
Kraków, 14.05.2018 r. 

 

Notatka 

z posiedzenia Prezydium Pionu Instytutów Badawczych Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

(KSN IB), odbytego w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w dn. 11.05.2018 r. 

 

W posiedzeniu, zwołanym z inicjatywy Przewodniczącego KSN IB Kol. Jerzego Dudka, oprócz 

niego uczestniczyło czterech członków Prezydium: Alicja Bortkiewicz, Wojciech Grodzki, Kazimierz 

Siciński i Zdzisław Żółkiewicz, dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Andrzej Perzyński i Justyna 

Piwowońska, a także goście: Halina Jarząbek (członek Rady KSN), Iwona Kornecka (KZ w INiG) oraz 

Jarosław Mołdoch i Anna Nieróbca (KZ w IUNG Puławy). Przewodniczący KSN IB, po otwarciu 

posiedzenia i powitaniu zebranych, zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad 

2. Wystąpienie dyrektora Instytutu Nafty i Gazu PIB – prof. Marii Ciechanowskiej 

3. Sprawozdanie z działalności Prezydium KSN IB 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN IB 

5. Informacja o działaniach Komisji KSN ds. Przekształceń Jednostek Naukowych i Organizacji 

ich Współpracy 

6. Ocena działalności Prezydium w kadencji 2014-2018 

7. Sprawy związane z ustawami dotyczącymi działalności Instytutów Badawczych 

8. Dyskusja nad dalszą działalnością pionu Instytutów Badawczych w KSN NSZZ „S” 

9. Sprawy różne, wnioski 

który został jednomyślnie przyjęty. Stwierdzono, że 5 obecnych członków Prezydium (na 9) stanowi 

quorum. 

 

Pani prof. Maria Ciechanowska, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu PIB, powitała zebranych oraz 

przedstawiła syntetyczną informację na temat działalności Instytutu, jego aktualnej sytuacji oraz 

problematyki, stanowiącej główny obszar jego działania. W luźnej dyskusji zebrani mieli możliwość 

uzyskania interesujących wiadomości na temat aktualnych problemów związanych z surowcami 

energetycznymi oraz polityką Państwa w tym zakresie. Kończąc swoje wystąpienie pani dyrektor, w 

imieniu Instytutu Nafty i Gazu, przekazała zebranym swoje podziękowanie za zaangażowanie i 

olbrzymi wkład pracy, związany z funkcjonowaniem instytutów badawczych, a Kol. Jerzemu Dudkowi 

za jego wieloletnią działalność związaną ze sprawowaniem funkcji Przewodniczącego KSN IB. 

 

W kolejnym punkcie obrad Kol. Jerzy Dudek przedstawił sprawozdanie z działalności Pionu 

Instytutów Badawczych KSN w okresie Kadencji 2015-2018, a Kol. Justyna Piwowońska – 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN IB, które stanowią załączniki do niniejszej notatki. Kol. 

Kazimierz Siciński, przewodniczący Komisji KSN ds. Przekształceń Jednostek Naukowych i Organizacji 

ich Współpracy, poinformował zebranych o działalności tej Komisji podczas Kadencji, szczególnie w 

zakresie działań dotyczących instytutów badawczych.  

Po krótkiej dyskusji obecni na posiedzeniu członkowie Prezydium, w głosowaniu jawnym 

przyjęli pozytywną opinię o działalności w kadencji 2015-2018 (głosujących 5 osób, 4 za, 1 

wstrzymujący się). 

 



Następnie Przewodniczący Kol. Jerzy Dudek zaproponował połączenie punktów 7 i 8, co 

zyskało aprobatę zebranych, którzy przystąpili do dyskusji nad problemami wynikającymi z 

projektów: ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

(tzw. Ustawa 2.0) w aspekcie skutków nowych uregulowań prawnych dla instytutów badawczych, 

zarówno tych włączanych do Sieci, jak i tych pozostających poza nią. Dyskutowano także kwestie 

związane z finansowaniem nauki i ewentualnymi niezbędnymi przekształceniami jednostek 

naukowych oraz nad ścieżką awansu naukowego w IB. Zwrócono uwagę na konieczność bacznego 

śledzenia prac nad tymi ustawami oraz ich skutków, które będą różne dla obu grup instytutów. 

 

Podczas dyskusji sformułowano następujące propozycje i postulaty: 

 stwierdzono potrzebę wprowadzenia zmian w Regulaminie KSN IB w zakresie zasad wyboru 

delegatów na WZD KSN IB, poprzez zachowanie kryterium 1 delegata na pierwszych 100 

członków oraz 2 delegatów powyżej 100 członków NSZZ „S” zrzeszonych w KZ, przy czym 

wybrany delegat na WZD KSN jest jednocześnie delegatem na WZD KSN IN, natomiast w 

przypadku liczby członków KZ poniżej dolnego progu liczby członków niezbędnej do wyboru 

delegata na WZD KSN, wynoszącego 50 członków, należy dokonać wyboru delegata na WZD 

KSN IB; 

 zaproponowano zmniejszenie liczby członków Prezydium KSN IB z 9 do 5 członków, a Komisji 

Rewizyjnej KSN IB – z 5 do 3 członków, 

 ustalono, że podczas WZD KSN odbędzie się odrębne zebranie delegatów reprezentujących 

instytuty badawcze; 

 stwierdzono potrzebę wyboru 2 osób ze składu Prezydium (najlepiej – w randze zastępców 

przewodniczącego, reprezentujących instytuty włączane do Sieci Badawczej: Łukasiewicz oraz 

instytuty poza Siecią), które będą śledziły i pilotowały zmiany prawne w zakresie 

odpowiednio: Sieci Badawczej: Łukasiewicz oraz Ustawy 2.0; 

 wobec praktycznego braku działalności stwierdzono zasadność propozycji likwidacji komisji 

zagranicznej KSN IB. 

 

 

 

       Notatkę sporządził:  

Wojciech Grodzki, sekretarz KSN IB 


