
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
 w dniu 10 października 2015  

 
W dniu 10 października Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Krakowie  

w  Akademii Górniczo-Hutniczej.   
Obecnych było 29 członków Rady oraz 5 członków Komisji Rewizyjnej. Obecna 

była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.  
 

Gośćmi obrad byli:  

 Prorektor AGH ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, który 
powitał zebranych oraz krótko zaprezentował uczelnię, 

 prof. Jan Tadeusz Duda - członek Komisji Innowacyjności, Polityki Społecznej, 
a także Edukacji i Sportu w Sejmiku Małopolskim, który przedstawił 
podstawowe informacje i główne problemy na temat działań i możliwości 
wykorzystania funduszy regionalnych przez uczelnie,  

 Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność, który zabierając głos podkreślił rolę „Solidarności” uczelni 
Krakowa w regionie małopolskim. 

Po wystąpieniach Gości odbyła się krótka dyskusja dotycząca ich wystąpień.   

W części roboczej posiedzenia przedstawione zostały bieżące działania Prezydium 
Rady i Komisji, w tym:  

1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował o przebiegu Kongresu EI, który 
odbył się w Ottawie w lipcu br. gdzie między innymi omawiano wiele wątków 
istotnych również dla KSN – środowiska akademickiego (wolności badań 
naukowych, prywatyzacji, TIPP). 

2. W dniu 9 września br odbył się okrągły stół na temat dialogu w oświacie. KSN NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali kol. E. Leszczyńska oraz kol. B. Dołęga. 

3. KSN NSZZ „Solidarność” wystosowała list datowany 10.07.2015 do Rady 
Programowej PiS oraz posłów – członków Sejmowej Komisji ENiM, w którym 
ustosunkowaliśmy się do bieżących działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie wdrażania przez uczelnie i instytuty Europejskiej Karty 
Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.  
Rada Programowa PiS zaproponowała spotkanie w celu omówienia istotnych 
problemów wynikających ze sposobu wdrażania wspomnianych dokumentów. 
Termin spotkania jest obecnie uzgadniany.  

4. W dniach 17-20.09.2015 odbyło się XI Forum Uniwersyteckie – sprawozdanie 
przedstawiła kol. M. Sapor, Z. Zawitowski, W. Pillich, A. Bartczak. Forum 
przygotowało odezwę, która jest w fazie uszczegóławiania. Ustalono, że następne 
Forum odbędzie się w Szczecinie.  

5. Kol. M. Kisilowski (obserwator KSN) przedstawił informację o odbytych spotkaniach 
Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej z różnymi gremiami. KKHP na 
spotkaniu z posłami PiS uzyskał konsensus w pięciu punktach swego programu 
(min. wzrost nakładów finansowych na naukę i zapewnienie wyższego 



finansowania tzw. stabilnego, a nie konkursowego; stabilne formy zatrudnienia, w 
tym młodych pracowników nauki i wielości ścieżek kariery nauczycieli 
akademickich; dbałość o zrównoważony rozwojów małych i dużych ośrodków 
akademickich, jako gwarancja rozwoju społeczno-kulturowego i zachowania 
tożsamości narodowej). Zagadnienia od wielu lat zawarte są w programie KSN. 

6. Kol. Kol. K. Siciński, M. Kisilowski oraz kol. A. Ziomek przedstawili informacje o 
konkursach ogłaszanych w ramach POIR. Koledzy zwrócili uwagę na dużą liczbę 
projektów realizowanych poza procedurą konkursową, a skierowanymi do różnych 
agend rządowych. Kol. K. Siciński zwrócił uwagę na konkursy organizowane w IV osi 
priorytetowej POIR, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powinny być 
dedykowane dla jednostek naukowych uczelni, instytutów badawczych i instytutów 
PAN, w tym konsorcjów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Rozwój 
nowoczesnej infrastruktury badawczej z sektora nauki - zasady konkursów nie 
gwarantują zamawiania prac badawczych w polskich jednostkach naukowych 
(możliwe jest zamawianie prac badawczych w ośrodkach zagranicznych). W 
ogłoszonym ostatnio konkursie na tzw. projekty aplikacyjne w ramach poddziałania 
POIR 4.1.4 jest wprawdzie możliwy udział jednostek naukowych w konsorcjach 
naukowo-przemysłowych, ale jednostki naukowe są tu dyskryminowane: może ich 
być co najwyżej dwie, podczas gdy jednostek przemysłowych musi być w 
konsorcjum minimum 50 procent. Dodatkowo jest to sprzeczne z logiką, bo to 
zwykle kilku konsorcjantów naukowych realizuje projekt na rzecz jednego 
przedsiębiorcy, a ponadto może prowadzić do szkodliwej dla projektu rywalizacji 
pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami o najlepsze z biznesowego punktu widzenia 
rezultaty projektu. Bezpośrednie wsparcie zaplanowano wyłącznie dla jednostek 
znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, na której są 
53 programy, głównie z zakresu badań podstawowych, a tylko 5-7 jednostek może 
prowadzić projekty B+R (które są zasadniczym zadaniem POIR).  

7. Kol. Rafał Pietruch reprezentujący KSN w Komitecie Polska Cyfrowa przedstawił 
ogólne założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Program jest głównie 
adresowany do podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu, tak w sferze infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej– obecnie 
jest możliwość zgłaszania się podmiotów, które chciałby realizować działania w tym 
zakresie.  

8. Kol. K. Andrzejewska i A. Bartczak uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Podkomisji 
stałej ds. Ekonomiki Edukacji i Nauki poświęconej podsumowaniu pierwszego roku 
„działania” algorytmu podziału dotacji dydaktycznej. Ministerstwo nie przewiduje 
zmiany algorytmu.  

9. Wersję roboczą nowej strony internetowej KSN przedstawiła Kol. Małgorzata 
Kaczyńska. Członkowie rady zostali poproszeni o zgłaszanie uwag do kol. M. 
Kaczyńskiej lub kol. Marka Sawickiego, a Przewodniczący poszczególnych Komisji o 
uzupełnienie podstawowych danych i materiałów dotyczących swoich komisji 
(skład komisji, program działania, komunikaty ze spotkań i podjętych działań).  
Adres nowej strony KSN: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl  

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Kol. Bogusław Dołęga przedstawił 
propozycję, którą podjęło Prezydium KSN dotyczącą zmiany Przewodniczącego  Komisji 
ds. Komunikacji i Organizacji. Przewodniczący wyjaśnił, że podjęcie tej decyzji powinno 
skutkować zmianą w składzie Prezydium KSN. Funkcję Przewodniczącego tej Komisji 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl


sprawował dotychczas kol. Paweł Janowski. W dyskusji głos zabrali: J. Kaczor, M. Sapor, 
R. Pietruch, M. Kaczyńska, K. Siciński. Powodem odwołania Kol. Pawła Janowskiego jest 
niewypełnianie obowiązków i nierealizowanie rozpoczętych działań. Ponadto z jego 
działań wynika wiele niekorzystnych sytuacji dla sekcji. Wniosek o odwołanie z funkcji 
Przew. Komisji oraz członka Prezydium został zatwierdzony większością głosów.  
Przewodniczący Kol. Bogusław Dołęga zaproponował na przewodniczącego Komisji ds. 
Komunikacji i Organizacji kol. Marka Kisilowskiego. Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Kol. M. Kisilowski został wybrany na przewodniczącego komisji większością głosów. 
Ostatnim głosowaniem było powołanie na wniosek Przewodniczącego KSN kol. M. 
Kisilowskiego w skład Prezydium Rady KSN. Również w tym głosowaniu Kol. M. 
Kisilowski uzyskał zdecydowaną większość głosów za. 

Rada dyskutowała przygotowanie stanowiska KSN w sprawie wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego obowiązku odprowadzenia składek na 
ubezpieczenie społeczne (czyli składki ZUS) od świadczeń z ZFŚS. Trwające na 
uczelniach kontrole gospodarowania ZFŚS nakładają na uczelnie kary za 
nieodprowadzone składki na ZUS z tytułu pobieranych świadczeń socjalnych. KSN stoi 
na stanowisku, że fundusz socjalny jest naliczany od wynagrodzeń, które już są 
opodatkowane składkami ZUS i powtórne jego płacenie jest niekonstytucyjne. 
Postanowiono monitorować prowadzone w uczelniach kontrole i wspólnie z Komisją 
Krajową przygotować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżając nakładane na 
uczelnie kary. 

W kolejnym punkcie obrad, w imieniu Prezydium Rady kol. Wojciech Pillich 
przedstawił potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zobowiązującej Prezydium i Komisje 
Rady do kontynuowania prac nad zmianą ustroju szkolnictwa wyższego i nauki. Obecnie 
trwają dyskusje i prace nad kształtem przyszłej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
jej doraźnymi zmianami. Rada Podjęła uchwałę większością głosów (tekst w załączeniu).  

Na wniosek kol. Kazimierza Sicińskiego, w związku z zapowiedzianą na dzień     
14 października br. manifestacją nauczycieli (Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność oraz ZNP), Rada podjęła decyzję o poparciu tej manifestacji i wysłaniu listu 
solidaryzującego się z postulatami nauczycieli (list Przewodniczącego KSN do 
Przewodniczącego KSOiW dostępny na stronie internetowej KSN). Następnie kol. K. 
Siciński przedstawił sytuację w katowickiej AWF Poinformował, że sąd nie przywrócił 
do pracy zwolnionych pracowników, w tym członków NSZZ „Solidarność” objętych 
ochroną związkową oraz zachował się niejednoznacznie, gdyż przyznał im do pewnego 
stopnia rację zasądzając na ich rzecz odszkodowania pieniężne. Pracownicy czekają na 
uzasadnienie wyroku, który zapadł 23.09.2015. W końcowej części wystąpienia kol. K. 
Siciński zapytał, czy w świetle ataku na niego ze strony kol. Kol. P. Sobotki i K. Kunisza z 
07.07.2015 oraz w świetle jego odpowiedzi na ten atak (z 13.07.2015) ma nadal 
pracować w Radzie KSN. Rada uznała, że odpowiedź kol. K. Sicińskiego z 13.07.2015 
zamyka jednoznacznie tę sprawę i nie widzi podstaw do ustąpienia lub odwołania       
kol. K. Sicińskiego z Rady. 

Po zakończeniu obrad członkowie Rady udali się na zwiedzanie podziemi Rynku 
Głównego. Przewodniczką była Koleżanka z Wydziału Odlewnictwa AGH dr Aldona 
Garbacz – Klempka, która pracowała przy odkrywaniu tych podziemi i  
przygotowywaniu ekspozycji muzeum. W niezwykle interesujący sposób Przewodniczka 
oprowadzała po ekspozycji muzealnej. Dziękujemy bardzo. 

Sporządziła: Maria Sapor w konsultacji z członkami Prezydium.  


