
Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 30.09.2017 r. 
 
 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 9 członków Prezydium oraz 
członek Komisji Rewizyjnej kol. Józef Bancewicz.  

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Sprawa wyborów do władz NSZZ „Solidarność”- Komisja Krajowa NSZZ „S” podała 

kalendarz wyborczy wg którego wybory władz Sekcji mają zakończyć się do 30.05.2018r. 

W związku z tym Prezydium dyskutowało nad: 

 uchwałami wyborczymi dotyczącymi:  

a) wstępnego składu Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyborów władz sekcji. 

Przewodniczący zaproponuje skład Komisji Wyborczej na najbliższym posiedzeniu 

Rady KSN tj. 21.10.2017r.; 

b) klucza wyborczego – w wyniku dyskusji ustalono, że zaproponowane zostanie, aby 

minimalny okręg wyborczy liczył 51 członków; 

c) terminu WZD, który ustalono wstępnie na 18-20 maja 2018r. ale będzie to 

uzależnione od znalezienia odpowiedniego  miejsca w okolicach Warszawy. 

 

 regulaminem KSN, który wymaga niewielkich korekt; 

 regulaminem obrad, który wymaga niewielkich korekt; 

 

2. Projektem Ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przedstawionym przez 

Ministra J. Gowina na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie w dniu 18 września br.   

Przewodniczący KSN kolo. B. Dołęga wysłał prośbę o opinię do Komisji Zakładowych, które 

mają do 13.10.br. przesłać swoje uwagi.  

W dyskusji głos zabrali: kol. B. Dołęga, W. Pillich, K. Andrzejewska, M. Sapor, K. Siciński, 

D. Jarosz, Z. Zawitowski, M. Kisilowski. Podczas dyskusji ustalono, że nie czekając na opinię 

z KZ, Prezydium KSN przygotuje wstępną wersję opinii o projekcie zawierającą tzw. 

kamienie milowe i roześle Komisjom Zakładowym (do 05.10.br.) do konsultacji, 

a następnie, po otrzymaniu informacji zwrotnej od KZ (do 13.10. br.) zostanie opracowana 

ostateczna wersja opinii KSN.   

Ponadto, jednomyślne zdecydowano o niezwłocznym wysłaniu listu do Wicepremiera 

Jarosława Gowina o zagrożeniach dla systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 

wynikających z braku możliwości zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 

w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Reformowaniem Instytutów Badawczych. W dyskusji głos zabrali B. Dołęga, K. Siciński, 

T. Kulik, M. Kisilowski.  

Kolo. Dołęga poinformował, że do chwili obecnej odwołano około 18 dotychczasowych 

dyrektorów Instytutów Badawczych. Według NSZZ „S” podstawowym zagrożeniem 

wynikającym z zapisów projektu ustawy o Sieci Łukasiewicz dla obecnych pracowników 

naukowych IB, które mają wejść w skład tej sieci jest brak możliwości rozwoju naukowego 

w ramach pracy w instytucie należącym do sieci. Podczas licznych spotkań przedstawicieli 

KSN NSZZ „S” z przedstawicielami Ministerstw Rozwoju i Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zgłoszono wiele uwag, które na obecnie trwającym etapie konsultacji są rozpatrywane. Nie 

wiadomo z jakim to będzie skutkiem. W wyniku dyskusji zdecydowano o wysłaniu pisma 

do Podsekretarza Stanu P. Dardzińskiego, w którym KSN zwróci uwagę na podstawowe 



zagrożenia dla Polski wynikające z projektu ustawy „Sieć Łukasiewicza”. Prezydium 

zdecydowało, że pismo ma powstać na podstawie materiałów przygotowanych przez kol. 

K. Sicińskiego. Kol. Przewodniczący zaproponował, aby „Solidarność” zorganizowała grupę 

ekspertów, którzy będą zajmować się tą sprawą. NSZZ „S” nie chce dopuścić do różnych 

wypaczeń (np. likwidacji IB, itp  ) pod pozorem reformy.  

4. Spotkanie ETUCE w Rydze. 

Przewodniczący Kol. B. Dołęga poinformował o spotkaniu w Rydze (ETUCE), gdzie 

przedstawiciele NSZZ „S” dobitnie występowała w obronie praw pracowniczych.   

 

 

 

Sporządzili: M. Sapor, W. Pillich, B. Dołęga 


