Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 04.03.2017.
W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 12 członków prezydium oraz przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej kol. Agnieszka Ozga.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:
1. Sprawy finansowe – Skarbnik KSN kol. B. Boryczko przedstawiła informację o realizacji budżetu
w roku 2016r. W dyskusji głos zabrali: K. Siciński, M. Sapor, K. Andrzejewska, W. Pillich, B.
Dołęga. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Kol. A. Ozga przedstawiła informację z przebiegu
kontroli. Prezydium jednomyślnie podjęło decyzje o zarekomendowaniu Radzie KSN przyjęcie
bilansu wpływów i wydatków za 2016r oraz planu na rok 2017. Dyskutowano także o
działaniach w celu zwiększenia liczby członków NSZZ „S” w uczelniach. Przypomniano też o
konieczności informowania co kwartał pracodawcy o liczbie członków.
2. Przewodniczący Komisji Rady proszeni są o nadesłanie wstępnych planów pracy na rok
2017 oraz planu wydatków, co jest niezbędne do przygotowania budżetu KSN.
3. Gospodarzem najbliższego posiedzenie Rady KSN w dniu 18.03.2017r. będzie Politechnika
Gdańska. Sprawy finansowe i bieżące sprawy dotyczące reformy w szkolnictwie wyższym będą
głównymi punktami posiedzenia.
4. Trwają spotkania robocze dotyczące reformy w szkolnictwie wyższym i nauce. Przewodniczący
KSN, kol. W. Pillich, T. Kulik oraz Kol. M. Kisilowski brali udział w konferencji, na której zostały
zaprezentowane trzy opracowania – propozycje związane z ogłoszonym przez MNiSzW
konkursem na projekty założeń do Ustawy 2.0. Konferencja odbyła się na Politechnice
Warszawskiej 1 marca br.
5. Organizacje związkowe tj. KSN NSZZ „S” oraz RG ZNP otrzymały zaproszenie na spotkanie
9 marca 2017r. z ekspertami Komisji Europejskiej w sprawie opinii nowej ustawy PSW. KSN
będzie reprezentowana przez kol. T. Kulika, A. Pfitznera oraz kol. W. Grodzkiego (IB). Omówiono
jakie stanowisko reprezentuje KSN oraz ustalono, żeby ponowić żądanie od MNiSzW
wprowadzenia do Ustawy 2.0 spraw pracowniczych. Przedstawiciele KSN zostali upoważnieni do
domagania się przestrzegania obowiązku prowadzenia konsultacji ze stroną społeczną. Ponadto
KSN NSZZ „Solidarność” domaga się wprowadzenia do przygotowywanej nowej ustawy
obecnie istniejących zapisów dotyczących spraw pracowniczych. Komisja Interwencji
została poproszona o przygotowanie komunikatu objaśniającego co oznacza likwidacja
spraw pracowniczych w zapisach ustawy.
6. Kolejne spotkanie strony społecznej z Ministrem planowane jest na 4/5 kwietnia br. Prezydium
ustaliło, że przed spotkaniem zwróci się do MNiSzW o dane dotyczące kwot dla poszczególnych
uczelni przypadających przed zastosowaniem 5% ograniczeń z podziałem na poszczególne
podobszary: studencki, kadrowy, badawczy i wymiany wg obowiązującego algorytmu poddziału
dotacji podstawowej. Ustalono również, że KSN na tym spotkaniu ponownie będzie domagać się
zachowania w przygotowywanej nowej ustawie obecnie istniejących zapisów dotyczących spraw
pracowniczych.
7. Podjęto decyzję o wystosowaniu Stanowiska w sprawie braku spraw pracowniczych w Ustawie
2.0 i skierowaniu go do Premier RP B. Szydło. W dyskusji udział wzięli: M. Kisilowski, W. Pillich,
B. Dołęga, M. Sapor, T. Kulik, K. Andrzejewska. Projekt Stanowiska Rady KSN zostanie
przedstawiony na najbliższym posiedzeniu.
8. Kol. K. Siciński i J. Dudek poinformowali o przebiegu spotkania z v-ce ministrem Dardzińskim,
odpowiedzialnym za sprawy IB. Opracowywany jest wspólny komunikat ze spotkania. Na
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spotkaniu nie przedyskutowano wszystkich problemów, gdyż czas, którym dysponował Minister
był bardzo krótki. Według kol. K. Siciński spotkanie to było przykładem lekceważenia strony
społecznej. Kol. J. Dudek przypomniał, że będzie kolejne spotkanie, na którym ma być
dokończona dyskusja odnoście problemów IB.
9. Przewodniczący Komisji ds. Płac oraz Komisji ds. warunków pracy i spraw socjalnych kol.
K. Andrzejewska i kol. Z. Zawitowski poinformowali o przygotowywanym szkoleniu w
Kołobrzegu w dniach 21-23 kwietnia br. Tematyką szkolenia będą: stosunki pracy w
uczelniach publicznych i instytutach badawczych oraz zmiany w taryfikatorze wynagrodzeń i
algorytmie podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni, a także przeciwdziałanie
mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w kontekście przestrzegania zasad równego
traktowania pracowników zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego.

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