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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w dniu 24.09.2020 r. 

 

W posiedzeniu Rady KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 24 członków Rady,  

kol. Tadeusz Kolenda, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji Rewizyjnej: kol. Ewa 

Żurawska i kol. Wojciech Grodzki. Posiedzenie Rady miało po raz pierwszy formę spotkania zdalnego. 

Posiedzenie Rady otworzył kol. Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN. Po sprawdzeniu listy 

obecności i stwierdzeniu kworum, Rada KSN przyjęła porządek obrad. Następnie realizowano kolejne 

punkty porządku obrad. 

1. Sprawy finansowe 

 Kol. Maria Sapor, skarbnik KSN przedstawiła bilans finansowy za rok 2019. Porównany został 

budżet za rok 2019 z prognozowanym budżetem w 2020 roku, wskazane zostały pozycje wydatków, 

które uległy zmniejszeniu ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Skarbnik wyjaśniła wszystkie 

zaplanowane pozycje, które zostały przekroczone w 2019 roku. Następnie Rada przegłosowała 

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019, w sprawie przyjęcia 

budżetu na rok 2020 oraz inne wymagane statutem uchwały finansowe. Wszystkie uchwały zostały 

przyjęte jednomyślnie. 

 

2. Sprawy organizacyjne 

 W związku z rezygnacją z powodów osobistych kol. Leszka Koszałki z funkcji Przewodniczącego 

Komisji KSN ds. Współpracy Międzynarodowej, Rada KSN w głosowaniu tajnym jednomyślnie 

powołała na tę funkcję kol. Anielę Białowolską-Tejchman, która do tej pory pełniła funkcję 

wiceprzewodniczącej tej komisji. 
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 Przewodniczący KSN podziękował kol. Leszkowi Koszałce za kierowanie Komisją KSN  

ds. Współpracy Międzynarodowej przez ostatnie lata, a kol. Anieli życzył sukcesów  

w reprezentowaniu KSN na szczeblu międzynarodowym i wyraził nadzieję na dalszy rozwój komisji. 

 

3. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem Stanowiska nr 1e Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” w sprawie sytuacji na Białorusi. Treść tego stanowiska została przyjęta jednomyślnie. 

Kol. Krzysztof Pszczółka koordynował przekład stanowiska na język białoruski, a tłumaczenie na język 

angielski wykonała kol. Aniela Białowolska-Tejchman. 

 

4. Informacje Przewodniczącego KSN i Komisji Problemowych 

 Informacje 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 pracowników 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. 

 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. 

 Przewodniczący KSN poinformował, że kol. Joanna Lisok została wybrana na stanowisko zastępcy 

przedstawiciela Polski w EUROCADRES, pogratulował Koleżance sukcesu i wyraził oczekiwanie,  

że teraz kol. Joanna jeszcze czynniej włączy się w prace Komisji KSN ds. Współpracy 

Międzynarodowej. Głos w tej sprawie zabrała również kol. Joanna Lisok. 
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Informacje Komisji Problemowych: 

 Kol. Marek Kisilowski zwrócił się z prośbą do członków Rady KSN o zbieranie informacji na temat 

niepokojących sytuacji dotyczących ewaluacji działalności naukowej i kwestii publikacyjnych  

w punktowanych czasopismach międzynarodowych oraz odpowiedź na pytanie, czy prowadzone  

są analizy sytuacji w poszczególnych dyscyplinach naukowych. 

 Kol Małgorzata Kaczyńska zabrała głos w sprawie działalności 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, za co kol. Małgorzata serdecznie podziękowała. Do podziękowań za prace 

nad publikacją dołączył się również Przewodniczący KSN. 

 Przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku poinformowała, że KSN zwróci się do 

Komisji Zakładowych o nadsyłanie materiałów o początkach działalności Solidarności  

w poszczególnych uczelniach do publikacji na stronie Sekcji. Zostaną także podjęte działania, aby 

archiwalne dokumenty i materiały znajdujące się w biurze KSN w Warszawie zostały zdigitalizowane. 

 Kol. Iwona Jędrychowska zabrała głos w sprawie trudnej sytuacji finansowej na uczelniach 

medycznych. 

 Kol. Justyna Piwowońska przedstawiła sytuację w instytutach badawczych. Do dyskusji 

przyłączyli się kol. Alicja Bortkiewicz, Przewodniczący KSN oraz kol. Marek Kisilowski, który 

wypowiedział się na temat obliczania slotów. Kol. Roman Szewczyk przedstawił swoje uwagi na temat 

ewaluacji. 

 Kol. Bogusław Dołęga przedstawił temat stanowiska Prezydium KRASPu w sprawie aktualnych 

wydarzeń na Uniwersytecie Śląskim. 

 Kol. Aniela Białowolska-Tejchman przekazała informację o planowanym spotkaniu  

(29 i 30 września br.) Komitetu Stałego ETUCE (European Trade Union Committee for Education) - 

HERSC w trybie online. Odbędą się spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

 Przewodniczący KSN poinformował o planowanym na 29 września posiedzeniu sejmowej Komisji 

Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT), na którym nastąpi omówienie planów 

w zakresie cyfryzacji polskich szkół oraz rozbudowy edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
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5. Ustalenie terminów posiedzeń Rady KSN. 

 Zaproponowany został termin kolejnych obrad Rady KSN na 10 grudnia 2020 r. o godzinie 18:30. 

 

6. Sprawy różne 

 Kol. Rafał Szubert podjął temat zdalnej nauki i wykorzystywania własnego sprzętu do pracy w 

czasie epidemii od marca br. Poinformował o próbach wprowadzania zmian w wynagradzaniu, 

leasingu sprzętu, zapotrzebowaniu na odpowiedni sprzęt i stworzeniu odpowiednich warunków do 

zdalnego prowadzenia zajęć. W dyskusji zabrał głos kol. Bogusław Dołęga. Kol. Krzysztof Pszczółka 

poinformował, że MPiPS będzie pracowało nad ustawą, która ma usprawnić pracę zdalną. 

 

                                       


