kol. Marię Sapor, skarbnik KSN, przedstawił

Przewodniczący KSN. Porównany został budżet za rok 2019 z prognozowanym preliminarzem na rok
2020. Niektóre wydatki w roku 2020 zostały zmniejszone ze względu na rezygnację z organizacji
Walnego Zebrania Delegatów, konferencji z okazji 40-lecia KSN oraz Forum Uczelni spowodowaną
obecną sytuację w kraju związaną z Covid-19.
•

Kol. Bogusław Dołęga zabrał głos w sprawie współfinansowania przez KSN niektórych działań

Komisji Zakładowych związanych z 40-leciem związku. Pomimo, że oficjalne obchody 40-lecia
„Solidarności” ze względu na sytuację epidemiczną miały mocno okrojony charakter, niektóre
Komisje

Zakładowe

przygotowują

różnego

rodzaju

publikacje

rocznicowe

i

poszukują

współfinansowania.
•

Przeprowadzono głosowanie uchwały nr 1e w sprawie przyjęcia planu budżetowego na rok 2020

w oparciu o preliminarz wpływów oraz wydatków. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
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2.

Komunikaty Przewodniczącego KSN

•

5 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium KSN z Ministrem NiSW Wojciechem

Murdzkiem w sprawie podwyżek. Informacja ze spotkania została rozesłana do organizacji
zrzeszonych

w

KSN.

Po

rozmowach,

oczekujemy

6-procentowego

wzrostu

środków

na wynagrodzenia w uczelniach, instytutach badawczych i jednostkach PAN wraz ze skutkami
przechodzącymi.
•

27 sierpnia br. odbyło się zdalne posiedzenie plenarne KRASP zamykające kadencję

Przewodniczącego prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta. Nowym szefem KRASPu został prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej. W posiedzeniu udział brali również:
Anna Budzanowska oraz Jarosław Gowin.
•

15-16 września br. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się pierwsza konferencja

sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
Informację z konferencji przedstawiła kol. Iwona Jędrychowska, która brała w niej udział on-line.
•

KSN wykupiła domenę: krajowasekcjanauki.edu.pl. KSN otrzymała jako jednostka związana

z edukacją bezpłatnie licencje na Microsoft 365. Dzięki temu możemy organizować profesjonalne
posiedzenia on-line Prezydium, Rady KSN, szkolenia oraz inne spotkania z organizacjami zrzeszonymi
w KSN.
•

Komisja Krajowa na posiedzeniu 19 sierpnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr 8/2020 (jest dostępna

na stronie Komisji Krajowej), która umożliwia sekretariatom, sekcjom i organizacjom zakładowym
na zatwierdzanie spraw finansowych w trybie zdalnym.
•

Przewodniczący poinformował o próbach połączenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z Ministerstwem Rozwoju lub Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kol. Marek Kisilowski zabrał głos
w tej sprawie - negatywnie ocenił przyłączenie naszego ministerstwa z MR, gdyż jego zdaniem
w dalszej perspektywie byłoby to niekorzystne dla kraju. Za lepsze uważa połączenie z MEN. Dyskusję
w tej sprawie podjęli kol. Bogusław Dołęga, kol. Maria Sapor, kol. Dominik Szczukocki, kol. Aniela
Białowolska-Tejchman oraz kol. Tadeusz Kulik, który wyraził się pozytywnie o połączeniu MNiSW,
MEN i MR.
•

Przewodniczący KSN, kol. Bogusław Dołęga, kol. Iwona Jędrychowska oraz kol. Marek Kisilowski

dyskutowali na temat podziału subwencji i algorytmach jej naliczania.
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3.

Informacje z komisji problemowych

•

Kol. Bogusław Dołęga poruszył problem procedur antymobbingowych na uczelniach. W

listopadzie planowane jest posiedzenie RGNiSW, na którym będzie dyskutowany temat mobbingu.
Głos zabrał również kol. Marek Kisilowski.
•

Kol. Małgorzata Kaczyńska omówiła aktualne prace Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku. Z

okazji 40-lecia związku, Komisja przygotowuje obszerny materiał o genezie powstania Krajowej Sekcji
Nauki. Do zebrania archiwalnych materiałów przyczyniło się wiele osób oraz organizacji zakładowych.
Przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku podziękowała wszystkim osobom, które
zaangażowały się w pracę nad tą publikacją. KSN zwróci się do Komisji Zakładowych o nadsyłanie
materiałów o początkach działalności Solidarności w poszczególnych uczelniach do publikacji na
stronie Sekcji.
Zostaną podjęte działania, aby archiwalne dokumenty i materiały znajdujące się w biurze KSN w
Warszawie zostały zdigitalizowane.
Kol. Małgorzata Kaczyńska zwróciła uwagę na potrzebę ciągłej weryfikacji i aktualizacji listy
kontaktowej oraz listy organizacji zakładowych zrzeszonych w KSN.
4.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Stanowiska nr 3e Prezydium Krajowej Sekcji Nauki

NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na Białorusi. Stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie.

5.

Sprawy różne

•

Kol. Bogusław Dołęga oraz kol. Marek Kisilowski poruszyli problem rozliczania pracowników na

kwarantannie i nowych zasad w okresie epidemii Covid-19. Ministerstwo przewiduje powrót do
tradycyjnego nauczania w jak najszerszym zakresie.
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