Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 27.01.2018 r.
W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”S” wzięło udział 14 członków Prezydium oraz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Ozga.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:
1. Sprawy finansowe KSN - Skarbnik KSN kol. B. Boryczko przedstawiła informację o realizacji
budżetu w roku 2017r. W dyskusji głos zabrali: M. Sawicki, B. Boryczko, K. Andrzejewska, B.
Dołęga, M. Sapor. Prezydium jednomyślnie podjęło decyzje o zarekomendowaniu Radzie KSN
(24.02.2018) przyjęcie bilansu wpływów i wydatków za 2017r oraz prowizorium
budżetowego na 2018r. Dyskutowano także o sprawach finansowych związanych z
organizacją Walnego Zebrania Delegatów w maju 2018r, które planowane jest w Centrum
Szkoleniowo-Konferencyjnym w Falentach.
2.

Wybory kadencja 2018-2022 – Komisja Wyborcza wysłała do wszystkich komisji
zakładowych komunikat wyborczy 22 stycznia wraz z załącznikami.
Podjęto decyzję o przypomnieniu Komisjom Zakładowych o terminie przysłania Ankiet
Organizacji Związkowej dotyczących liczby członków NSZZ „S” na dzień 31.12.2017r.
Przypomniano też o konieczności informowania co kwartał pracodawcy o liczbie członków.

3.

Ustawa 2.0 - przewodniczący KSN kol. B. Dołęga poinformował, że 22.01 br. odbyła się
prezentacja kolejnego projektu Konstytucji dla nauki - Ustawy 2.0 . We wtorek 30 stycznia br.
w ministerstwie NiSzW ma się odbyć spotkanie KSN NSZZ „S” oraz RSWiN ZNP. Z wstępnej
analizy przedstawionego projektu ustawy 2.0 wynika, że postulaty związków zawodowych
zostały częściowo uwzględnione, ale częściowo nie.
W dyskusji głos zabrali: W. Pillich, M. Kisilowski, K. Andrzejewska, M. Sapor, T. Kulik, M.
Gutowski, A. Ozga. Zdecydowano, że KSN razem z ZNP wyśle list do Ministra J. Gowina
przedstawiający wstępne uwagi do przedstawionego w dniu 22.01. br. projektu ustawy.
Niepokój KSN budzi pomijanie w projekcie ustawy znaczenia dydaktyki, a przesadne
podkreślanie znaczenia nauki. KSN NSZZ „S” z zadowoleniem przyjmuje zapis art. 386 –
określenie wzrostu PKB na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2019 – 2025.

4.

Koszty uzyskania przychodów – uczelnie różnie interpretują zapis art. 22 ust. 9b ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017r.
mówiący o 50% kosztach uzyskania przychodu z tytułu działalności twórczej. KSN NSZZ „S”
otrzymała odpowiedzi z MNISW oraz MF i R dotyczące interpretacji zapisu ust. 9b, z których
wynika, że w stosunku do nauczycieli akademickich nowa ustawa nie wprowadza zmian. W
dyskusji głos zabrali: K. Andrzejewska, M. Kisilowski, T. Kulik, M. Sapor. KSN NSZZ „S”
postanowiła wystosować list do Przewodniczącego KRPUT prof. T. Słomki, w którym zwróci
uwagę na wynikające z ustawy o prawie autorskim, prawo nauczycieli akademickich
prowadzących działalność twórczą w zakresie dydaktyki do korzystania z 50% kosztów
uzyskania przychodu. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność informowania
pracownika przez pracodawcę o możliwości rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu
przy składaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

5.

Sprawy IB – Kol. J. Dudek poinformował o bliskim zakończeniu prac nad ustawą o Sieci
Łukasiewicz. W dniu 23 stycznia br. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Głównej
Instytutów Badawczych z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na
spotkaniu w wyniku wielu wcześniejszych konsultacji m.in. z KSN ustalono, że do ustawy o
Sieci Badawczej: Łukasiewicz lub innych powiązanych z nią dokumentów zostaną
wprowadzone zmiany uwzględniające szereg postulatów KSN:
 W ustawie „2.0” zostanie wprowadzony zapis, że Sieć Badawcza :
Łukasiewicz wchodzi w skład polskiego systemu nauki;
 W ustawie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zostanie usunięta możliwość włączania
instytutów Sieci do Centrum;
 W rozporządzeniu
do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zostaną
wprowadzone stanowiska i wymagane kwalifikacje zgodne z propozycją
przedstawioną przez Sieci Badawczej: Łukasiewicz;
 Instytuty Sieci Badawczej: Łukasiewicz będą reprezentowane w Radzie Głównej
IB. Co najmniej jeden przedstawiciel Sieci zostanie wybrany do RG IB.
Poprawki mają być wprowadzone do projektu przed jej procedowaniem w Sejmie.

Sporządzili: M. Sapor, M. Sawicki, J. Dudek

