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Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 01.07.2017. 
 

W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 12 członków prezydium oraz członek Komisji Rewizyjnej 
kol. Barbara Jakubowska.  

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Sprawy algorytmu podziału dotacji podstawowej dydaktycznej w 2017r – zgodnie 

z postanowieniem Rady KSN zostało wysłane pismo do MNiSW o udostępnienie  danych  

dotyczących kwot dotacji dla poszczególnych uczelni przypadających przed zastosowaniem 5% 

ograniczeń z podziałem na poszczególne podobszary: studencki, kadrowy, badawczy i wymiany 

wg obowiązującego algorytmu poddziału dotacji podstawowej, w trybie zapytania publicznego. 

MNiSW pismem z dnia 28.06. br poinformowało KSN NSZZ ‘S’ o przedłużeniu terminu w jakim 

będzie udzielona odpowiedź do dnia 14 sierpnia (zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) z uwagi na złożoność sprawy oraz 

konieczność analizy wnioskowanych danych.. 

2. Sprawy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa – zgodnie z informacją 

przekazaną podczas ostatniego posiedzenia RGNiSzW MNiSW chce połączyć dwa działy 

finansowania budżetowego: dział 38 - finansowania szkolnictwa wyższego i dział 28 -  

finansowania nauki. Sprawa ta za przyczyną przewodniczącego KSN została postawiona na 

posiedzeniu KRASP. Przewodniczący KSN w obu gremiach przedstawiał sprzeciw wobec tego 

zamiaru. Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” wymagana jest przejrzystość w finansowaniu obu 

podstawowych działalności uczelni. Przedstawiciele prezydium KRASP pozytywnie odnieśli się 

do propozycji opracowania wspólnego stanowiska w tej sprawie. W dniu 10.07 – godz. 12.00 – 

14.00 odbędzie się spotkanie z prezentacją projektu Działu pt. „Pracownicy”, opracowanego 

przez Zespół Redakcyjny Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. 

Ustalono skład osobowy na to spotkanie.  

3. Prace nad Ustawą 2.0:  

a) Przewodniczący KSN kol. B. Dołęga oraz Kol. M. Kisilowski brali udział w ostatniej konferencji 

programowej w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt.: „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie 

wyższym”, która odbyła się 19-20 czerwca w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący 

KSN kol. B. Dołęga brał udział w panelu „Polityka kadrowa i finansowa uczelni” (główne tezy 

wypowiedzi przedstawia zał.1). 

b) 23 czerwca 2017 roku, w budynku ZNP w Warszawie, odbyła się konferencja poświęcona 

sprawom przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego i nauki organizowana przez Radę 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP „SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA. KONCEPCJE 

PARTNERÓW SPOŁECZNYCH”. W konferencji uczestniczyli oprócz przedstawicieli ZNP 

przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków 

Zawodowych. Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga przedstawił 

prezentację (w załączeniu- zał.2) dotykającą tematyki poruszanej podczas konferencji. Oprócz 

przedstawicieli związków zawodowych w konferencji uczestniczyli Pani Dyrektor Ewa 

Trojanowska z Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (przedstawiła obecny stan prac nad ustawą w kwestiach pracowniczych - 

np.:  decyzję ministerstwa co do przeniesienia do statutów uczelni wymiaru pensum 

dydaktycznego oraz wykazu stanowisk nauczycieli akademickich), Przewodniczący 
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Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskie 

prof. Jan Szmidt, który zwrócił uwagę, że uczelnia to bardzo skomplikowany organizm, często 

największy zakład pracy w regionie i każda zmiana w jego funkcjonowaniu musi uwzględniać 

różne opinie, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, który poparł szereg 

koncepcji zawartych w stanowisku związków zawodowych, Kol. Marek Kisilowski, który jest 

równocześnie członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP stwierdził, że w NRR 

sprawa tej ustawy jest śledzona z dużym zainteresowaniem , ale i z zaniepokojeniem nad 

kierunkami zmian. Przed konferencją prasową ZNP i KSNu nastąpiło podpisanie, w obecności 

mediów, wspólnego „Apelu w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego 

rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego”, który został wysłany do najwyższych 

przedstawicieli Rządu, Sejmu i Senatu. 

c) 5 lipca odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas, 

której Minister przedstawi informację podsumowującą środowiskową debatę o 

najważniejszych wyzwaniach nauki i szkolnictwa wyższego dyskutowanych podczas 

konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki. W posiedzeniu SKENiM udział 

wezmą kol. W. Pillich, kol. M. Kisilowski oraz kol. T. Kulik. 

d) Również 5 lipca odbędzie się kolejne spotkanie związków zawodowych z min. A. Bobko 

poświęconego sprawom pracowniczym. W nawiązaniu do tego spotkania oraz ostatnich 

wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa prezydium przyjęło „Stanowisko w sprawie  

zagadnień regulacji nowych przepisów o szkolnictwie wyższym przygotowanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.  W spotkaniu udział wezmą: Kol. B. Dołęga, kol. 

W. Pillich, kol. M. Kisilowski i kol. M. Sawicki. 

4. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT): 

 

a) odbyło się spotkanie KSN i RGIB w Kancelarii Rady Ministrów z min. Kowalczykiem, 

b) Odbyło się spotkanie przedstawicieli KSN z min P. Dardzińskim – ma powstać wspólny 

komunikat. Po spotkaniu KSN przekazała list z postulatami zmian w projekcie ustawy o NIT 

(uszczegółowienie poprzedniego stanowiska). 

c) 4 lipca br. ma odbyć się konferencja uzgodnieniowa w celu omówienia uwag zgłoszonych do 

projektu ustawy o NIT.  KSN będzie reprezentowana przez dwóch przedstawicieli (J. Dudek, K. 

Siciński), ale czynione są starania aby zwiększyć reprezentację KSN do 3 osób (kol. 

Nowakowski).  

 

 

 

Sporządzili: M. Sapor, B. Dołęga, W. Pillich, M. Sawicki 

 


