
Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 20.05.2017. 
 

W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 11 członków prezydium oraz członek Komisji 
Rewizyjnej kol. Andrzej Kossuth.  

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Sprawy finansowe. 

Skarbnik KSN kol. B. Boryczko przedstawiła propozycje zmian w preliminarzu 

przedstawionym w marcu br. zarówno po stronie wpływów jak i wydatków. Wynikają 

one z napływających informacji o wpływach oraz analizy wydatków w pierwszych  

czterech miesiącach roku. Prezydium, przez aklamację, zaakceptowało te zmiany. 

Prezydium podjęło również decyzję o zaproponowaniu przeznaczenia pewnej kwoty na 

zakup książek do biblioteki i archiwum KSN. 

 

2. Przygotowanie sprawozdań za rok 2016. 
Ustalono, że tak jak w ubiegłym roku sprawozdania przewodniczącego KSN oraz 
Przewodniczących Komisji Rady zostaną wcześniej rozesłane do członków Rady, a na 
samym posiedzeniu odbędzie się nad nimi dyskusja, po czym będzie poddana pod 
głosowanie propozycja ich przyjęcia. 
 

3. Przygotowania i tematyka posiedzenia Rady KSN 03.06.2017. 

Sekretarz kol. Marek Sawicki przedstawił informację o stanie przygotowań do Rady. 
Opracowywany jest komunikat nr 2. Rada poświęcona będzie głównie sprawom 
związanym z Ustawą 2.0 (działania i stanowisko KSN),  działaniom w obszarze IB (ustawa 
o NIT, itd.). Będą też punkty poświęcone sprawom organizacyjnym Sekcji. 
 

4. Przewodniczący kol. Bogusław Dołęga przedstawił informację na temat odbytych 
spotkań i działań podjętych w sprawie projektu ustawy 2.0 oraz w sprawach dotyczących 
Instytutów Badawczych.  
Najważniejsze dokumenty i sprawozdanie umieszczone są na stronie internetowej KSN. 
 

5. Dużą część posiedzenia Prezydium poświęciło dyskusji nad dokumentem 

przygotowanym na posiedzeniu Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Rady KSN, które odbyło się w dniu 13 maja br. Komisja 

przygotowała propozycje dotyczące dalszych działań związanych z projektami ustaw 

dotyczących szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych. W dyskusji nad 

poszczególnymi punktami przedłożenia stwierdzono, że wpisują się one 

w dotychczasowe działania KSN i wzmacniają stanowiska prezentowane przez 

przedstawicieli Sekcji na różnych forach.  

 

6. Przewodniczący kol. B. Dołęga przedstawił analizę skutków działania nowego algorytmu 

podziału dotacji dla szkół wyższych. Niestety Ministerstwo nie przekazało danych 

o które wystąpiła KSN (dotyczących wielkości dotacji dla poszczególnych uczelni 



w 2016r oraz w 2017r z podziałem na elementy składowe algorytmu oraz o wysokości 

rezerwy (także o zasadach jej podziału), która ma ograniczać wzrost lub spadek dotacji 

dla danej uczelni maximum o 5% w stosunku do 2016r.) dlatego skorzystano z innych 

źródeł. Opracowanie wyraźnie wskazuje na niekorzystne trendy, które wystąpią 

w finansowaniu wielu  uczelni pod działaniem tego algorytmu. 

 

7. Dyskutowano nad propozycją Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Rady KSN (z 13.05.2017) dotyczącą zwołania Nadzwyczajnego WZD KSN 

w październiku 2017 w związku z projektem Ustawy 2.0. Prezydium oceniło, że lepsze 

efekty może przynieść otwarte dla delegatów spotkanie Przewodniczących Organizacji 

Zakładowych zrzeszonych w KSN. 

 
Opracowanie: M. Sawicki, B. Dołęga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do p. 6 

KOMUNIKATY 

Najważniejsze wydarzenia i działania podejmowane w okresie od ostatniego Posiedzenia Rady KSN 

NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2016 roku w Warszawie: 

1.) Spotkanie w dniu 14 grudnia z min. Bobko 

 Sprawy IB – informacja ministra o zmianie decyzji – premier Gowin z żalem nie będzie 

blokować zmian proponowanych przez posłów w ostatniej noweli. Wręczono pismo w 

sprawie prośby o zorganizowanie spotkania przedstawicieli KSN w MNiSzW poświęconego 

sprawom IB; 

 Sprawa podpisanego już rozporządzenia dotyczącego algorytmu podziału dotacji dla szkół 

wyższych – postanowiono przesunąć dalsze rozmowy do przełomu luty/marzec gdy będą 

znane rzeczywiste skutki wprowadzenia nowych zasad podziału, 

 Sprawa nowej ustawy PSW – minister przekazał harmonogram konferencji organizowanych 

w ramach NKN i zobowiązał się do przekazania organizatorom prośby o uwzględnienie 

instytucjonalne strony społecznej w zaproszeniach (właśnie odebrano oficjalne zaproszenie 

na konferencję Katowicką). 



2.) Posiedzenie sejmowej komisji ds. szkolnictwa wyższego (15 grudnia 2017) poświęconego 

wprowadzeniu algorytmu. KSN reprezentował przew. Prezentacje działań nad algorytmem 

przedstawiła Pani min. Czerwińska oraz dyrektorzy departamentów finansów ministerstwa. 

Ogólne stwierdzenia – kierunek słuszny, jednak co do wykonania zdania były podzielone od 

pełnych zachwytu słów posła prof. Zębali do groźby strajku wypowiedzianego przez przew. KZ 

„S” w ZUT w Szczecinie. Przew. KSNu apelował o udział Pani Minister w spotkaniu ZZ w 

ministerstwie zapowiedzianym na przełom lutego/czerwca oraz podkreślał trudną sytuację 

wielu politechnik i wyższych szkół monotematycznych (np. ekonomicznych). 

3.) W dniach 05-08 grudnia w Belgradzie miał miejsce Kongres ETUCE na którym były wybierane 

władze ETUCE. Kandydat „S” nie uzyskał poparcia (D. Obidniak z ZNP wygrała w stosunku 1:10) 

co należy tłumaczyć ewidentnym lobbingiem ZNP, które poprzez zewnętrzne agendy związkowe 

chce budować grupy nacisku w kraju. Miedzy innymi przyjęto rezolucję przygotowaną przez ZNP 

dotyczącą Edukowania do Demokracji. Najciekawsze jest to, że przecież demokracja w wydaniu 

EI czy ETUCE jest ściśle zależna od finansowego wkładu danej organizacji wchodzącej w skład EI, 

czy ETUCE, nie mówiąc o tajności wyborów - nawet karty do głosowań są podpisane, aby można 

było wiedzieć (nie jest to wiedza publiczna) kto jak głosował. 

 


