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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 w dniu 10 grudnia 2016  
 

W dniu 10 grudnia br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Warszawie w Politechnice 

Warszawskiej.    

Obecnych było 30 członków Rady oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej i 3 zaproszonych gości. 

Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.  

 

Podczas obrad omawiano następujące sprawy:   

1. Przewodniczący B. Dołga przedstawił informacje o pracach nad założeniami do Ustawy 2.0. M. 

Sapor i B. Dołęga przedstawili przebieg pierwszej konferencji (26 października br.), na której 

zespół prof. H. Izebskiego zorganizował na Uniwersytecie SWPS (komunikat z konferencji w 

oddzielnym komunikacie); druga konferencja w której uczestniczyli i zabierali głos K. 

Andrzejewska i W. Pollich odbyła się 23 listopada (omówienie konferencji w oddzielnym 

komunikacie), a kolejna będzie 14 grudnia. KSN będzie reprezentowana przez kol. T. Kulika oraz D. 

Szczukockiego. W. Pillich poinformował, że zespół Instytut Allerharda organizuje konferencje 

prezentujące główne tezy tego zespołu, ale bez zapraszania przedstawicieli związków zawodowych. 

Przewodniczący B. Dołęga poinformował, że trzeci zespół z UAM pod kierunkiem prof. Kwieka już 

przedstawił projekt założeń do Ustawy 2.0. KSN otrzymała zaproszenie o przedstawienie opinii do 

tego projektu. Opinia będzie opracowana, w oparciu o  zasady sformułowane przez WZD KSN NSZZ 

„S”.  Kol. M. Kisilowski poinformował, że w Narodowej Radzie Rozwoju, w Zespole Oświata sprawa 

Ustawy 2.0 jest w planie prac w 2017r.   

2. Przedstawiciele Prezydium Rady KSN wspólnie z przedstawicielami Rady Głównej Nauki ZNP 

odbyli dnia 8 listopada br. spotkanie z Ministrem Aleksandrem Bobko. Przewodniczący KSN 

podkreślił, że spotkanie to było przede wszystkim poświęcone unormowaniu kontaktów Związki 

Zawodowe – Ministerstwo NiSzW. W opinii KSN brak jest dialogu instytucjonalnego w kontaktach z 

ministerstwem, Minister J. Gowin pomija rolę związków zawodowych. Następne spotkania 

planowane jest na 14 grudnia br. Podczas tego spotkania chcemy położyć nacisk na konieczność 

dialogu instytucjonalnego w sprawie przyszłej ustawy. W dyskusji były głosy, że sprawę należy 

unormować na poziomie politycznym.  

3. Kolejnym punktem dyskusji były prace nad zmianami ustawy o Instytutach Badawczych. W 

dyskusji głos zabierali: Kol. J. Dudek – wskazał na problemy związane z propozycją utworzenia 

Narodowego Instytutu Technologicznego, podkreślił, że prawie wszystkie instytucje 

zainteresowane są przeciwne zmianom w ustawie o IB. Przewodniczący zwrócił uwagę, że w 

sprawach zmian w ustawie o IB musimy mieć poparcie z Komisji Krajowej NSZZ „S”. W przeciwnym 

wypadku starania KSN nie będą skuteczne. Podkreślił też problem braku świadomości społecznej 

odnośnie potrzeby istnienia IB. KSN wystąpiła do RDS (pismo z merytoryczną oceną), a także 

uzyskała desygnowanie kol. J. Dudka, jako eksperta na forum RDS w wypadku trafienia tam sprawy 

IB. Niestety każda z proponowanych zmian ustawy o IB jest  inicjatywą poselską i nie podlega RDS-

owi. Postanowiono, że KSN zwróci się do MNiSzW o spotkanie poświęcone jedynie sprawie IB.  

4. Problem zmian w ustawie o Związkach Zawodowych dotyczących zapisu art. 28 przedstawił 

Przewodniczący B. Dołęga. W tej sprawie odbyły się spotkania z min. E. Rafalską oraz min. Prof. A. 

Bobko. Przypomniał, że KSN zaproponowała  taką zmianę zapisu art. 28, aby związki zawodowe w 

uczelniach publicznych, które należą do sektora finansów publicznych, miały prawo uczestniczyć w 

ustalaniu zasad podziału środków na wynagrodzenia. MNiSzW wysłało opinię do MRPiPS, że ze 

względu na autonomię uczelni nie wyraża zgody na taka zmianę. KSN wysłała do KK niezależną 

opinie prawną wyjaśniającą brak kolizji pomiędzy proponowanym zapisem art. 28 a autonomią 

uczelni.  Rozmowy w tej sprawie mają być jednym z głównych tematów podczas spotkania z min. 

Prof. A. Bobko w dniu 14 grudnia. 

Nie jest wykluczone, że inicjatywa KSN spowodowała, że  19 października  podczas plenarnego 

posiedzenia  Rady Dialogu Społecznego został zaproszony Minister J. Gowin, aby zaprezentował 



2 

 
tam swoją strategię rozwoju szkolnictwa wyższego. Przedstawiciele KSN: przewodniczący i jego 

zastępca, kol. W. Pillich mogli wówczas odnieść się do prezentacji ministra wskazując brak 

instytucjonalnego dialogu ze ZZ. (sprawozdanie zostało przedstawione na stronach KSN). 

5. KSN NSZZ „S” przedstawiła opinie w sprawie budżetu państwa.  

W zakresie projektu założeń do budżetu dla szkolnictwa wyższego i nauki wysłano opinię w 

czerwcu br. 

(dostępna:http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/OpiniaKSNDoZa%C5%82o%

C5%BCe%C5%84Bud%C5%BCetu2017.pdf)) .  

Ponownie we wrześniu br KSN zwracała  uwagę na konieczne zmiany w budżecie na 2017 rok  w 

swej opinii 

(dostępna:http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_projektu_budzet

u_2017.pdfpobierz) .  

Przy współudziale Prezydium Komisji Krajowej, które w pełni poparło postulaty KSN w swojej 

opinii 130/16 dotyczącej budżetu na 2017 rok, KSN wnioskowała o wzrost nakładów na naukę oraz 

na szkolnictwo wyższe. W wyniku tych działań nastąpił wzrost w stosunku do planowanej, 

pierwotnie kwoty przeznaczonej na naukę o 162 145 tys. zł, o czym informowała w swoim 

sprawozdaniu z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z 25 października 2016 

kol. Maria Sapor: 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/Komunikat%20z%20posiedzenia_KEN

M_25.10.2016.pdf. 

W stosunku do ustaw okołobudżetowych zawierających np. zapisy dotyczące zamrożenia odpisu na 

ZFŚS w swojej opinii z dnia 26 września 2016r KSN zaprotestowała przeciwko odpisowi na ZFŚS od 

wynagrodzeń z 2013r: 

(http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_opinia_doUstwOko%C5%82obud

zetowychNa2017.pdf) a obecnie dalsze starania w tym względzie prowadzi KK – przesłane pismo 

kol. przew. związku P. Dudy do Senatu RP. 

6. KSN NSZZ „S” wystosowała opinię w sprawie propozycji nowych zasad podziału środków dotacji 

budżetowej dla uczelni publicznych: 

(http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/KSN_Opnia_podzia%C5%82DotacjiPod

stawowejOst.pdf ),  

     Propozycja tego algorytmu była również tematem podczas plenarnego posiedzenia RDS w dniu 19 

października, jak też podczas spotkania z min. prof. A. Bobko w dniu 08 listopada 2016 roku. O 

ostatecznej decyzji informował min. J. Gowin podczas ostatniego plenarnego posiedzenia KSASPu, 

w którym reprezentował nas kol. T. Kulik.  

7. Przewodniczący Bogusław Dołęga i kol. Andrzej Bartczak byli przedstawicielami KSN podczas 

posiedzenia RGNiSzW. Jak zwykle po wystąpieniach wprowadzających (tym razem tematem były 

niepubliczne szkoły zawodowe) Przew. RGNiSzW udziela głosu, niestety nie tylko, że 

przedstawiciele KSN nie zostali zauważeni przez Przewodniczącego, to przed ogłoszeniem przerwy 

goście (a Przedstawiciele KSN są witani jako goście) zostali pożegnani przez Przewodniczącego. 

Korzystając jednak z uprawnień ustawowych nasi przedstawiciele nie opuścili Sali i pozostali na 

sali by obserwować działanie Rady która jednak próbuje czasem przedstawić swój głos niezależnie 

od głosu Prezydium (zgodnie z ustaleniami Komisji Rady, oddalono spolegliwą w stosunku do 

propozycji ministerstwa propozycję Prezydium RGNiSzW w sprawie wprowadzania stopni dr i 

równoważnych dr hab.). 

 

8. Końcowym punktem obrad Rady KSN była dyskusja nad stanowiskami zgłoszonymi na WZD w 

Poznaniu i skierowanymi pod obrady Rady KSN z powodu braku quorum.  

9. Na koniec posiedzenia kol. Aniela Białowolska-Tejchman poinformowała, że Gospodarzem 

kolejnego spotkania Rady KSN, w dniach 18-20.03.2017r, będzie Politechnika Gdańska.    

 

Sporządziła: Maria Sapor w konsultacji z członkami Prezydium.  
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