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Sopot, 18.03.2017r.  

 

 

W dniu 18 marca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Sopocie, na 

zaproszenie w Politechniki Gdańskiej.    

Obecnych było 31 członków Rady oraz 4 członków Komisji Rewizyjnej. Obecna 

była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.  

Gośćmi obrad byli:  

 Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, który powitał zebranych oraz 

krótko zaprezentował uczelnię.  

 Przewodniczacy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. 

 Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej kol. Tadeusz 

Szymański.  

    Po wystąpieniach Gości odbyła się krótka dyskusja dotycząca ich wystąpień.   

Przedmiotem obrad części roboczej posiedzenia Rady były następujące problemy:  

1. Sprawy finansowe – Skarbnik kol. Bożena Boryczko omówiła wykonanie 

preliminarza wpływów i wydatków w roku 2016. W dyskusji głos zabrali: B. Linde, 

B. Dołęga.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. A. Ozga przedstawiła protokół 

z przeprowadzonej kontroli oraz omówiła wnioski i rekomendacje.  

Rada jednomyślnie przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2016. 

Następnie Skarbnik przedstawiła wstępny preliminarz wpływów i wydatków na 

rok 2017. W zakresie wpływów preliminarz jest podobny do roku 2016. 

W dyskusji głos zabrali: – T. Lisik, J. Kaczor, B. Dołęga, A. Ozga, B. Linde.  Uchwała 

w sprawie przyjęcia preliminarza i prowizorium na rok 2017 została podjęta 

jednomyślnie.  Rada przyjęła także uchwałę w sprawie wysokości składek do 

organizacji międzynarodowych.  

  

2. Bieżąca sytuacja w szkolnictwie wyższym i nauce oraz planowane działania w tych 

obszarach - Przewodniczący kol. B. Dołęga omówił konieczne działania jakie KSN 

musi podjąć w najbliższym czasie. W kontekście posiedzenia Sejmowej Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży podczas, której Podsekretarz Stanu w MNiSzW 

Aleksander Bobko odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela KSN  stwierdził, że 

sprawy pracownicze nie są przedmiotem prac w przygotowywanej ustawie PSW,  

a model kariery naukowej wyczerpuje zakres tych problemów. Przewodniczący 

podkreślił, że należy zacząć takie działania, aby MNiSzW zajęło się w rzeczywisty 

sposób sprawami pracowniczymi. Uzasadniając konieczność rozszerzenia działań 



przez NSZZ „Solidarność”, zaprezentował katalog spraw pracowniczych 

opracowany przez Kol. K. Andrzejewską i B. Ziębę. Następnie Przewodniczący 

zarekomendował Radzie przyjęcie dwóch stanowisk: do MNiSzW oraz do 

organizacji uczelnianych.  W  burzliwej i owocnej dyskusji głos zabrali: L. Koszałka, 

M. Sapor, B. Sensuła, K. Andrzejewska, A. Ziomek, M. Kisilowski, T. Lisik, K. Siciński, 

W. Pillich. 

          Rada przyjęła oba stanowiska (w załączeniu). Rozpowszechnienie tych stanowisk 

powinno doprowadzić do uzyskania oczekiwanych korzyści lub wywołać akcje 

protestacyjne w celu nie dopuszczenia do marginalizowania statusu pracownika 

akademickiego.    

3. Propozycje planów pracy Komisji Rady na rok 2017 - Przewodniczący 

poszczególnych komisji przesłali plany, które wcześniej zostały przekazane 

członkom Rady KSN. Nie zgłoszono uwag do przedstawionych projektów. 

4. W komunikatach załączonych do porządku obrad Rady zawarto wszystkie 

informacje dotyczące działań Prezydium w okresie od ostatniej Rady tj. od 

10.12.2016r. Wcześniej informacje te były rozsyłane do członków Rady oraz 

zamieszczone na stronie www KSN. 

5. Przewodniczący kol. B. Dołęga poinformował, że kolejne spotkanie związków 

zawodowych  i przedstawicieli MNiSzW odbędzie się 4 kwietnia br.  

 

Po zakończeniu obrad członkowie Rady zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, 

gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci przez Dyrekcję ECS i oprowadzeni po wystawie 

stałej dokumentującej historię NSZZ „Solidarność”.    

Organizatorem spotkania Rady KSN była kol. Aniela Białowolska-Tejchman  z 

Politechniki Gdańskiej. Za wspaniałe zorganizowanie tego spotkania oraz zwiedzania 

ECS wszyscy uczestnicy składają Jej serdeczne podziękowania.  

Sporządzili: M. Sapor, M. Sawicki, B. Dołęga 


