Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 24.11.2018r.
W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”S” wzięło udział 12 członków Prezydium oraz Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej kol. Józef Bancewicz i 2 zaproszonych gości.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:
1.

Ustalono terminarz spotkań Prezydium oraz Rady KSN do lipca 2019
a) Rada - 23 marzec , 15 czerwiec
b) Prezydium - 12 styczeń, 23 luty, 13 kwiecień, 25 maj,

2.

Wprowadzanie Ustawy 2.0 - Przewodniczący KSN kol. D. Szczukocki poinformował, że w dniach
15-16 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP, na którym Minister J. Gowin wyjaśnił, że
nie przewiduje nowelizacji ustawy do końca obecnej kadencji rządu. Istnieje możliwość zwracania
się do MNISZW o interpretacje przepisów i wyjaśnienia problemów, jakie mogą wystąpić podczas
wprowadzania Ustawy 2.0.
Ponadto Przewodniczący KSN poinformował, że w najbliższym czasie, prawdopodobnie w dniu
5 grudnia br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli prezydium KSN NSZZ „Solidarność”
z Ministrem J. Gowinem. O to spotkanie KSN zabiegła od dłuższego czasu. Przedmiotem spotkania
mają być przede wszystkim sprawy pracownicze, w tym np. zasady i formy zatrudnienia – nowe
stanowiska, rotacja nauczycieli w świetle obowiązującej ustawy, ścieżka kariery dydaktycznej,
sprawy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (w tym wzrost wynagrodzeń dla
tej grupy pracowników) i inne.
W dyskusji głos zabrali: B. Dołęga, M. Kisilowski, M. Sapor, K. Andrzejewska, T. Kulik, A. Zawadzki,
K. Pszczółka. Podczas spotkania KSN planuje poruszyć także sprawy dotyczące nowych zasad
ewaluacji naukowej dyscyplin (problem odpowiedzialności zbiorowej za kategorię), a także
algorytmu podziału środków finansowych dla uczelni publicznych (rola współczynnika SSR,
a zaliczanie pracowników nie prowadzących działalności dydaktycznej do grupy pracowników
wpływających na wielkość współczynnika SSR).
W świetle zbliżającego się spotkania w ministerstwie, Prezydium podjęło następującą uchwałę:
Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” upoważnia Przewodniczącego do doboru
członków zespołów reprezentujących KSN NSZZ „Solidarność” na zewnątrz.
W dalszej dyskusji dotyczącej wprowadzania ustawy 2.0, omawiano problemy, z jakimi zwracają
się przedstawiciele „S” z różnych uczelni. Duże wątpliwości dotyczą interpretacji zapisów ustawy
zasadniczej 2.0, a także ustawy wprowadzającej Ustawę 2.0 w zakresie zasad i form zatrudnienia.
W dyskusji podkreślono, że według ustawy wprowadzającej, większość przepisów dotyczących
spraw pracowniczych (warunków zatrudnienia, kryteriów oceny okresowej) obowiązuje wg „starej
ustawy” do 30.09.2020r. (np. zapisy art. 246, 248, 255). Omówiono również problemy
z wprowadzeniem przepisu o 50% kosztach uzyskania przychodu.
Należy podkreślić, że jakkolwiek rola związków zawodowych w świetle nowej ustawy została
w niektórych aspektach wzmocniona (np. obowiązek UZGADNIANIA przez pracodawcę regulaminu
pracy i regulaminu wynagradzania), to jednak w zakresie zarządzania, Ustawa 2.0 likwiduje
partycypację pracowniczą (reprezentacja związków zawodowych np. w Radzie Uczelni, czy
w Radzie Dyscypliny jest fakultatywna). Natomiast podczas różnych spotkań na forach
międzynarodowych organizacji związkowych, w których przedstawiciele KSN biorą czynny udział,

podkreśla się konieczność istnienia partycypacji pracowniczej. Kol. B. Dołęga przekazał informacje
dotyczące powołania przez Ministra zespołu ds. oceny wprowadzania Ustawy 2.0.
3.

Przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania – Przewodniczący D. Szczukocki podziękował
kol. K. Andrzejewskiej, M. Sapor oraz KZ NSZZ „S” Politechniki Warszawskiej za zorganizowanie
w dniu 23 listopada seminarium dotyczącego regulaminów pracy oraz wynagradzania.
Prowadząca seminarium Kol. Krystyna Andrzejewska, przewodnicząca Komisji ds. Wynagrodzeń
i Innych Świadczeń, wyjaśniła najistotniejsze sprawy dotyczące obu regulaminów. Materiały ze
spotkania zostaną przesłane uczestnikom seminarium (obecnych było 60 osób).
W dyskusji głos zabrali: K. Andrzejewska, B. Dołęga, A. Zawadzki, M. Kisilowski, M. Sapor.
Podkreślono, że KSN stara się ustawicznie o przywrócenie prawa do zawierania PUZP i dlatego
organizacje zakładowe w swoich uczelniach nie powinny dążyć do zawierania Zakładowych Układy
Zbiorowych Pracy. Na chwilę obecną KSN proponuje Komisjom Zakładowym skupienie się na
zawarciu regulaminów pracy i wynagradzania.

4.

Sprawy Instytutów Badawczych – Przewodniczący D. Szczukocki przedstawił ogólną, trudną
sytuację w tym sektorze. Wypowiedź tą uzupełnił kol. R. Szewczyk, przewodniczący Komisji ds.
Instytutów Badawczych i Jednostek PAN, przedstawiając informację o sytuacji w różnych
instytutach i w zakresie różnych problemów, łącznie z wymianą dyrektorów. Zwrócono uwagę
zwłaszcza na trudną sytuację w Instytucie Gospodarki Wodnej i Meteorologii oraz w Państwowym
Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym. Istnieje pilna potrzeba zwołania
spotkania przedstawicieli NSZZ „S” Instytutów Badawczych tzw. Pionu Instytutów Badawczych
skupionych w KSN (proponowany termin – początek 2019r.). Należy też rozważyć spotkanie
z Ministrem Dardzińskim.
W dyskusji głos zabrali: R. Szewczyk, T. Kulik, B. Dołęga, M. Sawicki, K. Andrzejewska.

5.

Informacje z Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku – Przewodnicząca tej Komisji
kol. M. Kaczyńska przedstawiła prace nad dalszą poprawą komunikacji i przesyłania informacji.
Jest założone nowe konto: info.ksn@solidarnosc.org.pl , przez które KSN chce dotrzeć do
wszystkich członków „S” z sektora szkół wyższych i nauki. KSN NSZZ „S” jest też obecna na
Facebooku, ale zainteresowanie nie jest duże.

6.

Informacje z Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – Przewodniczący D. Szczukocki
podziękował Kol. A. Białowolskiej - Tejchman oraz kol. T. Kulikowi za dobre, merytoryczne
reprezentowanie KSN podczas spotkań w organizacjach międzynarodowych związków
zawodowych. Kol. A. Białowolska - Tejchman przedstawiła obszerne sprawozdanie z 2 wyjazdów
(wysłuchania publicznego i Konferencji ETUCE na temat problemów pracowników w edukacji) –
szczegóły na stronie internetowej KSN. Ponadto Kol. A. Białowolska-Tejchman przedstawiła
projekty rezolucji jakie mają być podjęte na Konferencji Specjalnej ETUCE, która odbędzie się
w dniach 26-28.11.2018r. w Atenach. Do projektów zaproponowanych przez delegatów na to
spotkanie prezydium KSN nie wniosło uwag. Kol. T. Kulik przedstawił sprawozdanie z wyjazdu do
Brukseli (Center Global Organising Forum).
Spisali: M. Sapor, M. Sawicki, B. Dołęga, D. Szczukocki, K. Pszczółka

