Komunikat z posiedzenia Prezydium
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Katowice, 14.06.2019 r.
W posiedzeniu Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wzięło udział
9 członków Prezydium, członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Żurawska oraz goście: Aniela
Białowolska-Tejchman oraz Justyna Piwowońska.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki.
Prezydium obradowało nad przygotowaniem posiedzenia Rady KSN, które odbędzie się
15.05.2019 r., w tym między innymi nad następującymi problemami:
1. Sprawy finansowe KSN - skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła informację
o aktualnym stanie finansowym KSN. Zwróciła uwagę, na poprawę wpłat składek
afiliacyjnych z komisji zakładowych na rzecz KSN. Korekta preliminarza planowana jest
na posiedzeniu Rady w październiku br.
2. Prace na statutami, regulaminami pracy i wynagradzania – kol. Przewodniczący
D. Szczukocki oraz kol. B. Dołęga przypomnieli, że podczas konferencji Forum NKN w
Łodzi w lutym 2019 r. został zaprezentowany wzorcowy Statut 2.0, który, zdaniem KSN
zawiera wiele dyskusyjnych rozwiązań, np. zapis powołujący Rzecznika spraw
akademickich. Zadania jakie są przyporządkowane rzecznikowi powielają się
ze zadaniami związków zawodowych, społecznej inspekcji pracy i innych istniejących już
instytucji. Związki zawodowe nie mogą popierać zapisów w statutach uczelni
skutkujących przekazaniem ich ustawowo zagwarantowanych praw innym instytucjom
oraz generujących dodatkowe koszty dla uczelni. Stanowisko takie przedstawiciele KSN
sygnalizowali już podczas wspomnianego Forum NKN, które odbyło się w Łodzi.
W perspektywie zbliżającego się kolejnego Forum NKN w Katowicach, w dniu 1 lipca br.
przedstawiciele KSN przedstawią stanowisko, w którym KSN sprzeciwia się
powoływaniu w uczelniach rzecznika praw akademickich o kompetencjach
zaproponowanych w statucie 2.0.
W dyskusji głos zabrali: K. Andrzejewska, D. Szczukocki, B. Dołęga, E. Żurawska,
K. Pszczółka, M. Sapor, B. Zięba, T. Kulik.
Dyskutowano też nad przygotowaniem przewodniczących komisji zakładowych NSZZ
„Solidarność” do uzgadniania w uczelniach Regulaminów pracy (ich zapisy muszą zacząć
obowiązywać od 1 października 2019 r.) oraz Regulaminów wynagradzania (muszą być
wprowadzone przed 1 kwietnia 2020 r.).
Podjęto decyzję o zwróceniu się do komisji zakładowych w uczelniach z prośbą
o przesyłanie do wiadomości KSN zawartych porozumień w sprawie podwyżek
wynagrodzeń pracowników uczelni od 1 stycznia 2019 r., zatwierdzanych obecnie
statutach, uzgodnionych regulaminów pracy i wynagradzania. Przewodniczący KSN
przypomniał, że na podstawie znowelizowanej ustawy o Związkach Zawodowych
(art. 27) Związki zawodowe mają prawo do uzgadniania zasad wydzielania kwoty na
wynagrodzenia ujętej w planie rzeczowo-finansowym uczelni.
3. Sprawy instytutów badawczych i PAN – Przewodniczący KSN oraz kol. T. Kulik w dniach
27-28.05. uczestniczyli w Forum Sprawozdawczo-Wyborczym Elektorów Instytutów
Badawczych, z którego złożyli obszerne sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali: J. Piwowońska, K. Andrzejewska, T. Kulik, B. Dołęga.

4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady za rok 2018 – Przewodniczący
wszystkich Komisji przesłali sprawozdania, które zostały rozesłane do członków
Prezydium oraz Rady KSN. Również Przewodniczący Rady KSN przedstawił
sprawozdanie z działalności Prezydium oraz Rady KSN.
5. Posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty – Przewodniczący KSN
przedstawił informacje z posiedzenia Rady KSNiO, które odbyło się 12 czerwca br.
Na posiedzeniu tym zostały podjęte uchwały finansowe w sprawie podziału środków
z Komisji Krajowej na prowadzenie działań statutowych sekretariatów i sekcji
branżowych. Ponadto została przekazana informacja z kontroli Krajowej Komisji
Rewizyjnej z realizacji uchwał KK w zakresie realizacji Uchwały KK nr 58/2001 ws.
przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i krajowych sekretariatów branżowych
(z późniejszymi zm.) oraz realizacji Uchwały KK nr 17/16 ws. zasad prowadzenia
rozliczeń finansowych w ramach wyodrębnionej księgowości przez jednostki
organizacyjne Związku nieposiadające osobowości prawnej przez KSNiO NSZZ „S”.
W dyskusji głos zabrali: B. Zięba, D. Szczukocki, M. Sawicki, M. Sapor, B. Dołęga, T. Kulik.
6. Sprawy organizacyjne KSN – Przewodniczący KSN poinformował, że kol. R. Szewczyk
zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Komisji Rady ds. Instytutów Badawczych.
Sprawa ta będzie głosowana na Radzie KSN. Kol. Dominik Szczukocki do objęcia tej
funkcji zaproponował kol. Justynę Piwowońską, która wyraziła zgodę. Przewodniczący
poinformował, że zaproponuje na Przewodniczącą Komisji ds. Uczelni Medycznych kol.
Iwonę Jędrychowską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kol. Iwona
Jędrychowska wyraziła zgodę.
Kolejną sprawą poruszaną w tym punkcie była propozycja zatrudnienia nowego
pracownika do biura KSN, którą przedstawił kol. Przewodniczący. Konieczność ta jest
wynikiem odejścia na emeryturę p. J. Kniecickiej. Prezydium wyraziło zgodę na
zatrudnienie nowej osoby na okres próbny wynoszący 6 miesięcy.
7. Informacje dotyczące Forum Uczelni Polskich (FUP) - kol. M. Sawicki poinformował, że
w najbliższych dniach zostanie rozesłany do wszystkich jednostek należących do KSN
Komunikat nr 2 dotyczący wstępnego programu oraz kosztów uczestnictwa w FUP,
które odbędzie się w Krakowie w dniach 19–21 września 2019 r.
8. Konkurs na logotyp KSN – Prezydium KSN podjęło decyzję o wydłużeniu terminu
nadsyłania prac na konkurs do 30 października 2019 r.
Spisali: M. Sapor, B. Dołęga

