
 Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 12.12.2015. 
 

W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 13 osób oraz członek Komisji Rewizyjnej Jacek Duda. 

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował, że zgodnie ze zmienioną nomenklaturą 

nazewnictwa związkowego Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty zmieniła nazwę na Rada Krajowego 

Sekretariatu Nauki i Oświaty. Ostatnie spotkanie tej Rady poświęcone było dyskusji nad 

zapowiadaną przez Rząd reformą w oświacie w zakresie poziomów kształcenia (np. ewentualna 

likwidacja gimnazjów).  

2. W konferencji zorganizowanej przez KRASP z ramienia KSN wziął udział kol. D. Szczukocki. 

Konferencja poświęcona była V poziom kształcenia.  

3. KSN NSZZ „Solidarność” była reprezentowana na różnych uroczystościach poświęconych 35-leciu 

NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w okresie październik – listopad 2016r.  

4. KSN NSZZ „Solidarność” prowadzi rozmowy mające na celu doprowadzenie do spotkania z 

nowym Ministrem NiSzW J. Gowinem. Zostały wysłane listy do Ministra J. Gowina oraz 

Sekretarza Stanu prof. A. Bobko z gratulacjami wyboru na stanowiska oraz propozycją 

współpracy.  

5. Zaplanowano wstępny termin (23-25.09.2016) i miejsce (Poznań) zwołania WZD KSN NSZZ 

„Solidarność” w 2016r. (zjazd w połowie kadencji). Powołano komitet organizacyjny w składzie: 

Bożena Boryczko, Marek Sawicki, Zbigniew Zawitowski, P. Joanna Kniecicka (Biuro KSN).  

6. Przyjęto następujący plan posiedzeń Rady i Prezydium w 2016r 

a) Rady – 05.03.2016 (Warszawa); 11.06.2016 (poza Warszawą); 

b) Prezydia – 13.02.2016; 09.04.2016; 21.05.2016; 10.09.2016; 05.11.2016; 10.12.2016. 

W zależności od potrzeb zaplanowane terminy posiedzeń Prezydium mogą ulec zmianie. 

7. Podsumowano działania KSN w 2015. Przedstawiono wstępne plany działania Rady, Prezydium 

oraz Komisji Rady KSN na 2016. Szczególny nacisk położono na przygotowanie do mającego się 

odbyć spotkania z Ministrem Gowinem. Oddzielną część dyskusji poświęcono działaniom w 

pionie Instytutów Badawczych.  

8. Przeanalizowano stan finansów KSN w zakresie wpływów i wydatków na dzień 30.XI. 2015r. 

Polityka finansowa jest realizowana zgodnie z planem.   

9. W odniesieniu do działającej już nowej strony www KSN przyjęto instrukcję dotyczącą zasad 

publikowania dokumentów i informacji na tej stronie. Instrukcja zostanie wysłana do członków 

rady KSN.  

10. Omówiono dalsze działania KSN NSZZ „Solidarność” związane z raportem PKA z wizytacji na 

kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Katowicach 

(wcześniej KSN skierowała pismo do ministerstwa i do PKA wskazując na nieprawidłowości 

dotyczące procesu dydaktycznego). Zdaniem KSN raport nie zawiera odpowiedzi na niepokojące 

nieprawidłowości sygnalizowane w piśmie KSN oraz przez pracowników i studentów AWF. 

Zdecydowano o wystosowaniu kolejnego pisma w tej sprawie do Ministra i do PAKi.  

11. Postanowiono rozeznać sytuacją prawną dotycząca reprezentacji związków zawodowych w 

powstających związkach uczelni. 

 

Sporządzili: Maria Sapor, Marek Sawicki 


