
Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 w dniu 5 marca 2016  
 

W dniu 5 marca Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Warszawie w Politechnice 

Warszawskiej.    

Obecnych było 27 członków Rady oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej i 3 zaproszonych 

gości. Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.  

 

W pierwszej części posiedzenia przedstawione zostały bieżące działania Prezydium Rady i 

Komisji, w tym:  

1. Przewodniczący B. Dołga przedstawił informacje ze spotkania z Ministrem Jarosławem 

Gowinem, które odbyło się 28 grudnia 2015r. Komunikat ze spotkania został ogłoszony. 

Planowane są kolejne spotkania w sprawie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz w 

sprawie propozycji zmiany ustawy o instytutach badawczych.  

Przewodniczący nawiązując do spotkania z Premierem i dalszych kroków Ministerstwa 

poinformował o decyzji prezydium wystąpienia z listem do Premiera w trzech sprawach. 

Spotkanie z Ministrem A. Bobko 17 marca br. w Rzeszowie.  

2. KSN Kol. B. Dołęga przekazał informacje o konferencji, która odbyła się w styczniu br w 

Poznaniu pt: „Model kariery nauczyciela akademickiego”.  

3. W dniu 16.01 br odbyło się posiedzenie Sejmowej KENiM poświęcone budżetowi dla 

szkolnictwa  wyższego  i  nauki  na  2016r.  KSN   była   reprezentowana  przez   kol.  B. 

Dołęgę, K. Sicińskiego, A. Bartczaka. W budżecie na 2016r zapewnione są środki 

przechodzące podwyżki wynagrodzeń w 2015r. wraz z pochodnymi, na które przeznaczona 

była rezerwa celowa. W 2016r w dziale szkolnictwo wyższe brakuje około 200 mln zł 

głównie w dotacjach ze środków unijnych.  

4. Kol. M. Sapor poinformowała, że  w dniu 10.02 br odbyło się posiedzenie Sejmowej KENiM 

poświęcone przedstawieniu wyników kontroli NIK „Programu kierunki zamawiane” 

realizowanego w latach 2008-2015”.  Więcej informacji znalazło się w Komunikacie z tego 

posiedzenia.  

5. M. Kisilowski, A Ziomek poinformowali o programie Inteligentny Rozwój, którego kryteria 

wnioskowania są bardzo restrykcyjne, ograniczające możliwości wystąpień o środki.  

6. Kol. K. Siciński poinformował, że 16.02 br w siedzibie KK w Warszawie odbyło się spotkanie 

Union Network International (UNI). KSN NSZZ „Solidarność” reprezentował kol. Aureliusz 

Pysik (RSN Katowice). 

7. Kolega Dominik Szczukowski w dniu 11 grudnia wziął udział w konferencji kończącej cz. II 

projektu FRP-Pearson Central Europe pt. „5 poziom - brakujące ogniwo?”, a kol. Marek 

Kisilowski w posiedzeniu RGNiSzW na którym również poruszano temat 5 poziomu 

kształcenia.  

8. Kolega Leszek Koszałka poinformował o udziale kol. Marii Kotełko w posiedzeniu stałego 

Komitetu Równości ETUCE, które odbyło się w Brukseli w dniach 2-3 marca 2016 roku. 

Oddzielne sprawozdanie zostało zamieszczone na stronach internetowych KSN.  

 

W część dotyczącej spraw finansowych, Skarbnik KSN kol. B. Boryczko przedstawiła 

projekty sprawozdania finansowego wpływów i wydatków za 2015 r oraz prowizorium 

budżetowe na 2016r. Członkowie Rady otrzymali w/w materiały drogą elektroniczną. Nie 

wpłynęły żadne uwagi do przesłanych materiałów. Skarbnik omówiła najważniejsze pozycje 

sprawozdania finansowego. Poinformowała również o prowadzonej przez ZUS kontroli 

finansów SNiO, w tym KSN. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Agnieszka Ozga  

przedstawiła wnioski z kontroli finansowej. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i nie ma 



zastrzeżeń do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte 

jednomyślnie. 

Następnie Skarbnik przedstawiła propozycję prowizorium budżetowego na rok 2016. Po 

dyskusji i zaproponowanych oraz przegłosowanych korektach, Rada przyjęła prowizorium 

budżetowe na 2016 rok jednomyślnie.  

 

W związku z upływem połowy kadencji władz NSZZ „Solidarność” kol. Z. Zawitowski 

przedstawił informację o planach związanych z organizacją WZD w Poznaniu w dniach 22-25.09. 

Rada pozytywnie zaopiniowała tę propozycję i podjęła uchwałę o zwołaniu WZD KSN NSZZ „S” 

w dniach 22-25.09.2016 w Poznaniu. 

 

Zastępca Przewodniczącego ds. Instytutów Badawczych kol. Jerzy Dudek przedstawił 

informację o projekcie zmiany ustawy o instytutach badawczych. Zdaniem NSZZ „S” w 

Instytutach Badawczych, projekt jest zły. Rada zdecydowała o wystosowaniu pisma w tej 

sprawie do Przewodniczącego Klubu PiS R. Terleckiego oraz gotowości współpracy przy 

tworzeniu kompleksowych rozwiązań prawnych dotyczących IB. 

 

W kolejnym punkcie obrad, w imieniu Prezydium Rady kol. Wojciech Pillich przedstawił 

prace  nad przygotowaniem uwag KSN do deregulacji ustawy Psw. Uwagi będą wysłane do 

MNiSzW do dnia 15 marca br.  

 

W dniu 2 marca MNiSzW ogłosiło konkurs na założenia do nowej ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym.  Z  ogłoszenia o konkursie, w Załączniku nr 1  pt.  „Zakres tematyczny” 

 wynika, że nie ma części dotyczącej pracowników. Jest pkt. 6 – „Model kariery i awansu 

zawodowego”, ale punkt ten nie obejmuje  zagadnień związanych z formami i okresami 

zatrudnienia pracowników – nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Ponadto 

podmiot, który może zgłosić się do konkursu musi być usytuowany w ustawie o finansowaniu 

nauki. To oznacza, że organizacje związkowe nie mogą zgłaszać się do konkursu. Podmiot, który 

wygra konkurs zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje.  

 

 

 

Sporządziła: Maria Sapor w konsultacji z członkami Prezydium.  

 


