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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w dniu 04.11.2021 r. 

 

 W dniu 4 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady KSN NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie 

Rady miało formę spotkania zdalnego. Udział wzięło 24 członków Rady, dwóch przedstawicieli 

Komisji Rewizyjnej, pracownica biura KSN oraz goście z organizacji związkowych zrzeszonych  

w KSN: kol. kol. Andrzej Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski), Michał Urbański (Politechnika 

Warszawska), Julian Srebrny (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Kozdruń (Państwowy Instytut 

Weterynaryjny -PIB Puławy). 

 Przedmiotem obrad Rady były następujące tematy: 

1. Sprawy szkolnictwa wyższego i nauki 

 Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” w czerwcu br. wystosowała do Ministra Edukacji  

i Nauki oraz Premiera Rządu RP Apel w sprawie uposażeń pracowników nauki i szkolnictwa 

wyższego. Odbyło się także spotkanie przedstawicieli KSN-u z Ministrem prof. Przemysławem 

Czarnikiem m.in. w tej sprawie. Domagaliśmy się zrealizowania trzeciego etapu podwyżki, a także 

realizacji systematycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora szkolnictwa wyższego  

i nauki oraz zmiany Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. 

Niektóre organizacje uczelniane (np. z Politechniki Krakowskiej i z Uniwersytetu Jagiellońskiego) 

wysłały listy do Ministra w sprawie podwyższenia wynagrodzeń. Wobec braku odpowiedzi lub 

negatywnej odpowiedzi Ministerstwa, że nie przewiduje się środków na wzrost wynagrodzeń  

w 2022 r., Prezydium Rady KSN rekomenduje Radzie podjęcie akcji informacyjno-protestacyjnej. 

 W związku z tym przewodniczący KSN zaproponował dyskusję i głosowanie nad 

następującymi uchwałami: 

- Uchwała Rady KSN nr 17/2021 w sprawie wyrażenia zgody na akcję protestacyjną 

zorganizowaną przez KSN 

- Uchwała Rady KSN nr 18/2021 w sprawie powołania Sztabu Protestacyjnego. 

 W dyskusji głos zabrali: D. Szczukocki, M. Kisilowski, M. Sawicki, J. Srebrny, M. Sapor,  

B. Dołęga, W. Kozdruń, A. Jabłoński, A. Białowolska-Tejchman, I. Jędrychowska, A. Nieróbca,  

J. Szymków. Zwracano uwagę, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” też 

podejmuje akcje protestacyjne. W akcji protestacyjnej należy uwzględnić również instytuty 

badawcze. Ponadto zaproponowano, aby nawiązać współpracę w tym zakresie z Radą Szkolnictwa 

Wyższego i Nauki ZNP. 

 Po dyskusji, Rada pozytywnie przegłosowała powyższe uchwały. 

 W dalszej części dyskutowano o różnych formach protestu, łącznie z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych. Przewodniczący D. Szczukocki zaproponował spotkanie Przewodniczących 

Komisji Uczelnianych w powyższych sprawach. Spotkanie powinno odbyć się w listopadzie lub na 
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początku grudnia, aby niezwłocznie przygotować akcje informacyjno-protestacyjne. 

Przewodniczący zaproponował, aby do 15 listopada zgłaszać hasłowe postulaty strajkowe. 

 

 Przedstawienie propozycji zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Kol. M. Kisilowski przedstawił propozycje zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, które były już wcześniej opracowane przez KSN we współpracy z organizacjami 

zakładowymi i które zostały zaakceptowane przez Prezydium KSN na posiedzeniu w dniu  

21 października br. W propozycji zmian znalazły się na razie tylko tzw. zmiany techniczne, 

ponieważ w najbliższym czasie tylko taka nowelizacja jest przewidziana. Minister P. Czarnek 

dotychczas nie uwzględnił w kolejnych zmianach ustawy propozycji KSN NSZZ „Solidarność”. 

Propozycje zgłaszanych zmian wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w osobnym 

dokumencie. W dniu 16 listopada ma się odbyć kolejne spotkanie z władzami ministerstwa w tej 

sprawie. 

 

 Sytuacja w uczelniach. 

 W dyskusji zwracano uwagę, że w wielu uczelniach nie są przestrzegane prawa związków 

zawodowych i marginalizowana jest pozycja związków zawodowych. W większości uczelni, 

związek zawodowy nie może wyegzekwować prawa do uzgadniania zasad wydzielenia środków 

na wynagrodzenia w budżetach uczelni. Ponadto, mimo zmniejszającej się liczby studentów, 

pensum dydaktyczne nadal są utrzymywane na maksymalnym poziomie. Inne zgłaszane do KSN 

problemy występujące na uczelniach to łamanie praw pracowniczych, zastrzeżenia do działalność 

Rad Uczelni, umarzanie przez sądy spraw karnych wnoszonych przez pracowników przeciwko 

pracodawcy, ograniczanie awansu pracowników, co oznacza brak możliwości awansów 

finansowych, brak jasnych kryteriów konkursowych zatrudniania na poszczególne stanowiska, 

brak przejrzystych, demokratycznych zasad wyborów organów uczelni - władz uczelni i wydziałów, 

członków senatów, podnoszono problem spraw dyscyplinarnych i uczestnictwo w nich 

przedstawiciela związków zawodowych. Niektóre uczelnie są w sporze zbiorowym z rektorami. 

W dyskusji głos zabrali: A. Jabłoński, D. Szczukocki, J. Srebrny, J. Kaczor, B. Dołęga, M. Kisilowski, 

I. Jędrychowska, M. Sapor. 

 

2. Sprawy instytutów badawczych 

 W dniu 4 października odbyło się XXIX Forum Instytutów Badawczych, w którym ze strony 

KSN udział wzięli kol. kol. D. Szczukocki, J. Piwowońska, A. Bortkiewicz, W. Kozdruń. Podczas 

Forum odbyła się debata pt. Przyszłość instytutów badawczych w Polsce z udziałem 

przedstawicieli rządu. 

Zauważamy, że problemy pracownicze i finansowe są podobne jak w uczelniach. 

 

3. Informacje Przewodniczącego KSN i komisji problemowych 

a) Kol. M. Kisilowski poinformował o wchodzącej w życie z dniem 17 grudnia 2021 r. ustawie o 

ochronie sygnalistów w Polsce i roli związków zawodowych w tym systemie. W dyskusji głos 

zabrali koledzy: M. Kisilowski, M. Kaczyńska, J. Szymków, A. Jabłoński, W. Kozdruń, D. Szczukocki. 

b) Kol. M. Kisilowski przypomniał, że KSN zbiera informacje odnośnie przebiegu oceny 

okresowej nauczycieli akademickich. 
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c) Kol. K. Pszczółka poinformował o szkoleniach prowadzonych w formie zdalnej przez KSN. 

Najbliższe szkolenie odbędzie się 9 listopada br. 

d) Kol. A. Białowolska-Tejchman przedstawiła krótkie sprawozdanie ze zdalnego spotkania 

HERSC, które odbyło się 20.10 br. w Brukseli. Więcej informacji znajdzie się w oddzielnym 

sprawozdaniu. 

e) Kol. J. Lisok przedstawiła informacje z EUROCADRES. 

f) Kol. M. Kaczyńska przypomniała o trwającej społecznej kampanii informacyjnej „Stres 

Cyfrowy”. Zachęcała do zapoznania się z materiałami kampanii i wydarzeniami odbywającymi się 

w jej trakcie. KSN jest oficjalnym partnerem kampanii „Stres Cyfrowy”. 

 

 

 

 


