
 Komisja ds. Komunikacji i Rozwoju Związku 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. 

 Przedstawiciele Komisji inicjują spotkanie władz KSN z przedstawicielami władz, w tym 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wystąpień medialnych i kontaktów 

członkami władzy wykonawczej i parlamentu przedstawiciele Komisji prezentują opinie Związku 

w istotnych dla środowiska kwestiach, w szczególności przeciwdziałania brakowi trwałości 

zatrudnienia, feudalizacji stosunków pracowniczych oraz ograniczaniu zakresu partycypacji 

pracowniczej w nauce i szkolnictwie wyższym.  

 Na Politechnice Warszawskiej prowadzone są zajęcia dla studentów z przedmiotu 

„Partycypacja pracownicza”. Po zeszłorocznej edycji przeprowadzono ewaluację zajęć i wraz 

z partnerami zaproponowano wprowadzenie elementów warsztatowych. Do projektu pozyskano 

partnerów z Regionu Mazowsze, Komisji Zakładowych oraz ze środowiska studenckiego i młodych 

pracowników nauki. 

 W ramach prac w Narodowej Rady Rozwoju podjęto prace nad wdrożeniem rozwiązań 

dających możliwość: 

 zrównoważonego rozwoju wszystkich ośrodków naukowych, bez poświęcenia mniejszych 

placówek na rzecz wzmocnienia placówek w wielkich miastach; 

 stworzenie ram prawnych dla wzrostu finansowania nauki w sposób stabilny i oparty na 

właściwych rozwiązaniach strukturalnych; 

 podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela akademickiego oraz tworzenia mechanizmów 

pozyskiwania najlepszych kandydatów mogących realizować różne ścieżek kariery 

akademickiej: dydaktyczną, dydaktyczno-badawczą i badawczą; 

 likwidacji patologicznych stosunków zatrudnienia, w szczególności młodszych 

pracowników naukowych; destabilizacji i niepewności o pracę adiunktów – zatrudnienie 

nauczycieli akademickich powinno być dokonywane na podstawie mianowania bądź 

umowy o pracę na czas nieokreślony, jako wyraz prestiżu zawodu oraz 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 

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


na znaczeniu w sytuacji, gdy zainteresowany znajduje się w konflikcie z pracodawcą).  

 Niestety słaba pozycja Związku wobec hegemonii organów jednoosobowych, 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 oraz ustawy o 

instytutach badawczych.  

 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. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał przewodniczącego do Narodowej Rady Rozwoju, 

w której pracuje w dwóch sekcjach: "Edukacja, młode pokolenie i sport" oraz "Nauka i innowacje". 

Prezes Rady Ministrów powołała przewodniczącego do Rady Służby Publicznej. 

 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 nowopowołanemu Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 
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