
Komunikat z posiedzenia Prezydium  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Kraków, 20.09.2019 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 Michał Urbański. 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki.  

 Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Ustalono, że najbliższe spotkanie Prezydium oraz Rady KSN odbędzie się 

w Warszawie w terminie: 

a) Rada - 23 listopada 2019r. ,  

b) Prezydium  -  22 listopada 2019r.  

2. Jednocześnie rozważano propozycję aby posiedzenie Rady w listopadzie br. zostało 

poszerzone o Przewodniczących Komisji Zakładowych i byłoby poszerzone  

o szkolenie w zakresie uzgadniania regulaminów wynagrodzeń. W ciągu 6 miesięcy 

licząc od 1 października br. muszą zostać uzgodnione i ogłoszone regulaminy 

wynagradzania (wg ustawy do 30 marca 2020r. muszą zostać ogłoszone).   

3. Sprawy finansowe KSN - skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła propozycje korekty 

preliminarza wpływów i wydatków KSN na rok 2019r. Prezydium jednomyślnie 

podjęło uchwałę o zarekomendowaniu Radzie KSN korekty preliminarza na rok 2019.   

4. Sprawy organizacyjne KSN: 

a) organizacja pracy biura KSN. Ustalono, że w obecnej siedzibie biura nie ma 

możliwości lokalowych do spotkań Prezydium i w związku z tym, czynione są 

starania o możliwość korzystania z pomieszczeń nowej siedziby Komisji Krajowej 

w Warszawie na ul. Prostej. Dyskutowano także o obsłudze biura. Aktualnie 

zatrudniona jest P. Katarzyna Skowronek do końca września br. Zdecydowano, 

aby przedłużyć Jej zatrudnienie do końca 2019 r., jeśli  

p. K. Skowronek wyrazi na to zgodę. W dyskusji podkreślano, konieczność 

posiadania siedziby biura KSN w Warszawie.  

b) organizacja w przyszłym roku Walnego Zebrania Delegatów (WZD) połączonego  

z jubileuszem 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz powołaniem Krajowej Sekcji 

Nauki. Prezydium, podtrzymało decyzję ze stycznia br. aby w roku 2020 

zorganizować Walne Zebranie Delegatów połączone z  jubileuszem 40-lecia NSZZ 

„Solidarność” i powołania Krajowej Sekcji Nauki oraz w tym samym czasie 

zorganizować II Forum Uczelni Polskich. Zastępca Przewodniczącego Krzysztof 

Pszczółka zaproponował zorganizowanie wydarzeń w Katowicach. Ostatecznie 

zdecydowano o zorganizowaniu tych spotkań w ośrodku konferencyjnym  

w Warszawie-Falentach. Przewodniczący KSN zwróci się do Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej z zapytaniem o możliwość 

zorganizowania II FUP.  

5. Podjęto decyzję o doprowadzeniu do jak najszybszego spotkania z Ministrem Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawach dotyczących wprowadzanych w niektórych 



uczelniach rzecznikach wartości akademickich oraz zatrudniania w oparciu o umowę-

zlecenie osób realizujących obowiązki nauczyciela akademickiego. 

 

6. Kol. M. Kaczyńska przypomniała, że do 30 października 2019 r. można zgłaszać prace 

do konkursu na logotyp KSN. 

 

Spisali: M. Sapor,  B. Dołęga, K. Pszczółka, M.Sawicki 


