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Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

posiedzenie zdalne, 27.01.2022 r. 

 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 14 członków 

Prezydium, dwóch członków Komisji Rewizyjnej oraz pracownice biura KSN. Posiedzenie miało 

formę spotkania zdalnego. 

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium: 

1. Sprawy finansowe. 

Skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła wstępną informację o realizacji budżetu w roku 

2021 r. Ostateczne zatwierdzenie budżetu Sekcji planowane jest na początku marca br. 

Wcześniej Komisja Rewizyjna dokona planowanej kontroli budżetu. 
 

2. Akcje protestacyjne w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP w sprawie pod-

wyżki wynagrodzeń pracowników uczelni. 

Kol. Przewodniczący poinformował o przebiegu akcji informacyjno-protestacyjnej w róż-

nych uczelniach. Część uczelni nadesłała uchwały swoich Senatów i Regionów NSZZ „Soli-

darność”, które poparły postulaty KSN w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników 

uczelni wyższych i instytutów badawczych. Przewodniczący przypomniał również, że KSN 

nadal zbiera podpisy pod elektroniczną Petycją do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Par-

lamentarzystów w sprawie poprawy sytuacji finansowej w uczelniach i instytutach. Do-

tychczas petycję podpisało ponad 5500 osób. Przewodniczący zwrócił się do członków 

Prezydium o wzmożone informowanie o akcji i zachęcanie wszystkich pracowników na 

swoich uczelniach, a zwłaszcza członków „Solidarności”, do podpisywania petycji. Wzrost 

wynagrodzeń jest w interesie wszystkich pracowników. 

Przewodniczący KSN zaapelował do członków Prezydium, aby informowali w swoich śro-

dowiskach o nadsyłaniu do biura KSN uchwał Senatów, stanowisk Regionów popierają-

cych postulaty KSN skierowane do Władz RP oraz Ministra Edukacji i Nauki, a także zdjęć 

z pikiet oraz innych materiałów z przeprowadzanych akcji informacyjno-protestacyjnych. 

W tym miejscu, przewodniczący KSN poinformował także, że 20 stycznia br. razem z kol. 

B. Dołęgą wzięli udział w drugim spotkaniu ministerialnego Zespołu do spraw przygoto-

wania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. Spotkanie 

zostało poświęcone w głównej mierze problemom finansowania nauki w Polsce na tle 

międzynarodowym, które zreferował prof. Marian Szczerek. Podczas spotkania przedsta-

wiciele związków zawodowych przedstawili swoje postulaty dotyczące systemów wyna-

gradzania. Postulaty KSN zostały omówione w Komunikacie Rzecznika prasowego Sztabu 

Protestacyjnego KSN z dnia 6 grudnia 2021 r. 
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Dyskutowano również o możliwości zorganizowania spotkań z wiceministrami - Włodzimie-

rzem Bernacki i Wojciechem Murdzkiem w tematyce odpowiadającej zakresom ich kompe-

tencji.  

W dyskusji głos zabrali kol. kol. M. Kaczyńska, M. Kisilowski, B. Dołęga, T. Kulik, M. Sapor, 

K. Pszczółka, I. Jędrychowska, B. Zięba. 

 

3. Informacje z Komisji problemowych i dyskusja. 

✓ Kol. K. Pszczółka, przewodniczący Komisji ds. Szkoleń poinformował, że zakończył się 
pierwszy cykl szkoleń dla członków NSZZ „Solidarność”. Odbyły się cztery szkolenia: 
„Rola i pozycja związków zawodowych w uczelniach wyższych” (12 października 2021 r.), 
„Pozycja negocjacyjna związków zawodowych” (9 listopada 2021 r.), „Mobbing  
i dyskryminacja w szkolnictwie wyższym” (14 grudnia 2021 r.), „Organizacja i prawa 
związków zawodowych na uczelniach wyższych w Polsce” (11 stycznia 2022 r.). 

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Planowane są kolejne szkolenia mające 
na celu przybliżenie problematyki stosowania i przestrzegania prawa pracy w uczelniach. 

✓ Kol. M. Kaczyńska, przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji poinformowała, że 
przygotowywana jest strona www KSN w oparciu o nowe technologie IT. Planowane jest 
uruchomienie strony w drugiej połowie roku 2022. 

✓ Kol. M. Kisilowski, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych 
zakomunikował o braku zainteresowania środowiska związkowego współpracą z KSN 
przy opiniowaniu aktów prawnych. M. Kisilowski zreferował również przebieg 
dotychczas przeprowadzonego procesu legislacyjnego w sprawie tzw. „sygnalistów”. 

 

4. Komunikaty Przewodniczącego. 

➢ W dniu 4 listopada 2021 r. odbyło się poszerzone o zaproszonych gości posiedzenie Rady 
KSN, na którym Rada przekształciła się w Sztab Protestacyjny. 

➢ W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Prezydium KSN z 
przedstawicielami komisji zakładowych z instytutów badawczych. 

➢ W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele Prezydium KSN oraz Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” UW spotkali się z klubem parlamentarnym PiS (posłami wchodzącymi w 
skład sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) w celu przedstawienia postulatów 
Sztabu Protestacyjnego i porozmawiania o zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 

➢ W roku 2022 członkowie związku zawodowego będą mogli odpisać od dochodu składki 
członkowskie w wysokości do 300 zł rocznie, co skutkuje odpisem podatku w wysokości 
51 zł. 

➢ KSN zwróciła się do ministerstwa o udostepnienie danych dotyczących aktualnych 
wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. 

 

Opracowanie: M. Sapor, D. Szczukocki, M. Kaczyńska 


