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Komunikat z posiedzenia 

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 07.03.2020 r. 

 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 8 członków 
Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej: kol. Tadeusz Kolenda, kol. Jacek Duda, gość - 
kol. A. Białowolska-Tejchman p.o. Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy 
Międzynarodowej, a także pracownice biura KSN – p. K. Skowronek i E. Kniecicka. 

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium: 

1. Sprawy finansowo-księgowe – Skarbnik kol. M. Sapor przedstawiła sprawozdanie  
z realizacji budżetu w roku 2019 r. W dyskusji głos zabrali: D. Szczukocki, B. Dołęga, 
M. Sawicki, M. Sapor, M. Kisilowski, M. Kaczyńska. Głos zabrał przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej kol. Tadeusz Kolenda, który przedstawił protokół z posiedzenia komisji 
w Krakowie w dniu 21.02.2020 r., z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności 
finansowej i księgowej KSN NSZZ „Solidarność” w roku 2019. Komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie miała uwag do prowadzonej działalności finansowej oraz księgowej. 
Następnie skarbnik przedstawiła projekt prowizorium budżetowego na rok 2020.  
W budżecie przewidziano środki finansowe na zorganizowanie WZD oraz 40-lecia 
powstania KSN, a w tym na okolicznościowe gadżety. Prezydium jednomyślnie podjęło 
uchwałę o zarekomendowaniu Radzie KSN przyjęcie sprawozdania finansowego za 
2019 r. oraz prowizorium budżetowego na rok 2020. 
 

2. Sprawy organizacji WZD, obchodów 40-lecia powstania KSN oraz Forum Uczelni 
Polskich (FUP) - Sekretarz kol. M. Sawicki, po analizie kosztów i możliwości lokalowych 
zarekomendował zorganizowanie tych spotkań w listopadzie 2020 r. w następującym 
porządku: 
 Obrady WZD – czwartek 19 listopada, 
 Forum Uczelni Polskich poświęcone 40-leciu powstania KSN – piątek 20 listopada, 
 program kulturalno-turystyczny (dla chętnych) – 21 i 22 listopada. 

Walne Zebranie Delegatów będzie zebraniem programowo-wyborczym. Komunikat 
dotyczący tych ważnych wydarzeń zostanie rozesłany po podjęciu stosownych uchwał 
przez Radę KSN. 
Prezydium zdecydowało o uszczegółowieniu składu Komitetu Organizacyjnego oraz 
zaproponowano skład Komitetu Programowego: 

 Komitet Organizacyjny – K. Pszczółka (przewodniczący), M. Sawicki, T. Kulik, 
Z. Zawitowski oraz pracownice biura: K. Skowronek, E. Kniecicka. 
 Komitet Programowy FUP – 40-lecie KSN: J. Sobieszczański, W. Pillich, B. Dołęga, 
M. Kaczyńska, M. Kisilowski, M. Sapor. 
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Przypomniano, że Prezydium, zaproponowało już wcześniej, aby w skład Komitetu 
Honorowego obchodów 40-lecia KSN weszli wszyscy byli Przewodniczący KSN oraz 
prof. J. Orkisz, wielokrotny Przewodniczący Walnych Zebrań Delegatów KSN. 

Zaproszenia do Komitetu Honorowego oraz Komitetu Programowego zostaną 
przygotowane przez Prezydium i rozesłane przez Sekretarza KSN. 

Skarbnik kol. M. Sapor będzie wspierała także Komitet Organizacyjny. 

3. Komunikaty Przewodniczącego: 

 Przewodniczący poinformował, że biuro Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ „Solidarność” od lutego 2020 r. mieści się w Warszawie przy ul. Prostej 30. 

 Przewodniczący poinformował, że w okresie, od ostatniego Prezydium 
(18.01.2020 r.) przedstawiciele KSN brali udział w następujących wydarzeniach: 

 24.01.2020 i 07.02.2020, Warszawa - Zespół ds. monitorowania wdrażania ustawy 

(D. Szczukocki) (protokoły z posiedzeń pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ 

nauka/zespol-do-spraw-monitorowania-wdrazania-reformy-szkolnictwa-wyzszego-

i-nauki). Przewodniczący przedstawił uwagi Zespołu dotyczące statutów uczelni  

i oceny indywidualnej nauczycieli akademickich przekazane ministrowi 

(Zał. 1_Uwagi_Zespolu_ds_monitorowania_reformy) 

 26-29.01.2020, Kraków-Auschwitz - Education International Holocaust 

Remembrance Conference (D. Szczukocki, M. Sapor) 

 12.02.2020 i 13.02.2020, Warszawa - posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży (sprawozdanie zawarte w oddzielnych komunikatach 

opublikowanych na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl) 

 13.02.2020, Warszawa - posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(B. Dołęga) 

 18.02.2020, Łódź - Komisja ds. Instytutów Badawczych i Jednostek PAN, spotkanie 

poświęcone sprawom Instytutów Badawczych i PAN (D. Szczukocki, J. Piwowońska, 

A. Bortkiewicz) 

 19.02.2020, Toruń - Gala Nauki Polskiej (D. Szczukocki, K. Pszczółka) 

 04.03.2020, Warszawa - spotkanie grupy roboczej ds. programowania interwencji 

w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej 

i inteligentnej transformacji gospodarczej (D. Szczukocki) (więcej informacji w: 

Zał. 2_Podsumowanie dotychczasowych prac w ramach podgrup tematycznych CP1,  

https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-do-spraw-monitorowania-wdrazania-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-do-spraw-monitorowania-wdrazania-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-do-spraw-monitorowania-wdrazania-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl
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Zał. 3_Kierunki wsparcia sektora nauki oraz współpracy nauka-biznes w perspektywie 

2021-2027). 

 Prezydium zdecydowało, aby na stronie internetowej KSN w zakładce 
Kalendarium dodawać informacje o wydarzeniach, również zagranicznych, w których 
uczestniczyli członkowie Prezydium. 

 Przewodniczący poinformował, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
przygotowuje Umowę Programową z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Dudą. 
Kol. M. Kisilowski zaproponował, aby KSN spróbowała wprowadzić swoje postulaty do 
programu kandydata na Prezydenta A. Dudy. 

 Przewodniczący przypomniał, że w dniach 16-19 kwietnia 2020 r. Komisja  
ds. wynagrodzeń i innych świadczeń, Komisja ds. warunków pracy i spraw socjalnych 
oraz Komisja ds. interwencji organizuje dla komisji zakładowych seminarium  
w Kołobrzegu, na którym będą poruszane następujące tematy: 

 Pracownicze plany kapitałowe, Pracownicze programy emerytalne 

 Ustawa o związkach zawodowych - informacja o ostatnich zmianach 

 Ustawa 2.0 - dostosowanie umów o pracę do 30 września 2020, oceny okresowe  

w świetle ustawy 2.0, mobbing 

 Psychospołeczne zagrożenia zawodowe. 

 Przewodniczący poinformował, że związki zawodowe UNIVERSITAS w Estonii 
zwróciły się do KSN z propozycją podpisania ramowej umowy o współpracy. 

4. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Prezydium postanowiło 
zorganizować w Warszawie seminarium na temat ewentualnych propozycji zmian  
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Proponowanym terminem jest 
sobota 4 kwietnia br. Organizacją seminarium zajmie się wiceprzewodniczący KSN 
kol. M. Kisilowski. 

5. Informacje z komisji problemowych: 
a. Komisja ds. Komunikacji i Rozwoju Związku - kol. Małgorzata Kaczyńska, ze względu 

na brak czasu na dzisiejszym posiedzeniu, nie chcąc skracać swojego sprawozdania, 
złożyła wniosek o zwołania posiedzenia Prezydium w terminie rezerwowym tj. 
25 kwietnia br. – wniosek został przyjęty większością głosów. 

b. Komisja ds. Instytutów Badawczych i Jednostek PAN - kol. Justyna Piwowońska  
w krótkiej wypowiedzi poinformowała, że 18 lutego br. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Komisji Zakładowych reprezentujących Instytuty Badawcze z całej 
Polski. Gośćmi spotkania byli: dr hab. Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu  
w MNiSW, Patrycja Gutowska Z-ca Dyrektora Departamentu Nauki MNiSW oraz 
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów 
Badawczych. Więcej informacji będzie w komunikacie ze spotkania na stronie 
internetowej KSN. 
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c. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej - kol. Aniela Białowolska-Tejchman 
poinformowała, że tematyka Procesu Bolońskiego ma być przedmiotem konferencji, 
która odbędzie się w Rzymie na początku czerwca. Zaproponowano, aby KSN 
reprezentował Przewodniczący kol. D. Szczukocki. 

d. Informacja o liczebności KSN - Sekretarz kol. M. Sawicki przedstawił dane  
o liczebności KSN. Podkreślił, że jeszcze nie wszystkie komisje przesłały ankiety 
informacyjne o stanie liczebności Komisji Zakładowych należących do KSN. Te 
informacje są niezbędne, ponieważ wpływają na wysokość dotacji Komisji Krajowej 
na działalność statutową. Kol. M. Sawicki zauważył, że wśród zrzeszonych w KSN 
komisji zakładowych, są również takie, w których liczba członków rośnie. 

6. Ze względu na brak czasu, nie dyskutowano więcej spraw przewidzianych na to 
posiedzenie, zostały one przesunięte na kolejne spotkanie. 

 
 
Sporządzili: M. Sapor, M. Sawicki, D. Szczukocki 


