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Komunikat  

z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Warszawa,  

13 października 2018 r. 

 

W dniu 13 października br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Politechnice 

Warszawskiej. 

Obecnych było 29 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej, 2 zaproszonych gości oraz 

kierownik Biura KSN Joanna Kniecicka. 

Przedmiotem obrad Rady były następujące problemy: 

1. Sprawy finansowe - skarbnik Maria Sapor przedstawiła projekt korekty preliminarza 

wpływów i wydatków KSN na rok 2018. Zmiany wyniknęły z uaktualnienia dotacji 

otrzymywanych z odpisów statutowych, a także z potrzeby  zakupu sprzętu niezbędnego 

do funkcjonowania KSN. Dotychczasowe wydatki są niższe niż zakładano. Rada przyjęła 

uchwałę w sprawie preliminarza. 

2. Sprawa opiniowania rozporządzeń do Ustawy 2.0 - obecnie w opiniowaniu jest 

rozporządzenie ministra dotyczące „projektu algorytmu”. Temat został zreferowany przez 

kol. Adama Zawadzkiego, który odpowiada za przygotowanie dokumentu. Pojawiło się 

dużo wątpliwości i uwag do projektu rozporządzenia. Zgłoszone uwagi, zostaną 

uwzględnione w opinii KSN.  

     Przewodniczący Dominik Szczukocki wyjaśnił, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

rozporządzeniem powołał Zespół do spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału 

środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego i 

w konsekwencji opracowania nowego algorytmu. Każdy członek Zespołu otrzymał 

imiennie zaproszenie. Odbyły się dwa robocze spotkania, w których uczestniczyli 

przedstawiciele ZZ: Dominik Szczukocki reprezentujący KSN i Janusz Rak reprezentujący 

Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Przedstawiciele Związków Zawodowych 
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zastrzegli, że mimo uczestnictwa w zespole, w procesie opiniowania mogą być 

formułowane przez ZZ również uwagi krytyczne w stosunku do projektu rozporządzenia.  

     W efekcie uwag zgłoszonych w trakcie prac zespołu przez reprezentantów związkowych 

pojawiła się propozycja uwzględniająca w współczynniku kadrowym liczbę pracowników 

zatrudnionych na różnych stanowiskach w danej jednostce, zamiast dotychczasowej 

praktyki, uwzględniającej liczbę pracowników posiadających odpowiednie stopnie i tytuły 

(w okresie przejściowym tj. w 2019r mają być uwzględnione tytuły). Taka zmiana powinna 

stanowić impuls do szybszego awansowania nauczycieli akademickich. Pozwali to także na 

tworzenie w statutach uczelni ścieżki awansu dla pracowników dydaktycznych. Na 

wniosek związków wprowadzono do algorytmu ograniczenie zmiany wysokości subwencji 

dla danej jednostki (rok do roku), zabezpieczające przed krytycznym załamaniem się 

finansowania uczelni. Zabezpieczenie to wynosi od -1 do +6 procent dotacji w stosunku do 

roku poprzedniego. Kol. Maria Sapor zwróciła uwagę, że w grudniu br. uczelnie mają 

otrzymać środki na regulację wynagrodzeń, które już podniosą wielkość puli środków 

finansowych na 2019r. W dyskusji głos zabierali; kol. B. Dołęga, K. Andrzejewska, A. 

Zawadzki. 

     Kol. Marek Kisilowski zwrócił uwagę na działający obecnie algorytm. Efektem 

wprowadzonego w 2018r. wskaźnika SSR w wysokości 13 studentów na jednego 

pracownika stała się migracja studentów do szkolnictwa prywatnego. Jednocześnie kol. 

Marek Kisilowski przypomniał, że od 1 stycznia 2019 roku pojawiają się zmiany w ustawie 

o związkach zawodowych do których powinny się dobrze przygotować Komisje Zakładowe 

NSZZ „Solidarność” działające w każdej uczelni. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnień z 

władzami uczelni nowego podziału funduszy płac i nagród. 

     Kol. Jacek Jezierski zwrócił uwagę, że trudno przewidzieć, czy nowy algorytm będzie działał 

stymulująco na rozwój uczelni.  

     Przedstawicielka uczelni medycznych kol. Iwona Jędrychowska zwróciła uwagę, że na 

uczelniach medycznych sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i mniej czytelna dla 

pracowników. Wynika to z faktu, że pierwotny podział środków finansowych dokonuje 

MNiSZW i decyduje jak je wydać. Ponadto nowa ustawa ogranicza wieloetatowość, co 

stanowi ryzyko obniżenia ocen kategoryzacyjnych na uczelniach medycznych. 

Przewodniczący D. Szczukocki zaapelował o zgłoszenie ekspertów, którzy zajęliby się tym 

problemem. 

 Sprawa zmiany wydanych projektów rozporządzeń powiązanych z ewaluacją - 

Przewodniczący KSN poinformował zebranych, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego po fali krytyki wydanych rozporządzeń dotyczących nowych dyscyplin i 

dziedzin, a także czasopism i ich punktacji, rozpoczęło pracę nad zmianami tych 

rozporządzeń i zapowiedziało szerokie konsultację z całym środowiskiem i związkami 

zawodowymi. Marek Kisilowski zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo likwidacji wszystkich 

czasopism, które nie znajdą się w nowym rozporządzeniu. Ponadto pojawiły się głosy o 

zagrożeniu dla sporej ilości czasopism z dziedziny nauk humanistycznych. 

Kol. Bogusław Dołęga poinformował, że podczas okresu wakacyjnego wpłynęło do KSN ok. 

20 projektów rozporządzeń, do większości których KSN przygotowała opinię (dostępne na 
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stronie internetowej KSN). Ponadto odbyło się spotkanie Rady Głównej Szkolnictwa 

Wyższego, z którego przesłał sprawozdanie. Poinformował także członków Rady KSN o 

tworzeniu się zespołu do spraw oceny wdrażania Ustawy 2.0. Kol. Krzysztof Pszczółka 

przekazał informację o deklaracji MNISW w sprawie planowanych 3 nowych Kongresów 

Nauki dotyczących problemów wdrażania nowej ustawy. Jeden z Kongresów ma odbyć się 

w Katowicach. 

 

3. Rada rozpatrzyła apele i stanowiska, przekazane Radzie KSN z ostatniego WZD, które 

nie były na tym WZD procedowane z braku czasu. 

-  Apel WZD KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie dodatkowego zatrudniania nauczycieli 

akademickich. Po wejściu Ustawy 2.0 apel przestał być zasadny, sprawy dodatkowego 

zatrudnienia reguluje nowa ustawa. 

-  Stanowisko WZD KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie oceny dorobku naukowego 

nauczycieli akademickich i pracowników instytutów badawczych. Stanowisko zostało 

przyjęte jako stanowisko (nr 1) Rady KSN. 

-  Stanowisko WZD KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie zakazu łączenia funkcji kierownika 

katedry i/lub kliniki z funkcją ordynatora. Po wyjaśnieniach przedstawicieli uczelni 

medycznych stanowisko zostało odrzucone. 

-  Uchwała WZD KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie prawa do reprezentowania Organizacji 

Związkowych na WZD. Po dyskusji i przytoczeniu zapisu statutu i regulaminów Rada nie 

przyjęła uchwały i nie podjęła się zmian obowiązujących zapisów. Kol. Krystyna 

Andrzejewska zwróciła uwagę, że każda organizacja związkowa może przysłać 

obserwatorów na WZD KSN.  

- Uchwała WZD KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie związkowej składki członkowskiej. 

Rada postanowiła zmienić brzmienie uchwały i przyjąć ją jako Stanowisko (nr 2) Rady.  

 

4. Kolejnym tematem na spotkaniu była sprawa reorganizacji pracy Biura KSN. 

 

5. Temat komunikacji i promocji KSN przedstawiła Małgorzata Kaczyńska, która 

przypomniała wszystkim obowiązujące procedury komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej. Ponadto informowała o nowych sposobach promocji KSN. 

 

6. Sytuacja w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie 

Badawczym – przedstawiciele NSZZ „Solidarność” IMiGW zostali zaproszeni na ten punkt 

obrad Rady i przedstawili zagrożenia dla pracowników w związku z planowana zmianą 

struktury organizacyjnej i zagrożeniem zwolnieniami grupowymi. Rada KSN podjęła 

stanowisko wyrażające głębokie zaniepokojenie sytuacją w Instytucie Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Ponadto kol. Joanna Wibig oraz 

kol. Marek Kisilowski zostali z ramienia KSN oddelegowani do kontaktów i pomocy 

organizacji związkowej w IMIGW.   

 

    Przygotowali: K. Pszczółka, M. Sapor, M. Sawicki, B. Dołęga, D. Szczukocki. 


