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Stanowisko nr 4 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

 
Warszawa 7  marca 2015. 

 
 
 
 
 

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" z najwyższym zdumieniem 

i zaniepokojeniem przyjmuje sugestię Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Mazowsze 

jakoby przynależność Komisji Zakładowych, reprezentujących członków Związku 

zatrudnionych w strukturach Polskiej Akademii Nauk, do Krajowej Sekcji Nauki była 

niewłaściwa i że właściwą dla nich branżowo jest Krajowa Sekcja PAN. 

 

Słownikowe definicje branży: 

- gałąź produkcji lub handlu obejmująca towary lub usługi jednego rodzaju, 

- dział handlu lub wytwórczości obejmujący towary lub usługi jednego rodzaju, 

w żaden sposób nie są sprzeczne z sytuacją, w której pracownicy branży "Nauka" 

dobrowolnie zrzeszają się w Krajowej Sekcji Nauki (KSN), która z kolei jest częścią 

branżowego Sekretariatu Nauki i Oświaty o zasięgu krajowym.  Zachowanie to wypełnia 

jednocześnie wszelkie wymogi formalne przedstawione w przywołanej uchwale Komisji 

Krajowej 17/08.  Nie od rzeczy jest przy tym wskazać, że zarówno jednostki organizacyjne 

Polskiej Akademii Nauk, jak i wszystkie inne zrzeszone w KSN, są podmiotami rozmaitych 

aktów prawnych wydawanych przez to samo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Nasze zaniepokojenie budzą nietrudne do przewidzenia szkodliwe skutki 

ewentualnego wyrejestrowania Komisji Zakładowych pochodzących z PAN ze składu KSN.  

Jeśli tak, to pod znakiem zapytania znajdzie się za chwilę także właściwość przynależności do 

KSN organizacji zakładowych wywodzących się z jednostek badawczych, działających poza 

uczelniami.  Może to prowadzić tylko w jednym kierunku, mianowicie do kompletnej 

dezorganizacji branży naukowej, a przynajmniej jej rozdrobnienia i w konsekwencji zupełnej 

marginalizacji.  Komu to służy?  Na pewno nie jest to w interesie pracowników naukowych, 

ani ruchu związkowego, ani państwa polskiego, które – i słusznie – planuje przyszłość kraju i 

jego obywateli w oparciu o naukę właśnie. 

 

NSZZ 
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Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki od dnia jej powstania pozostaje niezmienne: nauka jest 

jedna, niezależnie od miejsca jej uprawiania. 
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