
Komunikat z posiedzenia  

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 22.11.2019r.  

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 10 członków 

Prezydium, Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Ewa Żurawska, Tadeusz Kolenda, Jacek Duda, 

Wojciech Grodzki i zaproszeni goście: kol. Aniela Białowolska-Tejchman, Michał Urbański, a 

także, po raz pierwszy,  pracownik biura KSN – p. Katarzyna Skowronek.  

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący KSN poprosił o uczczenie minutą ciszy 

zmarłego 13 października br. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KSN kol. Józefa Bancewicza.  

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium to: 

1. Sprawy finansowe – Skarbnik KSN przedstawiła zaktualizowaną propozycję korekty 

preliminarza wpływów i wydatków budżetu KSN na rok 2019, w stosunku do wersji z 

września br. Prezydium jednomyślnie podjęło uchwałę o zarekomendowaniu Radzie KSN 

korekty preliminarza na rok 2019.   

2. Rozstrzygnięcie konkursu na logotyp KSN – wpłynęło 8 prac konkursowych. Prezydium, 

które wg Regulaminu konkursu stanowiło komisję konkursową nie rozstrzygnęło konkursu z 

powodu niezadowalającego poziomu artystycznego nadesłanych prac. Biuro KSN przygotuje 

listy z podziękowaniem za udział i z informacją o braku rozstrzygnięcia konkursu (w oparciu 

o Regulamin) do uczestników konkursu. Prezydium podjęło decyzję o ogłoszeniu kolejnego 

konkursu. Podniesiono wysokość nagrody do 2500 zł. Kol. K. Pszczółka został upoważniony 

przez Przewodniczącego do utworzenia 3-osobowej komisji konkursowej i przygotowania 

regulaminu konkursu.  

3. Sprawy organizacyjne KSN – Przewodniczący KSN przedstawił stan posiadania lokali przez 

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty w nowej siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie na ul. 

Prostej 30. W dyskusji głos zabrali: M. Kisilowski, B. Dołęga, M. Sapor, Z. Zawitowski. 

Rozważano pozytywne i negatywne strony dotyczące możliwości posiadania samodzielnego 

biura na ul. Prostej, a także partycypowania w korzystaniu z pomieszczeń wspólnie z 

Sekretariatem. Wskazano na konieczność utrzymania biura na ul. Waryńskiego. 

Przewodniczący przekazał też informację, że budynek KK na ul. Prostej jest czynny tylko od 

poniedziałku do piątku, natomiast spotkania Prezydium i Rady KSN odbywają się w soboty. 

Jeśli budynek będzie czynny również w soboty, to wtedy KSN chętnie skorzysta z 

pomieszczeń Sekretariatu na posiedzenia Prezydium oraz Rady.  

4. Sprawa obsługi biura KSN – dyskutowano o organizacji pracy biura KSN, tak, aby pracownik 

biura pracował w biurze w Warszawie, częściej niż raz w tygodniu. Zatrudniona od 1 lipca br. 

p. Katarzyna Skowronek wykonuje swoją pracę głównie na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie 

pracuje kol. Przewodniczący. Kol. M. Sapor przedstawiła dwie kandydatury do pracy w biurze 

w Warszawie i zaproponowała, aby etat podzielić na dwie części – ½ etatu w Warszawie i ½ 

etatu w Łodzi, miejscu pracy Przewodniczącego KSN. Przewodniczący KSN wyraził 

wątpliwość, co do możliwości sprawowania kontroli nad pracownikiem w Warszawie oraz do 

podziału zakresu obowiązków pomiędzy te dwie części etatu. Zwrócił również uwagę, że 

mimo pracy sekretarki w Łodzi, komunikacja biura KSN z komisjami zakładowymi i innymi 

interesariuszami jest bardzo dobra. Odpowiedź telefoniczna jest natychmiastowa, drogą 



mailową średnio w ciągu godziny. W dyskusji głos zabrali: K. Andrzejewska, I. Jędrychowska, 

B. Dołęga, M. Kisilowski, Z. Zawitowski, K. Pszczółka, M. Zaproponowano, że pracownik w 

Łodzi będzie mógł pełnić funkcję asystenta Przewodniczącego, a pracownik w Warszawie 

będzie pracował na rzecz całej Sekcji. Część dyskutantów było zdania, że za pracę biura 

powinna odpowiadać jedna osoba. Wiceprzewodniczący K. Pszczółka zauważył, że w związku 

z wdrażaniem ustawy przydałaby w biurze pomoc prawnika. Prezydium zaakceptowało 

propozycję Przewodniczącego powołania komisji do przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy w biurze KSN w Warszawie w 

składzie: skarbnik, sekretarz, przewodniczący. Kol. M. Sapor zaproponowała, aby termin 

rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczyć na pierwszą połowę grudnia. W związku z licznymi 

obowiązkami Przewodniczącego w grudniu i zaplanowanym wyjazdem urlopowym 

Sekretarza, Przewodniczący poinformował, że ostateczny termin rozmowy wyznaczony 

zostanie po uzgodnieniu wspólnego terminu ze wszystkimi członkami komisji rekrutacyjnej. 

5. Informacja z działalności komisji międzynarodowej - Kol. A. Białowolska-Tejchman 

przedstawiła informację o konferencjach i wystąpieniach zagranicznych, na których była w 

ciągu ostatnich miesięcy. Obszerne sprawozdania znajdują się na stronie internetowej KSN. 

Przewodniczący podziękował Kol. A. Białowolskiej-Tejchman za przedstawione 

sprawozdania i poinformował, że Krajowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła te 

sprawozdania. 

6. Udział przedstawicieli KSN w posiedzeniach różnych gremiów – kol. B. Dołęga brał udział w 

plenarnym posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – szczegóły będą 

podane w oddzielnym sprawozdaniu, które zostanie rozesłane do komisji zakładowych. W 

dniach 5-6 grudnia odbędzie się plenarne posiedzenie KRASP, w którym udział wezmą kol. T. 

Kulig, kol. B. Dołęga oraz kol. Przewodniczący. Jest to bardzo ważne spotkanie z punktu 

widzenia przygotowań do zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0). 

7. Organizacja spotkania z Ministrem Nauki i Szkolnictwa wyższego – Przewodniczący KSN 

kolejny raz wystąpi do Ministra z prośbą o spotkanie z Prezydium KSN w najbliższym czasie. 

8. Komunikaty i sprawy różne:  

• Przewodniczący poinformował, że Ministerstwo przesłało do uczelni uwagi do 

uchwalonych nowych statutów uczelni. 

• Komisja Rewizyjna KSN - w związku ze śmiercią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

KSN kol. J. Bancewicza, Komisja Rewizyjna wybrała na funkcję przewodniczącego kol. 

Tadeusza Kolendę. 

• Kol. B. Dołęga został wybrany członkiem prezydium RGNiSW 

• Kol. Z. Zawitowski został odznaczony przez Państwową Inspekcję Pracy Odznaką 

Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy.  

• Kol. M. Kisilowski przedstawił konieczność zorganizowania spotkań mających na celu 

przedyskutowanie i ustalenie najistotniejszych rozwiązań które KSN chce wprowadzić w 

ustawie. 



• Kol. M. Sapor wystąpiła z prośbą o ustalenie terminów posiedzeń Prezydium i Rady na np. 

najbliższe 6 miesięcy.   

• Kol. Iwona Jędrychowska poruszyła problem dodatkowych środków finansowych dla 

pracowników uczelni, koniecznych do zapewnienia minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, podniesionych od 1 stycznia 2019r.   

 

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


