Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 09.04.2016.
W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 11 osób oraz członek Komisji Rewizyjnej kol. Barbara
Jakubowska.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:
1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga przekazał informacje ze spotkania z Sekretarzem Stanu
prof. Aleksandrem Bobko, które odbyło się 17 marca br.. Na spotkaniu poruszono sprawy
deregulacji w ustawie Psw – KSN wysłała swoje uwagi (23 strony), w tym: wizji zmian w
prawie powiązanych z odbiurokratyzowaniem systemu nauki i kształcenia na poziomie
wyższym, potrzeby doraźnych, a w dalszej perspektywie zasadniczych zmian systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, konieczności zasadniczych zmian w systemie prawnym w
obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w celu wdrażania Europejskiej Karty Naukowca, a
tym samym umożliwienia uzyskania certyfikatu HR, gdyż w obecnym stanie prawnym
żaden podmiot naukowy w Polsce nie powinien legalnie uzyskać certyfikatu HR,
przywrócenia właściwej, zgodnej z ustawą o związkach zawodowych, roli Związków
Zawodowych w procesach zarządzania publicznym szkolnictwem wyższym w Polsce,
przywrócenia uprawnienia stronie rządowej do zawierania ponadzakładowych układów
zbiorowych pracy w szkolnictwie wyższym, poprawy jakości kształcenia, w tym
zahamowania procesu wyprowadzania kształcenia w formie podzleceń innym podmiotom,
podjęcia działań naprawczych w obszarze Instytutów Badawczych, przy jednoczesnym
zaniechaniu incydentalnych zmian w przepisach, które nie służą prawidłowemu
rozwiązaniu rzeczywistych, istniejących problemów, konieczności wprowadzenia
zasadniczych zmian w procedurach dyscyplinarnych stosowanych wobec nauczycieli
akademickich.
Minister poinformował, że odbędzie się spotkanie za związkami zawodowymi przed
podaniem propozycji zmian w ustawie pod konsultacje społeczne.
Przedstawiciele KSN zwrócili uwagę, że w ogłoszonym konkursie na założenia do ustawy o
szkolnictwie wyższym brak jest spraw pracowniczych. W Załączniku nr 1 tego ogłoszenia
pt. „Zakres tematyczny” istnieje ostatni pkt. 6 – „Model kariery i awansu zawodowego”, ale
punkt ten nie obejmuje zagadnień związanych z formami i okresami zatrudnienia
pracowników – nauczycieli akademickich.
2. W dniu 6 kwietnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Pracy, Płacy i Rodziny.
Przedmiotem dyskusji była forma zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy w
odniesieniu do pracowników uczelni wyższych (nauczycieli akademickich oraz
pozostałych pracowników). KSN zwróciła uwagę, że członkowie NSZZ „Solidarność”
zrzeszeni w uczelniach wyższych oraz instytutach badawczych pozbawieni są nadal prawa
do zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Pani Minister Rafalska
obiecała zainteresować się tą sprawą. Ponadto podsunęła myśl, aby sprawę skierować do
Rady Dialogu Społecznego. KSN zwróciła też uwagę, że w ogłoszonym konkursie na
założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym brak jest spraw pracowniczych.
Obecny na spotkaniu Dyrektor Departamentu Dialogu poprosił o przesłanie danych do
dokumentu MNiSzW. Pismo z danymi zostało przesłane.
W dyskusji nad prawem do zawierania PUZP postanowiono zwrócić się do Prezydenta RP,
który jako kandydat na to stanowisko poparł sprawę przywrócenia tego prawa.
3. Przewodnicząca Komisji ds. Płac Krystyna Andrzejewska zwróciła uwagę, na ostatnie
wyroki sądów dotyczące pracowników zrzeszonych w organizacjach związkowych.
Komisje zakładowe muszą bezwzględnie przestrzegać zapisu art. 251 ustawy o związkach
zawodowych (podawanie pracodawcy – Rektorowi liczebności organizacji oraz liczby osób
chronionych). Projekt pisma zostanie przesłany do KZ. Ponadto K. Andrzejewska

wyjaśniła, że w ramach obowiązującego prawa w odniesieniu do pracowników uczelni nie
ma zastosowania forma zatrudnienia w ramach tzw. „kontraktów”.
4. Przewodniczący poinformował o posiedzeniu Rady Krajowego Sekretariatu NiO. KSN na
podstawie uchwały Sekretariatu otrzymała należną na 2016 r kwotę na działalność
statutową.
5. Przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych Kol. Leszek Koszałka przedstawił krótkie
sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego, które odbyło się w dniach od 5 kwietnia do 7
kwietnia 2016 w Bolonii. Było to posiedzenie Komitetu Stałego ETUCE (European Trade
Union Committee for Education). W posiedzeniu uczestniczyło 31 reprezentantów
organizacji związkowych europejskich, 5 przedstawicieli sekretariatu ETUCE z Brukseli
oraz poszerzona reprezentacja gospodarza – Włoch, w tym funkcyjni związkowcy oraz
zaproszeni profesorowie z uczelni w Bolonii. Krajową Sekcję Nauki NSZZ „Solidarność”
reprezentował kolega Leszek Koszałka. Poinformował też o najbliższych dwóch wyjazdach
do Helsinek (propozycja delegowania kol. A. Tejchman) oraz do Kazachstanu.
6. Kol. K. Siciński poinformował, że 30 marca br w Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży odbyło się I czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o instytutach
badawczych (druk sejmowy nr 292). Projekt spotkał się z powszechną krytyką osób, które
zabierały głos na Komisji: ze strony posłów, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Rady Głównej Instytutów Badawczych i NSZZ Solidarność. Dla Kol. Sicińskiego dużym,
pozytywnym zaskoczeniem była negatywna opinia o projekcie ze strony RGNiSW.
Przedstawiciel RGNiSW wyraźnie powiedział, że nowelizacja może przynieść negatywne
skutki dla instytutów badawczych. Praktycznie jedyne poparcie jakie projekt nowelizacji
uzyskał w dyskusji, było ze strony ministerialnej (V-Min. Nauki i SW Leszek Sirko, V-Min.
Środowiska Mariusz Orion Jędrysek).
7. 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 14-16 kwietnia br.
8. Prezydium proponuje:
 Kolejna Rada KSN odbędzie się w dniach 18-19 czerwca br w Łodzi. Zgłoszenia
przyjmowane są do 30 kwietnia br.
 Walne Zebranie Delegatów KSN odbędzie się w dniach 22-25 września w Poznaniu.
9. Kol . K. Andrzejewska zwróciła uwagę, że w połowie stycznia 2016 roku weszła w życie
ustawa o „Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” . W skład Rady Interesariuszy wchodzą
także przedstawiciele związków zawodowych – po dwóch z organizacji określonych w
ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Zdaniem Prezydium, KSN powinna zaproponować
swojego przedstawiciela.
10. K. Siciński poruszył sprawę utworzenia podzespołu nauki i szkolnictwa wyższego
w Radzie Dialogu Społecznego wzorem innych branż. Przewodniczący KSN odpowiedział,
że przez Krajowy Sekretariat NiO podjęto już działania w tej sprawie, lecz ostateczna
decyzja zależy od rozwoju sytuacji.
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