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                                                                                                      Projekt 

1. PORZĄDEK OBRAD 

 

 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”  

 Poznań, 22-25 września 2016 r 

 

Dzień I: 22.09.2016 

 

17:00-21:00 rejestracja w Domu Studenckim nr 5, ul.Św.Rocha 11A 

 

Dzień II: 23.09.2016  
 

7,00 – 8,00 Śniadanie. 

8,00 – 9,00  Rejestracja w Centrum Wykładowym PP, ul.Piotrowo 2 -sala nr 1 

9,00 – 9,50 Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów KSN, sprawy organizacyjne zebrania. 

10,00 – 12,00 Wystąpienia  zaproszonych gości, dyskusja. 

 12,00 – 12,30 Przerwa kawowa. 

12,30 – 14,20 Dyskusja programowa. 

 

14,30 – 15,30 Obiad. 

 

16,30 – 18,30 obrady w panelach 

- panel instytutów badawczych 

- panel szkół wyższych i jednostek PAN 

 

19,00 kolacja 

 

Dzień III: 24.09.2016  
 

8,00 – 9,00 Śniadanie. 

9,30 – 11,00 Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Wyborczej, 

           Wybory uzupełniające do Rady KSN w kurii instytutów badawczych, 

          Informacja o pracy KSN w okresie styczeń 2015 – wrzesień 2016 , 

          Dyskusja na temat sprawozdań. 

  

11,00 – 11,30 Przerwa kawowa. 

 

11,30 – 13,50 Dyskusja programowa. 

14,00 – 15,00 Obiad. 

15,30 – 18,00 Przedstawienie projektów uchwał i stanowisk WZD, dyskusja i ich przyjęcie. 

              Zamknięcie obrad. 

 

19:00-24:00 Kolacja. 

    

Dzień IV: 25.09.2016 

 

7,30 – 9,00 Śniadanie. 
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2. Informacja Przewodniczącego o działalności Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
„Solidarność” i jej organów od 25 maja 2014 

 
Wstęp 
Informacja Przewodniczącego, gdyż jedynie on spośród różnych składowych władzy 
wykonawczej Sekcji nie podlegał nowym wyborom w analizowanym okresie. Mając na 
uwadze właśnie sprawy wyborcze, działania podejmowane przez Krajową Sekcję Nauki 
po wyborach w maju 2014 roku należałoby podzielić na trzy okresy: 1) do pojawienia 
się decyzji Komisji Krajowej unieważniającej ówczesne wybory Rady; 2) pomiędzy tą 
decyzją, a wyborami nowej Rady przeprowadzonymi 31 stycznia 2015 roku oraz 3) po 
WZD w dniu 31 stycznia 2016 roku. Informacje tu zawarte nie zostały jednak 
podporządkowane chronologicznemu układowi, a są odniesione do najistotniejszych 
problemów dnia dzisiejszego. 
 
Prawa związków zawodowych działających w obszarze nauki i szkolnictwa 
wyższego. 
Jak zapewne orientujecie się z informacji na bieżąco do Was przesyłanych do 
najważniejszych zagadnień należy zaliczyć: a) sprawę Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego dla pracowników szkół wyższych oraz b) przywrócenie zapisów 
dotyczących konieczności uzgodnień przez pracodawców spraw płacowych 
z organizacjami zakładowymi.  
Ad a) Po nieudanych próbach zablokowania zmian w Prawie o Szkolnictwie Wyższym 
wykluczających Ministra jako stronę układową w 2014 roku (kontakty, wystąpienia 
ustne i pisemne do Ministerstwa, organów Sejmu i Senatu, czy wreszcie Prezydenta RP) 
KSN w ramach kampanii prezydenckiej uzyskał zapewnienie od kandydującego 
wówczas, a dzisiaj sprawującego Urząd Prezydenta RP wsparcie postulatu przywrócenia 
usuniętych zapisów. Prowadzone rozmowy z obecnym ministerstwem niestety nie 
przyniosły spodziewanych rozwiązań w ramach zmian deregulacyjnych, co więcej po 
zwróceniu się do Pani Premier w tej sprawie uzyskaliśmy odpowiedź z Ministerstwa, 
która stara się wykluczyć powrót do takiego rozwiązania. Sprawa jest szczególnie 
ważna, jeżeli odniesiemy ją do sposobu formułowania założeń pod przyszłą ustawę, 
w którym całkowicie pominięto kwestie pracownicze. Wydaje się nieodzownym 
podjęcie szeroko zakrojonej akcji, w którą włączą się organizacje zakładowe nie 
wykluczając podjęcia działań politycznych. 
Ad b) W chwili obecnej, po silnym lobbingu z naszej strony, popartym wspólnym 
działaniem z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego ZNP, jak i Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność” po raz kolejny powraca sprawa zmiany zapisu art. 27 w ustawie 
o Związkach Zawodowych w sposób gwarantujący uzgodnienia spraw płacowych 
w całym obszarze nauki. W sprawie tej po raz kolejny zwracamy się do Pani Premier, 
przy poparciu wszystkich Central Związkowych i w dniu 26 września spotykamy się 
z Panią Elżbietą Rafalską Minister Rodziny i Spraw Społecznych, która jest 
odpowiedzialna za kształt tej ustawy. 
Te dwie, w chwili obecnej najważniejsze sprawy, unaoczniają, jak niezwykle ważnym 
jest spójny, szeroko poparty front podejmowanych działań. Tam, gdzie tylko możliwe, 
staramy się współdziałać przy realizacji poszczególnych celów z różnymi podmiotami 
nauki i szkolnictwa wyższego (np. KRASP, RGIB, stowarzyszeniami, czy strukturami 
AKO). W wielu z pośród nich mamy swoich członków, czy obserwatorów, którym należą 
się szczególne słowa podziękowania, by wspomnieć chociażby kol. Janusza 
Sobieszczańskiego aktywnie wprowadzającego nasze zdanie w warszawskim oddziale 
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AKO, czy kol. Wojciecha Pillicha z Markiem Kisilowskim występujących w roli 
obserwatorów w KKHP. Na szczególną uwagę zasługują tutaj wspólne akcje z innymi 
związkami zawodowymi, jak chociażby spotkanie w Ministerstwie NiSzW w trakcie 
procedowania ustawy deregulacyjnej, czy obecnie podejmowane działania w sprawie 
zmian w ustawie o związkach zawodowych. W tych działaniach nigdy nie tracimy swej 
tożsamości i pryncypialności według nas słusznie stawianych postulatów – np. sprawy 
odmiennego widzenia postulatów zmian w ustawie dotyczącej instytutów badawczych 
w stosunku do decyzji AKO warszawskiego, czy postulatu przenoszenia środków na 
badania z dotacji podstawowej artykułowanych przez KKHP. To dzięki takiemu 
podejściu udało się np. ograniczyć zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy 
o instytutach badawczych jedynie do grupy Państwowych Instytutów Badawczych. 
Takie długofalowe działanie podjęliśmy także w sprawie rzeczywistego wprowadzenia 
zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych. Oczywistym jest, że oprócz wymienionych zagadnień pojawia 
się wiele innych, o których wspominamy w opisie bieżącej działalności KSN, a z pośród 
których, na szczególną uwagę, zasługują działania powiązane z finansowaniem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
 
Finansowanie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Niezmiennym postulatem od początków istnienia KSNu pozostaje wprowadzenie 
postulowanego ładu płacowego w całym obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. 
Rozmowy z Ministerstwem, wystąpienia na forum Komisji Sejmowych, opinie, 
stanowiska i uwagi dotyczyły również poziomu finansowania nauki i szkolnictwa 
wyższego. Nie zaprzestajemy walczyć o wzrost środków przeznaczonych na ZFŚS 
(zablokowany ustawami okołobudżetowymi). W chwili obecnej jednak priorytetem staje 
się zwiększenie środków przeznaczonych na budżetowe finansowanie nauki. Nasze 
ostatnie rozmowy z Ministerstwem, jak i wystąpienia na forum Komisji Sejmowych 
w sposób jednoznaczny artykułowały tę potrzebę. Warto tutaj przywołać oddolne 
inicjatywy, jak chociażby organizacji z Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, czy 
Uczelni Krakowa, które wspierają nasze działanie. Działanie, które podobnie jak 
skuteczne zmienianie prawa wymaga ścisłego współdziałania, nie zawsze 
upublicznianego, zarówno z podmiotami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi w stosunku 
do naszego Związku. Znajdują one np. swoje odzwierciedlenie w aktualnych decyzjach 
Prezydium Komisji Krajowej, które aktywnie włącza się w uwypuklenie postulatu 
odpowiedniego poziomu finansowania nauki.  
 
Krajowa Sekcja Nauki w strukturze związku i działalność z nią związana. 
Jeszcze raz należy podkreślić, że skuteczność naszego działania jest nierozerwalnie 
związana z współdziałaniem KSN-u z różnymi strukturami Związku. Pomimo 
niesprzyjających nam okoliczności powiązanych z unieważnieniem wyborów Rady 
z maja 2014 roku, gdzie nasz wizerunek oraz wzajemne relacje były narażone na głęboki 
kryzys, nasze merytoryczne podejście do rozwiązywania trudnych problemów powoli 
skutkuje wzrostem naszej roli. Jak wspomniano, Komisja Krajowa oraz krajowe 
struktury branżowe popierają nasze postulaty skierowane do podmiotów zewnętrznych. 
Nie przekreśla to artykułowania przez nas propozycji zmian koniecznych do lepszego 
funkcjonowania struktur związku (propozycje zmian w Statucie, aktach prawa 
wewnątrzzwiązkowego, czy oddziaływania poprzez naszych ekspertów).  
Uważamy, że zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów musi wreszcie podjąć decyzje, 
które pozwolą odwrócić niekorzystne zmiany, niestety powiązane z dotychczasowym 
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zachowawczym zachowaniem KZD. Obserwując rozkład statystyczny wieku naszych 
członków, po następnej kadencji zostanie, jeżeli nie podejmiemy akcji pozyskania 
młodszych pokoleń, co najwyżej 1/3 obecnych członków wśród czynnych zawodowo. 
W tym celu wielokrotnie podkreślamy zmiany, które są korzystne dla najmłodszych 
pracowników, doktorantów i studentów. Po wnioskowaniu w tej sprawie zmian ustawy 
o związkach zawodowych, które zostały już wprowadzone w ostatnich jej wersjach, pora 
na zrealizowanie wniesionych postulatów dotyczących zmian Statutu naszego Związku 
by można było realnie zwiększyć uzwiązkowienie wśród doktorantów i studentów. 
Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj sposób komunikowania się. Pomimo trudności, 
które pojawiły się w związku z czasowym naszym współdziałaniem z „Przeglądem 
Oświatowym”, w chwili obecnej podstawowymi kanałami informacyjnymi pozostają: 
nowa witryna internetowa Sekcji, „Wiadomości KSN”, a przede wszystkim 
korespondencja z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  
W dniu 31 marca 2016 roku zostało przesłane na ręce Przewodniczącego KSN pismo 
przekazujące informacje od Zespołu Statutowo-Wyborczego Komisji Krajowej dotyczące 
niezgodności występujących w Regulaminie Sekcji zmienionym w dniu 23 maja 2014 
roku. Sprawę tą dwukrotnie omawiano na Prezydium, a przesłane przez KKW 
propozycje zmian przekazano Komisji Uchwał i Wniosków WZD KSN. 
Po wyborach w Sękocinie Starym Rada w lipcu 2014 roku przyjęła swój Regulamin, 
a dokonała jego modyfikacji podczas ostatniego posiedzenia Rady w Łodzi w czerwcu 
2016 roku. Zgodnie z jego zapisami w czerwcu 2016 roku zostało złożone sprawozdanie 
z działania Rady i jej organów. W międzyczasie nastąpiły dwie zmiany 
Przewodniczących Komisji Informacji i Rozwoju Związku oraz Jednostek Medycznych. 
Na bieżąco prowadzona jest działalność poprzez Komisje Rady. Niestety ciągle 
ubolewamy nad znikomym włączaniem się organizacji zrzeszonych w naszej Sekcji 
w działania bieżące i Komisji Rady.  
 
Działania bieżące 
W roku 2014, po wyborach w Sękocinie Starym, odbyły się trzy Posiedzenia Rady KSN 
oraz trzy Posiedzenia Prezydium Rady KSN, a po ponownych wyborach członków Rady, 
które odbyły się 31 stycznia 2015, do chwili obecnej odbyło się sześć posiedzeń Rady  
oraz dziewięć posiedzeń Prezydium Rady KSN.  
Działania powiązane z prowadzeniem polityki finansowej KSN w latach 2014-15 opisuje 
sprawozdanie skarbnika. W 2016 roku podjęto działania dotyczące większej 
ściągalności wpłat wnoszonych przez poszczególne organizacje zrzeszone w Sekcji. 
W ramach prac bieżących podejmowane były sprawy: 
W 2014 roku po wyborach w Sękocinie Starym: 
 procedowania nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 utrudniania działalności związkowej w AWF Katowice, 

 współpracy z Komisją Rewizyjną w sprawie przygotowania nadzwyczajnego 

zebrania delegatów KSN, 

 usunięcia wykrytych nieprawidłowości księgowych,  

 bieżącego reprezentowania KSN na posiedzeniach komisji Sejmowych oraz 

RGNiSzW, a także udział w Forum Uniwersytetów, 

 opiniowania rozporządzeń i budżetu, szczegółowo przedstawione w poniżej 

zestawionym wykazie opiniowanych dokumentów,  
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Od 2015 roku 
 przygotowanie NWZD KSN wraz z Apelem z dnia 26 stycznia 2015 roku trzech 

przewodniczących w sprawie udziału w WZD KSN, 

 sprawa przynależności organizacji zakładowych PAN do KSN (interwencja do 

Regionu Mazowsze, działania na poziomie KSNiO, oraz bezpośrednio do przew. 

Sekcji PAN kol. Nasalskiego) 

 udział w Kongresie „Kryzys uczelni - kryzys nauki - kryzys pracy. Diagnozy, postulaty, 

rozwiązania.” organizowanym przez KKHP w dniu 03 lutego 2015 roku 

z wystąpieniem pt. "Odpowiedzialność w kształceniu i nauce", 

 wsparcie akcji protestacyjnej branży górniczej oraz akcji protestacyjnej trzech 

central związkowych, 

 kontakty z MNiSzW: 

 dniu 21 kwietnia 2015 roku z min. prof. M. Ratajczakiem w sprawach: zasady 

podziału środków z rezerwy celowej poz. 40 ujętej w ustawie budżetowej na 

rok 2015 (Dz. U. z 2015. poz. 153), przeznaczonych na zwiększenie 

wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, w tym zasady przeprowadzenia 

podwyżek w uczelniach publicznych w 2015r. oraz naliczania odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015r. w świetle Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015r. i analizie 

podwyżek wynagrodzeń pracowników w uczelniach publicznych 

przeprowadzonych w latach 2013-2014. 

 w dniu 28 grudnia 2015 z Ministrem J. Gowinem – ustalenie spraw 

obejmowanych możliwą współpracą, a następnie współpraca z Sekretarzem 

Stanu prof. A. Bobko 

 bieżące reprezentowanie KSN na posiedzeniach komisji Sejmowych, RGNiSzW, 

posiedzeniach plenarnych KRASP, a także udział w Forum Uniwersytetów, 

konferencjach „5 poziom - brakujące ogniwo?”, „Prawny model zatrudnienia 

nauczyciela akademickiego”. 

 reprezentowanie NSZZ „S” w programach Inteligentny Rozwój i Polska Cyfrowa, 

 udział w kampanii wyborczej Prezydenta RP: Poznań, pytania do kandydatów, oraz 

wyborów parlamentarnych (w dniu 12 czerwca 2015 roku spotkanie w sejmie 

z klubem PiS AKO i KSN, spotkanie AKO w Łodzi, konwencja PiS) 

 stanowisko w sprawie zapowiedzi działań KRASP dotyczących wyłączenia 

nauczycieli akademickich spod zapisów Kodeksu Pracy, 

 akcje w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych, 

 wystąpienie z wnioskiem poparcia starań o przyznanie nagrody ministra, 

 stanowiska dotyczące IB skierowane: do Min. Wasiak w sprawie połączenia 

Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Instytutem Technologiczno-

Przyrodniczym, do min. Ratajczaka w sprawie wysokości dotacji statutowej oraz do 
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min. J. Gowina w sprawie polityki państwa w stosunku do IB, działania w sprawie 

zmian w ustawie o instytutach badawczych,  

 działania związane z propozycjami zmian w ustawie o instytutach badawczych 

i poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o IB,  

 stałe kontakty i współdziałanie z Przewodniczącym i Komisją Polityki Naukowej 

Rady Głównej Instytutów Badawczych, 

 wystąpienie do Ministra Środowiska z prośbą o spotkanie w sprawie działalności 

podległych instytutów, 

 akcje medialne: wywiady w Gazecie Prawnej, Forum Akademickim, Tygodniku 

Solidarność, uruchomienie nowej strony KSN,  

 podejmowanie działań dotyczących sprawy AWF w Katowicach: list z  27.01.2015 r. 

do Przew. PKA, Ministra NiSzW prof. L. Kolarskiej-Bobińskiej, min. prof. A. Bobko, 

 działania w sprawie umowy TTIP, 

 działania w kierunku opracowania nowej strony www KSN – zakończone 

wdrożeniem we wrześniu 2015 r.,  

 współpraca z Komisją Rewizyjną w sprawach prowadzonych kontroli oraz jej 

problemów i działań bieżących. 

 opiniowanie m. in. : 

 projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
i trybu udzielania pomocy publicznej de minimis za pośrednictwem NCBR, 

 projektu rozporządzenia zm. rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent pieniężny. 

 projektu rozporządzenia w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli 
akademickich i pracowników naukowych oraz w sprawie ogólnopolskiego 
wykazu studentów i doktorantów, 

 projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu...., 

 projektu rozporządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu 
Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników, 

 projektu rozporządzenia w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać 
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, 

 projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków na naukę, 

 projektu rozporządzenia w sprawie podejmowania decyzji o wyrażaniu zgody na 
zwiększenie ogólnej liczby osób na studiach stacjonarnych, 

 projektu ustawy budżetowej na 2015 r. w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego,  
 projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu ubiegania się o nadanie 

statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, 
 projektu ustawy o zm. ust. Kodeks pracy oraz innych ustaw, 
 projektu rozporządzenia w sprawie podziału dotacji z budżetu Państwa dla 

uczelni publicznych i uczelni niepublicznych 
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 projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy 
finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, 

 projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania 
pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 
publiczne i informacje sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 

 projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020, 

 w sprawie finansowania studiów w zagranicznych uczelniach ze środków 
publicznych, 

 projektu ustaw: budżetu oraz ustaw okołobudżetowych, 
 dokumentu Prezydenta RP „Postulaty zmian zwiększających innowacyjność 

polskiej gospodarki.”, 
 projektu zmian w kryteriach oceny jednostek naukowych, 
 projektów ustaw i rozporządzeń w sprawie ochrony zwierząt, 
 projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny 

wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-
techniczne, 

 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, 

 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz 
rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań 
naukowych lub prac rozwojowych, 

 projektu budżetu państwa na rok 2016 w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki 
oraz ustaw okołobudżetowych, 

 zmian w programie „Studia dla wybitnych”, 
 poselskiego projektu ustawy o instytutach badawczych,  
 projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...., 
 projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uwagi do art. 

120, 
 założeń do projektu budżetu na 2017 r. w działach „nauka” i „szkolnictwo 

wyższe”, 
 projektu rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni 
publicznych, 

 projektu ustawy budżetowej na 2017 r., 
 projektu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 

Działania podejmowane w ramach poszczególnych komisji rady są opisane w dalszej 
części materiałów. 
 
Wnioski końcowe: 
Uważa się za niezbędne złożenie szczególnych podziękowań oraz wsparcia prowadzonej 
aktywności, a w szczególności:  

1) dotyczących prowadzonej polityki finansowej KSN, 
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2) powiązanych z działalnością i reprezentowaniem KSN-u zarówno na zewnątrz 

Związku jak i wobec innych jednostek organizacyjnych Związku, 

3) opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących sfery nauki i szkolnictwa 

wyższego, 

4) podejmowania działań na rzecz poprawy warunków zatrudnienia oraz pracy 

i uprawnień pracowniczych, 

5) podejmowania działań interwencyjnych, 

6)  organizacji szkoleń, 

7)  promocji działalność Sekcji na zewnątrz,  

8)  utrzymania kontaktów z międzynarodowymi organizacjami związkowymi. 

 

Sporządził: Przewodniczący KSN Bogusław Dołęga 
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3. Władze KSN 
 

Na WZD w Sękocinie Starym na kadencję 2014-2018 wybrano 36-osobową (w tym 

Przewodniczący) Radę KSN oraz 5-osobową Komisję Rewizyjną. WZD w Warszawie w 

styczniu 2015 zwiększyło liczbę członków Rady do 39 osób (w tym Przewodniczący). Rada 

KSN powołała Prezydium w liczbie 15 osób w tym przewodniczący. 

 

Skład Rady KSN oraz udział członków w posiedzeniach Rady  
w okresie 24.05.2014 – 31.12.2014 

(razem 3 posiedzenia Rady) 
L.p. 

Nazwisko i imię Uczelnia/Instytut/Miasto Ilość 
obecności 

1.  Andrzejewska Krystyna Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1, 2-usp 
2.  Bartczak Andrzej Politechnika Łódzka 3 
3.  Boryczko Bożena AGH, Kraków 3 
4.  Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 3 
5.  Dudek Jerzy Instytut Nafty i Gazu, Kraków *  3 
6.  Duńska-Kosmowska Barbara Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 0 
7.  Gutowski Marek Instytut Fizyki PAN, Warszawa * 2 
8.  Janik Wojciech Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 2 
9.  Janowski Paweł KUL, Lublin 3 
10.  Jarząbek Halina Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy * 2 
11.  Kaczor Józef Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 

Lublin 
3 

12.  Kaczyńska Małgorzata Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2, 1-usp 
13.  Kisilowski Marek Politechnika Warszawska 3 
14.  Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 3 
15.  Kotyński Andrzej Uniwersytet Medyczny, Łódź 3 
16.  Kulik Tadeusz Politechnika Warszawska 2 
17.  Linde Bogumił Uniwersytet Gdański 0 
18.  Lisik Tadeusz Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2 
19.  Misterkiewicz Bogusław Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny, Radom 
3 

20.  Petkowicz Beata Uniwersytet Medyczny, Lublin 2 
21.  Pietruch Rafał Przemysłowy Inst. Automatyki i Pomiarów, 

Warszawa 
* 2 

22.  Pillich Wojciech Politechnika Śląska, Gliwice 3 
23.  Piwowońska Justyna Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice *3 
24.  Przegalińska-Gorączkowska 

Małgorzata 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 
Bydgoszcz 

3 

25.  Sapor Maria AGH, Kraków 3 
26.  Sawicki Marek Uniwersytet Jagielloński, Kraków 3 
27.  Sensuła Barbara Politechnika Śląska, Gliwice 3 
28.  Siciński Kazimierz Inst.Technik Innowacyjnych EMAG, 

Katowice 
*3 

29.  Skurzyk Piotr Uniwersytet Śląski, Katowice 1, 1-usp 
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30.  Srebrny Julian Uniwersytet Warszawski 3 
31.  Stępka Leszek Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 3 
32.  Szymków Janusz Politechnika Wrocławska 3 
33.  Ścibisz Marek Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 3 
34.  Zawitowski Zbigniew Politechnika Poznańska 3 
35.  Zięba Beata Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 3 
36.  Żurawska Ewa Uniwersytet Śląski, Katowice 2 
* delegaci z instytutów badawczych oraz PAN. 
 

 

Skład Prezydium Rady KSN oraz udział członków w posiedzeniach 
Prezydium  

w okresie 24.05.2014 – 31.12.2014 
(razem 1 + 2 posiedzenia Prezydium ) 

L.p. 
Nazwisko i imię Uczelnia/Instytut/Miasto Ilość 

obecności 

1.  Andrzejewska Krystyna Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2 
2.  Boryczko Bożena AGH, Kraków 1, 1-usp 
3.  Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 2 
4.  Dudek Jerzy Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2 
5.  Gutowski Marek Instytut Fizyki PAN, Warszawa 1 
6.  Janowski Paweł KUL, Lublin 2 
7.  Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 1, 1-usp 
8.  Kulik Tadeusz Politechnika Warszawska 1, 1-usp 
9.  Petkowicz Beata Uniwersytet Medyczny, Lublin 0 
10.  Pillich Wojciech Politechnika Śląska, Gliwice 2 
11.  Sapor Maria AGH, Kraków 2 

12.  Sawicki Marek Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2 

13.  Siciński Kazimierz Inst. Technik Innowacyjnych EMAG, 
Katowice 

2 

14.  Zawitowski Zbigniew Politechnika Poznańska 2 

15.  Zięba Beata Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2 

Pierwsze posiedzenie prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarnos c ” w dniu 18.06.2014, w  
Krakowie, odbyło się w składzie powołanym przez Radę w dniu 24.05.2016. 

Obecni: Bogusław Dołęga, Maria Sapor, Wojciech Pilich,  Jerzy Dudek, Bożena Boryczko, 
Marek Sawicki, Agnieszka Ozga (KR), Kazimierz Siciński (zaproszony). 
 

 

Skład Rady KSN oraz udział członków w posiedzeniach Rady  
w  okresie 01.01.2015 – 30.06.2016 

(razem 6 posiedzeń Rady) 
. 

L.p. 
Nazwisko i imię Uczelnia/Instytut/Miasto Ilość 

obecności 

1.  Andrzejewska Krystyna Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 5, 1-usp 
2.  Bartczak Andrzej Politechnika Łódzka 6 
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3.  Barwiński Bogdan od 18.06.16 Uniwersytet Wrocławski 1 
4.  Białowolska-Tejchman Aniela Politechnika Gdańska 5, 1-usp 
5.  Boryczko Bożena AGH, Kraków 6 
6.  Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 6 
7.  Dudek Jerzy Instytut Nafty i Gazu, Kraków *  6 
8.  Duńska-Kosmowska Barbara Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 1 
9.  Gutowski Marek Instytut Fizyki PAN, Warszawa 5, 1-usp 
10.  Janik Wojciech Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 4 
 Janowski Paweł do 5.03.2016 KUL, Lublin 2, 1-usp 
11.  Jarosz Danuta Śląski Uniwersytet Medyczny 4 
12.  Jarząbek Halina Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy *5,1-usp  
13.  Kaczor Józef Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, 

Lublin 
6 

14.  Kaczyńska Małgorzata Uniwersytet Jagielloński, Kraków 6 
15.  Kisilowski Marek Politechnika Warszawska 6 
16.  Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 5 
17.  Kotyński Andrzej Uniwersytet Medyczny, Łódź 4, 1-usp 
18.  Kulik Tadeusz Politechnika Warszawska 5, 1-usp 
19.  Leśniak Zbigniew Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 4 
20.  Linde Bogumił Uniwersytet Gdański 2, 4-usp 
21.  Lisik Tadeusz Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 4, 1-usp 
22.  Misterkiewicz Bogusław Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny, Radom 
5, 1-usp 

23.  Petkowicz Beata Uniwersytet Medyczny, Lublin 1 
24.  Pietruch Rafał Przemysłowy Inst. Automatyki i Pomiarów, 

Warszawa 
* 4 

25.  Pillich Wojciech Politechnika Śląska, Gliwice 5, 1-usp 
26.  Piwowońska Justyna Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice *4, 1-usp 
27.  Przegalińska-Gorączkowska 

Małgorzata 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 
Bydgoszcz 

4, 2-usp 

28.  Sapor Maria AGH, Kraków 5, 1-usp 
29.  Sawicki Marek Uniwersytet Jagielloński, Kraków 6 
30.  Sensuła Barbara Politechnika Śląska, Gliwice 3, 3-usp 
31.  Siciński Kazimierz Inst.Technik Innowacyjnych EMAG, 

Katowice 
*6 

32.  Skurzyk Piotr Uniwersytet Śląski, Katowice 0 
33.  Stępka Leszek Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 3, 2-usp 
34.  Szczukocki Dominik Uniwersytet Łódzki 5, 1-usp 
35.  Ścibisz Marek Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin 3, 2-usp 
36.  Zawitowski Zbigniew Politechnika Poznańska 5 
37.  Zięba Beata Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 5, 1-usp 
38.  Ziomek Agnieszka Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 5 
39.  Żurawska Ewa Uniwersytet Śląski, Katowice 5, 1-usp 
* delegaci z instytutów badawczych oraz PAN. 
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Skład Prezydium Rady KSN oraz udział członków w posiedzeniach 
Prezydium  

w okresie 01.01.2015 –10.09.2016 
(razem 10 posiedzeń Prezydium) 

L.p. 
Nazwisko i imię Uczelnia/Instytut/Miasto Ilość 

obecności 

1.  Andrzejewska Krystyna Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 8, 2-usp 
2.  Boryczko Bożena AGH, Kraków 8, 2-usp 
3.  Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 10 
4.  Dudek Jerzy Instytut Nafty i Gazu, Kraków 9, 1-usp 
5.  Gutowski Marek Instytut Fizyki PAN, Warszawa 9 
 Janowski Paweł do 26.09. 15  

(4 pos.) 
KUL, Lublin 2 

6.  Jarosz Danuta  od 10.09.2016 
(1 pos.) 

Śląski Uniwersytet Medyczny 1 

7.  Kisilowski Marek od 10.10.15 
(6 pos.) 

Politechnika Warszawska 5, 1-usp 

8.  Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 5, 5-usp 
9.  Kulik Tadeusz Politechnika Warszawska 8, 1-usp 
 Petkowicz Beata do 

21.05.2016 (9 pos.) 
Uniwersytet Medyczny, Lublin 0 

10.  Pillich Wojciech Politechnika Śląska, Gliwice 9 
11.  Sapor Maria AGH, Kraków 8, 2-usp 

12.  Sawicki Marek Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9, 1-usp 

13.  Siciński Kazimierz Inst.Technik Innowacyjnych EMAG, 
Katowice 

10 

14.  Zawitowski Zbigniew Politechnika Poznańska 10 

15.  Zięba Beata Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 8, 2-usp 
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4. Informacje o działalności Komisji Stałych 

 
Informacja o działalności Komisji ds. Interwencji i Legislacji 

za okres I 2015 – VI 2016. 

 

Komisja Interwencji i Legislacji przyjmuje zapytania prawne dotyczące problemów 

grupowych z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i ustaw pokrewnych. Z pytaniem takim 

mogą się zgłaszać organizacje związkowe zrzeszone w KSN, posiadające opłacone składki na 

KSN. Organizacja związkowa przesyła pytanie prawne do Biura KSN, a stamtąd jest ono 

kierowane do Komisji Interwencji. Nie obyło się jednak bez konieczności natychmiastowej 

interwencji telefonicznej czy emailowej na potrzeby indywidualnego członka naszej 

organizacji. 

Opinie, komentarze, porady w szczególności dotyczyły przestrzegania prawa pracy, ustawy 

prawo o szkolnictwie wyższym  czy prawa związkowego przez pracodawców, 

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, ochrony danych osobowych czy 

praw autorskich. Komisja służyła też radą innym Komisjom, w tym naszej Komisji 

Rewizyjnej. 

W okresie sprawozdawczym Komisja w miarę potrzeb i możliwości opiniowała projekty 

aktów prawnych, wyrażała opinie na temat aktów aktualnie obowiązujących ewentualnie 

kierowała uwagę na rozwiązania uprzednio obowiązujące. 

Zwraca uwagę fakt, że problemów prawnych przybywa, a Komisja składa się tylko z dwóch 

członków i mimo wielu akcesów, chętnych do debaty jest sporo, ale do pracy niewielu. 

Beata Zięba – Przewodnicząca 

Krystyna Andrzejewska – Zastępca 

 

Sporządziła Beata Zięba 

10 czerwca 2016 r. 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku 

za okres I 2015 – VI 2016. 

 

Komisja ds. Komunikacji i Rozwoju Związku przygotowała i uruchomiła oraz na bieżąco 

prowadzi stronę internetową (http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/). Ponadto przygotowuje 

i negocjuje komunikaty po spotkaniach z przedstawicielami rządu RP.   

 Pod kierunkiem Zastępcy Przewodniczącego Komisji wdrożono systemu e-głosowania 

dla członków Rady. Do uzyskania pełnej funkcjonalności systemu należy udostępnić 

każdemu z członków Rady indywidualny kod dostępu do systemu oraz przeszkolić 

użytkowników. 

 Przedstawiciele Komisji zainicjowali spotkanie władz KSN z panią Elżbietą Rafalską 

– ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, biorąc pod uwagę rolę tego resortu w 

sprawach dotyczących przeciwdziałania brakowi trwałości zatrudnienia, feudalizacji 

stosunków pracowniczych oraz ograniczaniu zakresu partycypacji pracowniczej w nauce i 

szkolnictwie wyższym.  

 Zgodnie ze zobowiązaniem przedstawionym na posiedzeniu Rady w Krakowie,  

przygotowany został ramowy program przedmiotu „Partycypacja pracownicza” oraz we 

współpracy z Regionem Mazowsze zostały przeprowadzone zajęcia pilotażowe w wymiarze 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/
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15 h. Przeprowadzono również wstępną ewaluację zajęć. Do projektu pozyskano partnerów z 

Regionu Mazowsze, Komisji Zakładowych oraz ze środowiska studenckiego i młodych 

pracowników nauki. 

 Podejmowane od sierpnia 2015 roku wysiłki pozwoliły wypracować wspólne 

stanowisko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, KSN i KKHP w sprawie 

postulowanych, zasadniczych zmian, jakie PiS zobowiązał się zrealizować w przypadku 

wygrania wyborów parlamentarnych. Uzgodnione zobowiązania PiS były w całości zgodne z 

postulatami NSZZ „Solidarność” i dotyczyły: 

 zrównoważonego rozwoju wszystkich ośrodków naukowych, bez poświęcenia 

mniejszych placówek na rzecz wzmocnienia placówek w wielkich miastach; 

 stopniowego wzrostu w latach 2016-2020, począwszy od 2017 roku, wydatków na 

naukę w wysokości 0,15 % PKB rocznie; 

 przeznaczenia przyszłego wzrostu finansowania nauki na stabilne, strukturalne 

finansowanie działalności naukowej; 

 wprowadzenia możliwości realizacji różnych ścieżek kariery akademickiej: etatów 

dydaktycznych, dydaktyczno-badawczych i badawczych; 

 likwidacji patologicznych stosunków zatrudnienia, w szczególności młodszych 

pracowników naukowych; zniesienia niejasnego statusu doktorantów oraz 

destabilizacji i niepewności o pracę adiunktów – zatrudnienie nauczycieli 

akademickich powinno być dokonywane na podstawie mianowania bądź umowy o 

pracę na czas nieokreślony, jako właściwej formy zatrudnienia na wszystkich etapach 

kariery naukowej.  

  Niejasna sytuacja prawna doktorantów i niestabilność zatrudnienia są podstawowym 

powodem obaw wielu młodych pracowników, hamujących podejmowanie przez nich decyzji 

o wstąpieniu do Związku. Drugim podnoszonym powodem jest wysokość składki, 

niewspółmierna zdaniem zainteresowanych do korzyści uzyskiwanych przez członka 

Związku (ten argument traci na znaczeniu w sytuacji, gdy zainteresowany znajduje się w 

konflikcie z pracodawcą).  

 Niestety słaba pozycja Związku wobec hegemonii organów jednoosobowych, 

w szczególności w szkołach wyższych, w połączeniu z brakiem stabilizacji zatrudnienia i 

brakiem oceny merytorycznej, pozbawia obecnych i przyszłych działaczy związkowych 

wsparcia i  bezpieczeństwa. 

 Brak jest również ekspertów prawnych, którzy widzieliby specyfikę stosunków 

prawnych stworzonych na styku kodeksu pracy i ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.  

 Problem ten został potwierdzony w badaniu przeprowadzonym przez Komisję w 

ramach przygotowań do Krajowej Konferencji Rzeczników Dyscyplinarnych i 

Przewodniczących Uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych. W ciągu ostatnich trzech lat 

gwałtownie zwiększyła się liczba wszczynanych postępowań dyscyplinarnych, w tym 

również wobec osób określanych w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy jako 

sygnaliści.  

 Przewodniczący Komisji reprezentuje KSN w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, w Zespole Koordynującym Akcje Protestacyjne Sfery Finansów Publicznych przy 

Komisji Krajowej NSZZ "Solidarności" oraz w Komitecie Kryzysu Humanistyki Polskiej. 

 Poza podejmowaniem bieżących prac służących utrzymaniu i ulepszeniu działania 

strony internetowej oraz reprezentacji interesów i postulatów Związku w różnych gremiach 

opiniotwórczych, Komisja powinna rozwinąć zasięg oddziaływania zajęć z „Partycypacji 

pracowniczej” poprzez pozyskiwanie nowych wykładowców i uruchamianie zajęć dla 

studentów w kolejnych uczelniach oraz przygotować i przeprowadzić pilotażowe szkolenia na 

temat form i metod pozyskiwania nowych członków NSZZ „Solidarność”. Przygotowanie 

szkoleń należałoby powierzyć nowo powołanemu Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 
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Marek Kisilowski – Przewodniczący 

Małgorzata Kaczyńska – Zastępca Przewodniczącego, webmaster KSN 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

za okres I 2015 – VI 2016. 

Komisja liczy 14 osób. Jej skład osobowy w porządku alfabetycznym jest następujący: 

1. Andrzej Bartczak    

2. Bożena Boryczko     

3. Marek Gutowski – vice przewodniczący 

4. Paweł Janowski   

5. Tadeusz Kulik – przewodniczący 

6. Marek Kisilowski  

7. Edward Malec  

8. Wojciech Pilich       

9. Maria Sapor      

10. Kazimierz Siciński – obserwator 

11. Julian Srebrny     

12. Dominik Szczukocki   

13. Beata Zięba      

14. Agnieszka Ziomek 

Na ogół członkowie Komisji kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej i 

telefonów. Bezpośrednie rozmowy w niepełnym składzie odbywają się również przy okazji 

posiedzeń Prezydium i Rady KSN. Odbyły się także dwa posiedzenia plenarne Komisji w 

dniach 20 czerwca i 5 grudnia 2015 r. Listy obecności i porządki obrad obydwu posiedzeń 

stanowią załączniki do tego sprawozdania. Obydwa posiedzenia odbyły się w lokalu KZ 

Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu pierwszym uczestniczyło 6 spośród 13 członków 

Komisji (frekwencja 46%) oraz jeden zaproszony gość, zaś spotkanie drugie zgromadziło 10 

spośród 14 członków Komisji (frekwencja 71%). 

Na pierwszym posiedzeniu plenarnym Komisja omówiła i przyjęła program działania, który 

był również przedmiotem pogłębionej dyskusji na temat form i metod realizacji na drugim 

posiedzeniu Komisji. W programie pracy Komisji można wyróżnić trzy poziomy działań: 

1. Działania bieżące – aktywne uczestnictwo w spotkaniach różnych gremiów 

działających w obszarze zainteresowań Komisji.  

- Przewodniczący Komisji uczestniczył w plenarnym posiedzeniu KRASP we 

Wrocławiu (16-17.X.2015),  

- Przewodniczący i grono członków Komisji wielokrotnie uczestniczyli w 

posiedzeniach Sejmowych Podkomisji i Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

- zaangażowanie w bieżące opiniowanie wniosków o nagrody naukowe i projektów 

aktów prawnych dotyczących nauki i edukacji. 

- spotkania z Ministrem i wiceministrami Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Działania krótkookresowe – do końca roku 2015.  
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Wytypowano 6 zagadnień do natychmiastowego lobbingu w gremiach decyzyjnych 

wraz ze wskazaniem osób koordynujących działania: 

a. Ponadzakładowy układ pracy (Beata Zięba) 

b. Zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe (Maria Sapor) 

c. Finansowanie świadczeń socjalnych (Andrzej Bartczak + Dominik Szczukocki) 

d. Finansowanie i rozwój Instytutów Badawczych (Kazimierz Siciński) 

e. Powrót uczelni do sfery budżetowej (Wojciech Pilich) 

f. Zatrudnienie adiunktów (Dominik Szczukocki) 

 

3. Działania długookresowe – do końca kadencji.  

Działania te głównie dotyczą realizacji uchwały Rady KSN w sprawie prac nad 

zmianą prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym i nauce podjętej w 

Krakowie 10 października 2015. 

 

Sprawozdanie opracował 

Tadeusz Kulik – przewodniczący Komisji 

Warszawa, dn. 16.06.2016 

 

 Informacja o działalności  Komisji ds. Przekształceń Jednostek Naukowych i Organizacji 

ich Współpracy KSN za okres I 2015 – VI 2016. 
  

Do Komisji zapisało się 8 osób, w związku z czym skład jej członków wg kolejności i listy 

zgłoszeń prowadzonej przez Sekretarza KSN, przedstawia się następująco:  

Jerzy Dudek, INiG  

Halina Jarząbek, INSCh  

Justyna Piwowońska, IMN  

Anna Nieróbca, IUNG  

Andrzej Perzyński, IUNG  

Andrzej Harlecki, ATH  

Barbara Sensuła, PŚl  

Barbara Jakubowska, IHAR  

Do głównych działań komisji w roku 2015 należało:  

- monitorowanie zamierzeń i planów poszczególnych resortów pod kątem możliwych 

przekształceń jednostek naukowych: oprócz ogólnych apeli o konsolidacje instytutów i uczelni w 

2015r. nie było wykrystalizowanych planów tego rodzaju, natomiast pod koniec roku pojawiły się 

zmiany organu nadzorującego 4 instytutów badawczych: IMM, IŁ, ITI i NASK, które przeszły 

pod nadzór resortu cyfryzacji,  

- monitorowanie sytuacji ekonomicznej jednostek naukowych w aspekcie możliwych 

przekształceń spowodowanych czynnikami ekonomicznymi: w szczególności monitorowana była 

sytuacja wybranych instytutów: IETU z powodów ekonomicznych i planowanej konsolidacji z 

IMGW, oraz IUNG z powodu niepodpisania programu wieloletniego, co mogło spowodować 

zwolnienie pewnej liczby pracowników,  

- gotowość do opiniowania projektów aktów prawnych w obszarze działania komisji: do KSN nie 

zostały w 2015r. skierowane takie akty, a rozporządzenia Rady Ministrów ws. zmiany organu 

nadzorującego IMM, IŁ, ITI i NASK jw. zostały przyjęte z pominięciem konsultacji społecznych,  

- obserwacja konkursów na projekty badawcze i rozwojowe i wybór propozycji dla 

zainteresowanych komisji zakładowych, w szczególności obserwowane były konkursy POIR 
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1.1.1 (tzw. szybka ścieżka), 1.1.2 (instalacje w skali demonstracyjnej) i 4.1.4 (projekty 

aplikacyjne),  
- obserwacja wybranych programów operacyjnych na lata 2014-2020 takich jak POIR, 

POWER i POPC, a także Polsko-Norweskiego Programu Badawczego pod kątem 

możliwej współpracy jednostek w konsorcjach naukowych i naukowo-przemysłowych, 

- współpraca z sekretariatami przemysłowymi NSZZ Solidarność, skupionymi w ugrupowaniu 

Industri-All i w zespole ds. rozwoju przemysłu, powołanym przez Komisję Krajową: w 

szczególności została nawiązana współpraca z Sekretariatem Metalowców NSZZ Solidarność, 

którego przewodniczący Bogdan Szozda jest również szefem Zespołu Komisji Krajowej ds. 

przemysłu,  

- organizacja przedsięwzięcia pilotażowego w zakresie współpracy jednostek naukowych w 

wybranym projekcie lub projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych: przygotowany 

został pilotaż współpracy w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, który zostanie 

uruchomiony w 2016r. w oparciu o zebranie zgłoszeń z poziomu działaczy KSN. 

 

Opr.: Kazimierz A. SICIŃSKI, przewodniczący Komisji 

 

 

Informacja o działalności  

Komisji ds. płac  

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 za okres od lipca 2014 roku do 10 czerwca 2016 roku 

 

Komisja w minionym okresie: 

 wydawała w formie pisemnej stanowiska w sprawie podwyżek wynagrodzeń 

adresowany do Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” uczelni publicznych 

należących do Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

 wypowiadaliśmy się także w sprawie projektów aktów normatywnych dotyczących 

szkolnictwa wyższego, 

 Przewodnicząca była współorganizatorem spotkania w kwietniu 2015, 2016 roku w 

Kołobrzegu razem z Komisją ds. warunków pracy i spraw socjalnych z 

przedstawicielami Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”, na którym zostały 

przedstawione i omówione: 

1) PLAN RZECZOWO – FINANSOWY, OMÓWIENIE W ZAKRESIE SPRAW 

WYNAGRODZEŃ, ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH, 

2) PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ w 2015, 

3) ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEŃ SOCJALNYCH (zasady tworzenia 

funduszu, co to jest działalność socjalna, jak art. 8 ustawy o ZFŚS zapisać w 

regulaminie, podatek od świadczeń ZFŚS, jak uniknąć składki ZUS od świadczeń 

z ZFŚS, postępowanie przed sądem, 

4) Urlop dla poratowania zdrowia, świadczenie rehabilitacyjne, 

5) SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY w Uczelniach, w PAN i w Jednostkach 

badawczych  

a) Plan pracy SIP i jego realizacja-zwyczaj czy ustawowy obowiązek? 

b) Najczęstsze obszary nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w szkolnictwie 

wyższym- zadania SIP. 
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c) Współpraca SIP ze służbą BHP- udział w pracach zespołów powypadkowych, 

przegląd stanowisk, ocena ryzyka zawodowego, 

d) Nowe zagrożenia psychospołeczne w szkolnictwie wyższym – zadania SIP w 

prewencji czynników stresogennych. 

Do każdego szkolenia zostały przygotowane niezbędne materiały w formie obowiązujących 

przepisów. 

Ponadto przygotowałam do wysyłki do Delegatów na WZD i Komisji Zakładowych 

ujednolicone obowiązujące ustawy oraz przepisy wykonawcze 

Współpracowałam z Komisją ds. interwencji. 

/-/ Krystyna Andrzejewska 

Poznań, dnia 10 czerwca 2016 roku 

 

Informacja o działalności Komisji ds. ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych 

za okres I 2015 – VI 2016. 

           

          Komisja ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych liczy 17 członków. Z planu Komisji 

na 2015 rok udało się zorganizować wspólnie z niezawodną Komisją ds. Płac szkolenie dla 

Komisji Zakładowych w Kołobrzegu w dniach 16 – 19 kwietnia. W pierwszym dniu 

omawiane były sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , planu 

rzeczowo – finansowego, podwyżek wynagrodzeń. W drugim dniu szkolenia planowana była 

tematyka Społecznej Inspekcji Pracy w Uczelniach i instytucjach należących do KSN ale ze 

względu na obszerność tematyki dot.ZFŚS nie było możliwości czasowych na poruszenie 

tematyki SIP. Dlatego zaplanowaliśmy zorganizowanie dwudniowego szkolenia dla 

Społecznych Inspektorów Pracy i członków Komisji Zakładowych w dniach 17 – 20 września 

2015 roku w Poznaniu. Zostali zapewnieni wykładowcy, sala wykładowa, zarezerwowane 

noclegi i wyżywienie. Zaczęły napływać zgłoszenia i wtedy okazało się , że ujawnili się 

organizatorzy Forum Uniwersyteckiego z WSH w Warszawie z podobnym terminem 

spotkania i trzeba było odwołać nasze szkolenie. 

 

 W dniach 14 -17 kwietnia 2016 roku w Kołobrzegu na terenie ośrodka wypoczynkowego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Komisje : ds. Płac i ds. Warunków Pracy i Spraw 

Socjalnych zorganizowały szkolenie dla członków Komisji Zakładowych i Społecznych 

Inspektorów Pracy z wyższych uczelni, instytutów badawczych, PAN należących do KSN. W 

szkoleniu wzięło udział 50 osób.  

Pierwszy dzień szkolenia prowadzony przez kol. mgr Krystynę Andrzejewską – 

przewodniczącą Komisji ds. Płac poświęcony był tematyce związanej z Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych – m.in. działalności socjalnej, zasadom tworzenia 

funduszu, podatkom od świadczeń, postępowania przed sądem, urlopom dla poratowania 

zdrowia, świadczeniom rehabilitacyjnym. 

 W drugim dniu szkolenia wykładowcą był dr Mateusz Warchał – biegły sądowy, specjalista 

w zakresie audytów personalnych, doradztwa z psychologii i prawa pracy, wykładowca 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Oświęcimiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i wykładowca na 

ogólnopolskich szkoleniach organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Tematem 

szkolenia były „ Rola i zadania społecznej inspekcji pracy”, w tym:  

y ustawowy obowiązek,  
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-

zadania SIP,  

-udział w pracach zespołów powypadkowych,  

 

w szkolnictwie wyższym-zadania SIP w prewencji 

czynników stresogennych  

 

 Aby pobudzić aktywność zadeklarowanych członków Komisji, rozesłano drogą e-mailową 

prośbę o przesyłanie projektów treści ankiety dotyczącej działalności Komisji Zakładowych 

w odniesieniu do pracy SIP w Uczelniach i instytucjach będących członkami KSN, 

działalności Komisji BHP . I ruszyła lawina w postaci jednej propozycji ankiety od kol. 

Elżbiety Salamon z Uniwersytetu Wrocławskiego (nie na darmo zastępcy przewodniczącego 

Komisji). Na chwilę obecną występuje podobny problem jak  w innych Komisjach. Chętnych 

do prac w Komisji jest dużo ale kończy się to tylko na deklaracjach. Później jest tylko cisza .  

 

Sporządził: Zbigniew Zawitowski 

 

 

Informacja o działalności Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

za okres I 2015 – VI 2016. 

Standing Committee for Equality (Maria Kotełko) 

- Opracowanie ramowego stanowiska KSN (na bazie etyki chrześcijańskiej i projektu na Radzie 
KSN) – 7.03. 

- Udział kol. Kotełko w konferencji (spotkaniu) 16-17.03.2015 w Brukseli, w tym prezentacja 
stanowiska, wspólna akcja z delegacjami z Niemiec i Bułgarii , której efektem było odrzucenie 
rezolucji o ‘płci kulturowej’, oferta – informacja dot. aplikacji o granty dla młodych 
naukowców, 

- Opracowanie sprawozdania z wyjazdu. 
- Opracowanie ankiety ETUCE – opcja:”prawo do samostanowienia organizacji związkowych w 

zakresie gender”, 

European Sectoral Social Dialogue (Elzbieta Leszczynska) 

- Udział w pracach Electronic Platform for Adult Learning, 
- Udział kol. Leszczyńskiej w konferencji EPALE w dniu 15.04.2015 w Brukseli. 
- Opracowanie sprawozdania z wyjazdu. 

Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP „najb. tajemnicza umowa świata” (Ryszard 

Mosakowski) 

- Opracowanie stanowiska KSN (też Prezydium, Rada KSN), 
- Wysłane listy do Wicepremiera Ministra Gospodarki, 
- Akcja listów do Europarlamentarzystów (kilkadziesiąt osób, różne warianty), 
- Wysłane listy, informacje do ETUCE/EI, 
- Przesyłanie informacji (m.in. o odroczeniu stosunkiem głosów 183:181, 
- Dyskusja internetowa nt. Inicjatywy Obywatelskiej (Srebrny/odrzucenie w całości/-

Mosakowski/odrzucenie elementów niekorzystnych dla sektora edukacji/) 
- Udział w konferencji ETUCE styczeń – nie doszedł do skutku (brak dofinansowania). 

Zjazdy Education International oraz ETUCE (Bogusław Dołęga) 
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- Udział kol. Dołęgi w Konferencji ETUCE (‘połówkowa’) w Wiedniu (listopad 2014). 
- Przygotowania (internetowa dyskusja, nt. sensowności udziału I składu delegacji) do 

Kongresu EI (spraw. – wyborczy). 
- Udział kol. Dołęgi w 7th Kongresie w Ottawie – lipiec 2015 – prezentacja sprawozdania-

informacji na Prezydium/Radzie KSN. 

Higher Education & Research Standing Committee (HERSC) (Leszek Koszałka) 

- Udział kol. Koszałki (październik 2014) w konferencji (spotkaniu) w Brukseli – przedstawienie 
wyczerpującego sprawozdania na posiedzeniu Rady KSN w Poznaniu, 

- Brak udziału w spotkaniu w Rydze (marzec 2015) z powodu braku dofinansowania ze strony 
ETUCE. 

Social Partnership (KSN) 

-   Udział w obradach Roundtable ECE (Okrągły stół krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej w Bukareszcie 18-21.10.2015 – kol. Dołęga i Koszałka, działania 

zapewniające nieprzyjmowanie rezolucji o charakterze politycznym, 

-   Opracowanie szczegółowych informacji – sprawozdania z obrad. 

 

 

 

Akcje solidarnościowe międzynarodowe (KSN) 

- nie nadmierny udział w realizacji sugestii ETUCE bądź związków zagranicznych 

dotyczących wysyłania listów wspierających różnego typu inicjatywy/akcje w większości o 

charakterze politycznym proponowane nie przez związki z obszaru szkolnictwa wyższego”. 

Akcje informacyjne (Leszek Koszałka, Aniela Tejchman) 

- Przekazywanie informacji dot. positions (kontrakty, staże, praktyki) oferowane przez 

ETUCE (do młodych członków Komisji – kol. Rafał Pietruch).  

-  Rozsyłanie Biuletynu Informacyjnego EI/ETUCE i istotnych informacji do 

członków Komisji, w niektórych przypadkach do szerszego kręgu odbiorców. 

- Wykonanie (już częściowa realizacja) tłumaczenia nowej strony KSN na język 

angielski. 

Działalność w ramach EUROCADRES (autonomiczna „jbr-ow”- kol. Siciński, Rafał 

Pietruch) 

- Jeden wyjazd w ostatnim okresie czasu. 

INNE 

- Próby udziału w innych aktywnościach ETUCE (np. spotkaniach i konferencjach 

tematycznych) – trzy razy zakończone niepowodzeniem z braku akceptacji 

kandydatów do dofinansowania, ponieważ  obowiązują:  zasada (1) oszczędnościowa: 

„jeden reprezentant z danego kraju”, a mamy w Polsce TRZY organizacje związkowe 

afiliowane w EI/ETUCE);  zasada (2) dofinansowanie uzyskują w pierwszej 

kolejności członkowie ETUCE Committee (kadencja 2012-2016), w którym nie 

jesteśmy reprezentowani. Nowe wybory planowane na grudzień 2016. 

Sprawy na ‘styku’ Komisji KSN oraz Sekretariatu Oświaty i Nauki i Komisji Krajowej (np. 

spotkanie w Warszawie – social dialogue). 
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- Brak współdziałania  z Rządem w sprawie Strategii 2020 (przewidywana zmiana 

warunków politycznych). 

- Europejska Karta Naukowca – udział całej Rady KSN w formułowaniu postulatów. 

- Komisja ds. Procesu Bolońskiego (brak odzewu ze strony Komisji ds. Miedzynarodowych 

– nikt się nie zadeklarował do współdziałania z grupą z ETUCE – np. kompleksowa 

ankieta) 

Poszerzenie składu Komisji. 

Sporządził: Leszek Koszałka 

 

Informacja o działalności pionu Instytutów Badawczych w okresie I 2015 - VI 2016. 

 

 

Działalność pionu Instytutów Badawczych KSN w 2015 roku ukierunkowana była na: 

1. Wspieranie Komisji Zakładowych poprzez udzielanie porad prawnych: 

 Komisji Zakładowej Instytutu Geodezji i Kartografii mające na celu doprowadzenie 

do zmiany dyrektora podejmującego działania niekorzystne dla  funkcjonowania 

instytutu,  

 Komisji Zakładowej Państwowego Instytutu Geologicznego,   

2. Opiniowanie działań dotyczących restrukturyzacji jednostek naukowych w tym: 

Opinia o włączeniu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego CEBEA do Politechniki 

Krakowskiej, 

3. Uczestnictwo w wielu posiedzeniach Komisji Sejmowej Edukacji Nauki i Młodzieży, 

oraz podkomisji do spraw nauki i szkolnictwa wyższego – kol. K. Siciński 

4. Uczestnictwo w spotkaniach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dotyczących projektów Rozporządzeń do ustawy o ochronie zwierząt oraz 

opracowanie opinii [kol. M. Kaczyńska (UJ) i kol. W. Kozdruń (PIWet)], 

5. Opiniowanie wielu projektów aktów prawnych kierowanych do Krajowej Sekcji 

Nauki takich jak: 

 projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej 

na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020  

 projekt zmian zasad oceny jednostek naukowych przedstawionych przez KEJN 

6. Współpracę z Radą Główną Instytutów Badawczych, w tym: 

 spotkanie w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie z Komisją Polityki Naukowej RG IB 

 uczestnictwo w spotkaniu dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez 

resort gospodarki w Radomiu w listopadzie 2015 

7. Wystosowano także list gratulacyjny do pana Andrzeja Dudy po jego wyborze na 

urząd Prezydenta RP, 

W październiku 2015 roku odbyło się WZD Krajowej Sekcji Nauki Instytutów 

Badawczych NSZZ „Solidarność” - na którym wybrano prezydium na obecną kadencję 

oraz komisję rewizyjną, a w listopadzie posiedzenie Prezydium KSN IB na którym 

dokonano wyboru z-cy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz uchwalono plan 

pracy na rok 2016. 

 

Sporządził: Jerzy Dudek 
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5. Informacja   

o działalności finansowej  

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

za okres od 01.01. 2014 r. do 31.12.2015 r. 
 

 
Przekazanie stanu środków finansowych pomiędzy obecnym skarbnikiem Bożeną Boryczko 

i poprzednim Skarbnikiem Barbarą Jakubowską nastąpiło w dniu 10.06.2014 roku protokołem 

zdawczo – odbiorczym w siedzibie KSN przy ul. Waryńskiego w Warszawie. 

 

 

Dostęp do rachunku bankowego obecny Skarbnik KSN uzyskał w dniu 20.08.2014 roku.  

 

 

Do dnia 19.08.2014 roku obsługa rachunku bankowego obejmowała: 

- opłaty za codzienne wyciągi papierowe przesyłane na adres biura KSN po 10,00 zł za  

     każdy wyciąg,  

- opłaty za przelewy realizowane w okienku Banku PKO BP SA po 8,00 zł za każdy 

     przelew wychodzący zewnętrzny do innego banku, 

- opłaty za przelewy realizowane w okienku Banku PKO BP SA po 5,00 zł za każdy  

   przelew wychodzący wewnętrzny do tego samego banku,  

-    opłaty za realizację czeku w kasie banku 20,00 zł za każdy czek,  

-    opłaty za obsługę konta 28,00 zł/miesiąc 

 

Od dnia 20.08.2014 roku wprowadzono zmiany w prowadzeniu rachunku bakowego KSN 

polegające na: 

- zmianie umowy na obsługę konta bankowego,  

- uruchomienie obsługi internetowej konta od dnia 20.08.2014r,  

- obsługa konta obecnie wynosi 49,00 zł/miesiąc 

- opłaty za przelewy  -  przelewy do 10 szt./miesiąc - bezpłatnie, powyżej 10 szt./miesiąc 

opłata 1,00 zł za każdy przelew, 

- wypłaty i wpłaty gotówkowe -  bezpłatne,  

- karta płatnicza -  bezpłatna, 

- wyciągi bankowe -  bezpłatne,  

- możliwość zarządzania on-line kontem bankowym – bezpłatnie 

- założenie depozytu automatycznego 

- założenie lokat terminowych negocjowanych 

 

Od dnia 01.09.2014 roku obsługę finansowo – księgową KSN podpisano z Biurem 

rachunkowym Albro Małgorzata Hędrzak.  
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Źródła dochodów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”:  
 

L.p. Źródła przychodów KSN 

1. Dotacja Komisji Krajowej 

a 
Miesięczny 2% odpis branżowy pomiędzy Sekcje zrzeszone w SNiO w 
danym roku 

b 
Dotacja KK na wsparcie  działań statutowych regionów i sekretariatów 
branżowych w danym rok 

c Podział rezerwy z 2% odpisu branżowego za dany rok 

2. Składki członkowskie 

3. Odsetki bankowe 

 

 

ROK 2014 – PRZYCHODY 

 

L.p. Planowany przychód 
Preliminarz przychodów 

KSN na rok 2014 [zł] 
Przychód KSN w roku 

2014 [zł] 

1. 

Saldo na dzień 31.12.2013r             372 739,19 zł              372 739,19 zł  

rachunek bankowy             370 457,99 zł              370 457,99 zł  

gotówka w kasie                 2 281,20 zł                  2 281,20 zł  

2. 
Podział kwoty 41 207,45 zł pomiędzy sekcje zrzeszone w 
SNiO, należnej SNiO w 2013r a wypłaconej w 2014r -  

              11 058,60 zł                11 058,60 zł  

3. 

Dotacja Komisji Krajowej             116 725,84 zł              110 585,13 zł  

Miesięczny 2% odpis branżowy pomiędzy Sekcje 
zrzeszone w SNiO -  

              99 945,96 zł                93 805,25 zł  

Podział środków Funduszu Wspierania Statutowych 
działań związku na posczególne Sekcje w roku 2014r -  

              12 410,05 zł                12 410,05 zł  

Podział rezerwy z 2% odpisu branżowego z roku 2013 -                  4 369,83 zł                  4 369,83 zł  

4. Wpłata z SNiO                        50,00 zł  

5. Wpłaty na WZD - V 2014, od KZ                 56 471,00 zł  

6. Składki członkowskie             197 423,83 zł              213 741,03 zł  

7. Odsetki od lokaty bankowej                    412,64 zł                     463,20 zł  

8. 
Procent od depozytu  nocnego od 25.08.2014r do 
31.12.2014r 

                   976,00 zł                  1 218,98 zł  

9. Sprzedaż waluty - wpływ do kasy w złotych                 3 427,95 zł                  3 427,95 zł  

10. Dopłata do delegacji zagranicznych                   4 772,35 zł  

11. Zwrot kosztów akcji protestacyjnych                   1 640,64 zł  

12. Pozostałe przychody                      502,17 zł  

  RAZEM    702 764,05 zł     776 670,24 zł  
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ROK 2014 – WYDATKI 

 

L.p. Planowany wydatek 
Preliminarz wydatków 

KSN na rok 2014 [zł] 
Wydatki KSN w roku 

2014 [zł] 

  1 2  3 

1. Płace pracowników biura KSN               67 252,00 zł              67 252,00 zł  

2.  Pozostałe wydatki płacowe (FUS+FP+ZFŚS)
* 

              16 802,87 zł              16 879,15 zł  

3. Koszty bankowe obsługi płac                    400,00 zł                   270,00 zł  

4. Umowy zlecenia, umowy o dzieło               98 500,00 zł              80 920,00 zł  

5. Zebrania Prezydium i Rady KSN               25 000,00 zł              18 578,05 zł  

6. Inne zebrania - Komisja Rewizyjna, inne Komisje                 5 000,00 zł                1 255,86 zł  

7. WZD Sękocin - koszty KSN                 7 438,59 zł                7 438,59 zł  

8.  WZD Sękocin - koszty poniesione przez KZ                56 471,00 zł              56 471,00 zł  

9. Delegacje krajowe               25 000,00 zł              24 297,09 zł  

10. Delegacje zagraniczne               10 000,00 zł                4 049,93 zł  

11. Składki El+EIE, ETUCE +UNI               27 166,20 zł              27 166,20 zł  

12. Opłaty telekomunikacyjne               12 000,00 zł                9 010,68 zł  

13. Opłaty pocztowe i bankowe
* 

                3 000,00 zł                3 232,62 zł  

14. Materiały biurowe                 1 500,00 zł                1 463,77 zł  

15. Wydawanie Wiadomości KSN                 2 000,00 zł                   489,00 zł  

16. Prenumeraty
* 

                   300,00 zł                   442,74 zł  

17. Konserwacje                    500,00 zł                           -   zł  

18. Usługi informatyczne                 4 723,20 zł                2 755,20 zł  

19. Akcje protestacyjne (zwrot utraty wynagrodzenia)               19 810,90 zł                           -   zł  

20. Akcje protestacyjne i medialne               50 000,00 zł              30 388,48 zł  

21. Podnajem części lokalu od SNiO na potrzeby KSN               12 000,00 zł              12 000,00 zł  

22. Różne
* 

                8 000,00 zł              10 678,44 zł  

  Wydatki 2014 rok             452 864,76 zł            375 038,80 zł  

 
* 

Wyjaśnienie do przekroczenia poszczególnych pozycji w preliminarzu wydatków KSN w roku 2014. 

  
Poz.   2 - Pozostałe wydatki płacowe (FUS+FP+ZFŚS) 
   Nie doszacowano składek odprowadzanych do ZUS. 
Poz. 13 - Opłaty pocztowe i bankowe 

Znaczne wydatki związane z obsługą konta bankowego, realizacją czeków na wypłaty 
gotówkowe, przelewami realizowanymi bezpośrednio w banku – do VI 2014 roku.  

Poz. 16  - Prenumeraty 
Faktura za prenumeratę WPIS na rok 2015.  

Poz. 22  - Różne 
   Zakup nowej, dodatkowej szafy na potrzeby biura KSN. 

 

 

Komisja Rewizyjna po kontroli spraw finansowo – księgowych za rok 2014 KSN stwierdziła, co 
następuje: 

- „sprawy finansowe w KSN prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- współpracą pomiędzy Skarbnikiem KSN kol. Bożeną Boryczko, a księgową KSN 

Małgorzatą Hędrzak oraz główną księgową SNiO Krystyną Bojahr układa się wzorowo 
– co zostało potwierdzone na miejscu kontroli oraz w rozmowie telefonicznej z 
główną księgową, 
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- na poszczególnych kontach księgowane były prawidłowe wpływy i wydatki zgodnie 
z zatwierdzonym i wykonanym preliminarzem za rok 2014r 

- błąd w księgowaniu, który został zauważony przez Skarbnika KSN kol. Bożenę 
Boryczko i księgową Małgorzatę Hędrzak w dniu 18.11.2014r został skorygowany 
w dniu 16.01.2015r na poszczególnych kontach, 

- środki finansowe, którymi dysponował KSN od VIII 2014 roku były inwestowane 
w sposób pozwalający osiągnąć zysk, 

- papiery księgowe przechowywane są z należytą starannością, segregatory są opisane, 
dokumenty księgowe posegregowane, wszystko poukładane jest chronologicznie 
datami, łatwo jest poruszać się w dokumentacji księgowej. 

 
Wnioski Komisji Rewizyjnej KSN za rok 2014 
Należy stwierdzić, że całość spraw finansowo – księgowych w chwili obecnej jest 
prowadzona w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.” 
 
 

ROK 2015 – PRZYCHÓD 

 

L.p. Planowany przychód 
Preliminarz przychodów 

KSN na rok 2015 [zł] 
Przychód KSN w roku 

2015 [zł] 

1. Saldo na dzień 31.12.2014r             401 936,62 zł                 395 182,79 zł  

rachunek bankowy                          0,40 zł                              0,27 zł  

depozyt automatyczny              100 821,47 zł                  394 778,41 zł  

lokata miesięczna               250 000,00 zł                                   -   zł  

lokata roczna - koniec II 2015                50 000,00 zł                                   -   zł  

gotówka w kasie                  1 114,75 zł                          404,11 zł  

2.  Dotacja Komisji Krajowej               96 207,12 zł                    96 207,12 zł  

2.1 Miesięczny 2% odpis branżowy 
pomiędzy Sekcje zrzeszone w SNiO  

               83 626,20 zł                    83 626,20 zł  

2.2 Dotacja KK na wsparcie  działań 
statutowych regionów i 
sekretariatów branżowych 

               12 580,92 zł                    12 580,92 zł  

2.3 Podział rezerwy z 2% odpisu 
branżowego z roku 2014 

                              -   zł                                   -   zł  

3.  Składki członkowskie             190 000,00 zł                 190 901,51 zł  

4.  Odsetki bankowe                  3 500,00 zł                      5 497,85 zł  

5. Zwrot del. zagraniczne - zł                     2 031,06 zł  

6. Inne przychody - zł                        516,00 zł  

  RAZEM             691 643,74 zł                 690 336,33 zł  
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ROK 2015 – WYDATKI 

 

L.p. Planowany wydatek 
Preliminarz wydatków KSN na 

rok 2015 [zł] 
Wydatki KSN w roku 

2015 [zł] 

1. Płace pracowników biura KSN         65 000,00 zł        64 554,50 zł  

2.  Pozostałe wydatki płacowe (FUS+FP+ZFŚS)
 *

         14 200,00 zł        14 917,43 zł  

3. Koszty bankowe obsługi płac              400,00 zł             279,20 zł  

4. Umowy zlecenia, umowy o dzieło         99 000,00 zł        97 783,63 zł  

4a. 
Dopłata zaległych składek do ZUS lata 2012-
2014

*
 

          5 000,00 zł          6 464,62 zł  

5. Zebrania Prezydium i Rady KSN         20 000,00 zł          1 591,49 zł  

6. Inne zebrania - Komisja Rewizyjna, inne Komisje           5 000,00 zł             823,99 zł  

7. WZD Warszawa           3 156,73 zł          3 156,73 zł  

8. Delegacje krajowe
*
         25 000,00 zł        27 100,90 zł  

9. Delegacje zagraniczne         10 000,00 zł          7 930,86 zł  

10. Składki El+EIE, ETUCE +UNI         29 266,54 zł        29 266,54 zł  

11. Opłaty telekomunikacyjne         13 000,00 zł          8 927,29 zł  

12. Opłaty pocztowe i bankowe           1 600,00 zł          1 069,70 zł  

13. Materiały biurowe           1 300,00 zł             322,33 zł  

14. Wydawanie Wiadomości KSN           2 000,00 zł             459,00 zł  

15. Prenumeraty              400,00 zł             289,00 zł  

16. Konserwacje              500,00 zł                     -   zł  

17. Usługi informatyczne - strona internetowa
*
           6 691,20 zł          8 450,10 zł  

18. 
Akcje protestacyjne (zwrot utraty 
wynagrodzenia) 

        20 000,00 zł                     -   zł  

19. Akcje protestacyjne i medialne         50 000,00 zł                     -   zł  

20. Części czynszu lokalu SNiO          13 200,00 zł        13 200,00 zł  

21. 
Różne (w tym obchody 35-lecia NSZZ 
"Solidarność") 

        25 000,00 zł        12 493,44 zł  

22. Usługi prawne         12 000,00 zł                     -   zł  

23. Szkolenia, udział w konferencjach           8 000,00 zł          2 521,44 zł  

  RAZEM      429 714,47 zł      301 602,19 zł  

 
* 

Wyjaśnienie do przekroczenia poszczególnych pozycji w preliminarzu wydatków KSN w roku 2015. 

 

Poz.   2 - Pozostałe wydatki płacowe (FUS+FP+ZFŚS) 

Nie doszacowano składek odprowadzanych do ZUS. 

Poz. 4a - Dopłata do składek ZUS 

W momencie zatwierdzania preliminarza KSN nie znał ostatecznej kwoty dopłaty 

zaległych składek ZUS od umów o dzieło za lata 2012-2014. W XI 2015r została 

podana ostateczna kwota przez SNiO.  

Poz.  8 - Delegacje krajowe 

Przekroczenie wynika z delegowania przedstawicieli KSN na spotkania np. 

posiedzenia komisji sejmowych, udział w posiedzeniach RGSzW, udział w 

konferencjach np. Forum Uniwersytetów 

Poz. 17 - Usługi informatyczne – strona internetowa 

Zapreliminowano niewystarczającą  kwotę na wykonanie nowej strony internetowej 

KSN.  
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Komisja Rewizyjna po kontroli spraw finansowo – księgowych za rok 2015 KSN stwierdziła, 
że: 
„Wpływy w roku 2015 wynosiły 295 153,54 zł i są większe od preliminowanych o 5 446,42 zł. 
Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt, wpływów w pozycji odsetki bankowe kwoty 
większej o 1 997,85 zł od kwoty preliminowanej. Wydatki w omawianym roku wynosiły  
301 602,19 zł i były niższe od planowanych o 128 112,28 zł…” 
 
„Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Nauki stwierdza zgodność preliminarza wpływów 
i wydatków z zestawieniem przychodów i wydatków KSN NSZZ „Solidarność” za okres 
01.01.2015 – 31.12.2015. Odstępstwa od preliminarza są niewielkie i nie wymagają osobnej 
uchwały Rady KSN. Wyrywkowo sprawdzono dokumenty kilku operacji zaksięgowanych 
w dokumentach i stwierdzono ich prawidłowość. Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ Solidarność nie wnosi uwag i nie ma zastrzeżeń do prowadzenia księgowości KSN oraz 
wnioskuje do Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o przyjęcie wykonania 
preliminarza wpływów i wydatków za rok 2015 r.” 
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6. Spis dokumentów Rady KSN 
 

Spis dokumentów posiedzeń Rady KSN w okresie I 2015 – VI 2016r. 

 

 

 

Warszawa, 31 stycznia 2015: 

 

Uchwały: 
Uchwała nr 1 w sprawie liczby członków Prezydium Rady KSN 

 

Warszawa, 7  marca 2015 

 

Uchwały: 

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 
Uchwała nr 3 w sprawie wysokości składek odprowadzanych z tytułu przynależności do 
związkowych organizacji międzynarodowych za rok 2015 
Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2015 
Uchwała nr 5 w sprawie przyznawania środków pieniężnych członkom KSN oraz innym 
osobom w okresie I-XII 2015 
Uchwała nr 6 w sprawie rozwiązania umowy z administratorem strony internetowej  

Krajowej Sekcji Nauki 
 

Stanowiska: 

Stanowisko nr 1w sprawie Komitetu Równości ETUCE 

Stanowisko nr 2  Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Stanowisko nr 3w sprawie finansowania studiów w zagranicznych uczelniach 

ze środków publicznych. 

Stanowisko nr 4 Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 

Apele: 

Apel w sprawie wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych. 

 

Warszawa, 27  czerwca 2015. 

 

Uchwały: 

Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2015 
Uchwała nr 8 w sprawie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów KSN.  
Uchwała nr 9 w sprawie prac nad stroną internetową KSN. 
 

Stanowiska: 

Stanowisko nr 5 w sprawie sytuacji w Politechnice Wrocławskiej. 

 

Kraków, 10 października 2015. 

 

Uchwały: 

Uchwała nr 10 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju 

Uchwała nr 11 w sprawie odwołania członka Prezydium Rady KSN 
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Uchwała nr 12 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisję ds. Komunikacji i Rozwoju 

Uchwała nr 13 w sprawie powołania członka Prezydium Rady KSN 

Uchwała nr 14 w sprawie prac nad zmianą prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym i 

nauce 

 

Warszawa 5  marca 2016. 

 

Uchwały: 

Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 
Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2016 
Uchwała nr 17 w sprawie przyznawania środków pieniężnych członkom KSN oraz 
innym osobom w okresie I-XII 2016 
Uchwała nr 18 w sprawie wysokości składek odprowadzanych z tytułu przynależności 
do związkowych organizacji międzynarodowych za rok 2016 
Uchwała nr 19 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” 
 

Łódź, 18 czerwca 2016. 

 

Uchwały: 

Uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2016 

Uchwała nr 21 w sprawie wykorzystania dotacji Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 

 w roku 2016 

Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji ds. Jednostek 

Medycznych 

Uchwała nr 24 w sprawie odwołania członka Prezydium Rady KSN 

Uchwała nr 25 w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Jednostek Medycznych 

Uchwała nr 26 w sprawie powołania członka Prezydium Rady KSN 

Uchwała nr 27 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” 

Uchwała nr 28 w sprawie w sprawie zasad głosowania Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
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7. Regulamin KSN 

Załącznik Nr 1 
Do uchwały nr 2 w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu KSN z dnia 
14-16 maja 2010 roku 
ze zmianami przyjętymi w Uchwale nr 3 
na WZD KSN w dniu 23-24 maja 2014 
roku w Sękocinie Starym 

 
 

R E G U L A M I N 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwana dalej Sekcją jest branżową jednostką organizacyjną 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zwanego dalej Związkiem, działającą na 
podstawie postanowień Statutu NSZZ „Solidarność” w szczególności rozdziału IV z zachowaniem postanowień 
Uchwały Nr 4 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek 
organizacyjnych Związku, zmienionej Uchwałą NR 4 XX Krajowego Zjazdu Delegatów, Uchwałą Nr 6 XXII 
Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Uchwały Komisji Krajowej Nr 17/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku ws. zasad 
rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku zmienionej 
Uchwałą Komisji Krajowej Nr 18/09. 

2. Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Sekcji i jej władz jest Warszawa. 

 

§ 2 

1. Sekcja jest członkiem założycielem światowej organizacji nauczycielskiej Education International. 

2. Sekcja należy do Sekretariatu Nauki i Oświaty.  
3. Sekcja nie posiada osobowości prawnej. 

 
§ 3 

Celem Sekcji jest: 
1) ochrona praw, godności oraz interesów pracowniczych członków związku, zatrudnionych w szkołach 

wyższych, w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach naukowo-badawczych, w ośrodkach badawczo-
rozwojowych i w innych instytucjach naukowych. 

2) działanie na rzecz rozwoju nauki i edukacji oraz pogłębienia w świadomości społecznej znaczenia tych 
dziedzin dla rozwoju gospodarczego, intelektualnego, kulturowego oraz kształtowania tożsamości 
narodowej i demokracji. 

 
§ 4 

1.Do Sekcji mogą należeć: 

1)  regionalne i międzyregionalne sekcje nauki, 
2) jednostki organizacyjne Związku:  

a) 
1
organizacje zakładowe i międzyzakładowe działające w szkołach wyższych, w 

Polskiej Akademii Nauk, w instytutach badawczych i w innych instytucjach 

                                                 
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 



33 

 

naukowych, które nie należą do żadnej sekcji regionalnej lub międzyregionalnej 
sekcji nauki, 

b) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych lub międzyzakładowych nie 
należące do żadnej regionalnej i międzyregionalnej sekcji, o której mowa w 
punkcie 1). 

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) może należeć tylko do jednej sekcji krajowej. 

 

§ 5 

Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu: 
1) organizacji zakładowej, międzyzakładowej i jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w §4 

ust.1 pkt 2 lit. b, do i z Sekcji podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej  
Związku, 

2) regionalnej lub międzyregionalnej sekcji nauki z Sekcji podejmuje władza stanowiąca odpowiednio 
regionalnej lub międzyregionalnej sekcji nauki.  
 
 
 

II. Władze Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
 

§ 6 
Władzami Sekcji są:  

 Walne Zebranie Delegatów Sekcji, 

 Rada Sekcji, 

 Komisja Rewizyjna Sekcji. 
 

§ 7 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji należy: 

 wybór przewodniczącego Sekcji, 

 wybór członków Rady Sekcji, 

 wybór członków Komisji Rewizyjnej Sekcji, 

 wybór delegatów na kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty. 
2
2. skreślony 

3
3. skreślony 

4
4. skreślony 

5
5. Walne Zebranie Delegatów Sekcji określa w drodze uchwały liczbę członków Rady Sekcji z podziałem na 

szkoły wyższe, Polską Akademię Nauk, instytuty naukowe i inne instytucje naukowe. 

6. Podejmuje uchwały, decyzje, stanowiska i inne akty prawa wewnątrzzwiązkowego zgodnie z kompetencjami 
należnymi Sekcji, a w szczególności: 

 uchwały o wprowadzeniu i zmianach w regulaminie Sekcji, 

 uchwały programowe Sekcji, 

 uchwały i stanowiska dotyczące ważnych problemów będących w sferze zainteresowań Sekcji, 

 uchwały dotyczące zasad finansowania działalności Sekcji jednostek organizacyjnych Związku, które 
przystąpiły do Sekcji, 

 uchwałę o zakończeniu działalności Sekcji. 
 

§ 8 

1. Rada Sekcji  

                                                 
2 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
5
 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
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9) wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady Sekcji, z wyjątkiem przewodniczącego Sekcji, z 
zachowaniem postanowień § 42, § 51 ust.2 Statutu Związku oraz stosownych przepisów Ordynacji 
Wyborczej NSZZ „Solidarność” , 

10) dokonuje okresowej oceny działalności Prezydium Rady Sekcji, 
11) realizuje postanowienia Walnego Zebrania Delegatów Sekcji, 
12) kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz Związku oraz wobec innych jednostek 

organizacyjnych Związku, 
13) reprezentuje Związek w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem nauki i szkolnictwa 

wyższego wobec organizacji pracodawców oraz administracji państwowej w uzgodnieniu z Radą 
Sekretariatu Nauki i Oświaty, 

14) z upoważnienia Komisji Krajowej zawiera ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w zakresie spraw 
nauki i szkolnictwa wyższego, 

15) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących sfery nauki i szkolnictwa wyższego, 
16) podejmuje działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia pracy i uprawnień pracowniczych, 
17) uchwala i zatwierdza wykonanie budżetu na wyznaczony okres roczny, półroczny lub kwartalny, 
18)  zatwierdza sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, 
19)  określa stan zatrudnienia osób pracujących na rzecz Sekcji, 
20)  podejmuje działania interwencyjne na rzecz organizacji zakładowych, międzyzakładowych lub ich 

członków, 
21)  organizuje szkolenia dla działaczy związkowych, 
22)  promuje działalność Sekcji na zewnątrz,  
23)  składa informacje, sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Delegatów 

Sekcji, 
24)  w okresie kadencji przyjmuje nowe jednostki organizacyjne Związku w poczet Sekcji. 
25)  prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych związku, które przystąpiły do Sekcji, 
26)  utrzymuje kontakty z międzynarodowymi organizacjami związkowymi. 

6
2. Rada Sekcji może powołać stałe komisje oraz zespoły problemowe. 

7
3. Przewodniczący stałych komisji wybierani są spośród członków Rady Sekcji. Przewodniczący zespołów 

problemowych są wybierani przez Radę Sekcji. 
8
4. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Radę Sekcji, kieruje pracami Rady Sekcji i jej prezydium, 

zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez członków Rady Sekcji i jej 
prezydium. 
 

§ 9 
1. Prezydium jest organem Rady Sekcji. 
2. Do zadań Prezydium należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji, 
2)  podejmowanie decyzji finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Sekcji, 
3) kierowanie pracami Biura Sekcji. 

3. Prezydium tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego wniosek spośród członków Rady Sekcji, w 
tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik. Przewodniczący  Sekcji jest jednocześnie przewodniczącym 
Prezydium. 
4. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz Radę Sekcji, kieruje pracami Rady Sekcji i jej prezydium, 

zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez członków Rady Sekcji i jej 

prezydium. 

§ 10 
1. Komisja Rewizyjna Sekcji jest władzą kontrolną. Tryb jej działania oraz kompetencje określa stosowna 
uchwała KZD ws. Zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych. 
2. Komisja Rewizyjna Sekcji kontroluje Radę Sekcji i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności 

                                                 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
8 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 Uchwały nr 3 WZD w Sękocinie Starym w dniu 23 – 24 maja 2014 roku. 
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działania z postanowieniami Statutu Związku, Regulaminu Sekcji, uchwałami władz ogólnokrajowych Związku, 
władz Sekretariatu Nauki i Oświaty oraz uchwałami Walnego Zebrania Delegatów Sekcji. 

3. Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo, po uprzednim pisemnym upomnieniu, wnioskować do Rady Sekcji o 
wykreślenie z rejestru Sekcji organizacji zakładowej uchylającej się od przekazywania miesięcznej składki do 
Sekcji przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 
4. Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji nie może być  członkiem Rady Sekcji. 
5. Komisja Rewizyjna Sekcji składa sprawozdanie ze swej działalności na sesjach zwyczajnych Walnego Zebrania 

Delegatów Sekcji. 

 

III. Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Sekcji 

 

§ 11 

 

1.Posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Sekcji zwołuje Rada Sekcji z własnej inicjatywy lub: 

1) na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji, 
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 Delegatów Walnego Zebrania Delegatów Sekcji. 

2. W przypadku wniosku złożonego przez organ wymieniony w ust. 1 pkt 1) lub pkt 2) Rada Sekcji zobowiązana 
jest zwołać to posiedzenie w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. 

3. W przypadku niezwołania przez Radę Sekcji posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Sekcji w terminie 
określonym w ust. 2 posiedzenie to zwołuje Komisja Rewizyjna Sekcji nie później niż dwa miesiące od chwili 
przedstawienia powyższego żądania. 

 

§ 12 

1. Uchwały, stanowiska  oraz inne akty wydawane przez władze Sekcji podejmowane są zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, podejmowane są one 
w głosowaniu tajnym. 

IV Finanse Sekcji 
 

§ 13 
Środki finansowe przeznaczone na rzecz Sekcji pochodzą: 

1. ze składki odprowadzonej na rzecz Sekcji przez jednostki organizacyjne Związku, które przystąpiły do 
Sekcji w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji, 

2. dotacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
3. darowizn na rzecz funkcjonowania Sekcji. 

2. Środki finansowe są przeznaczone na działalności Sekcji, a w szczególności na działalność merytoryczną, 
organizacyjną, informacyjną oraz szkoleniową Sekcji. 

 
 

§ 14 
1. Podstawą działalności finansowej Rady Sekcji jest budżet obejmujący środki będące w dyspozycji Rady Sekcji. 
2. Budżet uchwala się na okresy roczne, półroczne lub kwartalne. 
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia Radzie Sekcji. 
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok w tym bilans i rachunek wyników jest zatwierdzane przez Radę Sekcji. 

§ 15 
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1. Budżet Sekcji oraz jego wykonanie są jawne dla wszystkich członków Sekcji. 
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej Sekcji mają członkowie Prezydium Sekcji oraz pracownicy 
księgowi, a także osoby upoważnione stosowną uchwałą Rady Sekcji. 
3. Całość dokumentacji finansowej Sekcji musi być udostępniona na żądanie Komisji Rewizyjnej Sekcji. 
4. Każdy inny członek Rady Sekcji ma prawo zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami 
merytorycznymi, które należą do jego kompetencji. 
 

V. Zasady wyborcze władz Sekcji 
 

§ 16 
1. Postanowienia Statutu Związku i Ordynacji Wyborczej Związku dotyczące wyborów i odwoływania władz 
stosuje się odpowiednio. 
2. O zakresie odpowiedniego stosowania postanowień dotyczących wyborów w sytuacji wyborów 

uzupełniających decyduje władza Sekcji przeprowadzająca wybory. 

 
VI. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia lub pozbawienia przynależności do Sekcji 
 

§ 17 
1. Wystąpienie jednostek organizacyjnych Związku , o których mowa w § 4 ust. 1, z  Sekcji wymaga uchwały ich 
władzy stanowiącej i przekazania tej decyzji do Rady Sekcji. Członkostwo w Sekcji ustaje, a wraz z nim obowiązek 
uiszczania składki na rzecz Sekcji, od początku następnego miesiąca po podjęciu uchwały o wystąpieniu z Sekcji. 

2. Nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia składki na rzecz Sekcji, bez zgody Rady Sekcji, w okresie dłuższym 
niż trzy miesiące może spowodować po uprzednim upomnieniu wyrejestrowanie jednostek, o których mowa w 
§ 4 z wykazu Sekcji. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

§ 18 
1. Sekcja posiada Biuro z etatową obsadą w liczbie określonej przez Radę Sekcji. Działalność Biura jest 
finansowana ze środków, o których mowa w § 13 niniejszego regulaminu. 
2. Do obowiązków Biura należy w szczególności: administracyjna bieżąca obsługa działalności Sekcji, obsługa 
zebrań Rady Sekcji, Prezydium, komisji i zespołów problemowych oraz Walnych Zebrań Delegatów Sekcji, a 
ponadto opracowywanie, gromadzenie i rozsyłanie materiałów i dokumentów. 

 

§ 19 
1. W sprawach spornych lub nie objętych postanowieniami Regulaminu dotyczących jego interpretacji, decyzje 
podejmuje Rada Sekcji. 

2. Interpretację Regulaminu dokonaną przez Radę Sekcji ocenia Walne Zebranie Delegatów Sekcji na wniosek 
Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 20 
1. Niniejszy regulamin zawiera następujące załączniki: 

1) aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Związku, które są zrzeszone w Sekcji, 
2) liczbę członków Związku zrzeszonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, o których mowa 

w § 4 regulaminu. 
2. Rada Sekcji ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w wymienionym załączniku do Regulaminu 
przynajmniej co 12 miesięcy. 
 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
/-/ Bogusław Dołęga 

 


