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Szanowny Pan
Marek Zagórski
Ministerstwo Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przesyła uwagi w sprawie projektu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2017 roku ws. połączenia Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (PIB) i Instytutu Maszyn Matematycznych.
Analiza projektu rozporządzenia wskazuje na merytorycznie uzasadnione
działanie i dobre przygotowanie połączenia obu instytutów tj. Naukowej i Akademickiej
Sieci Komputerowej, NASK, i Instytutu Maszyn Matematycznych. W szczególności
w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia przedstawiono zachowanie i nieuszczuplenie
potencjału oraz dorobku obu łączonych instytutów. Tym niemniej Krajowa Sekcja Nauki
NSZZ Solidarność, w oparciu o wieloletnie doświadczenie i monitorowanie takich
połączeń, zwraca się z prośbą o dołożenie starań, by połączenie zostało dokonane bez
niepotrzebnych perturbacji, jakie były obserwowane w podobnych przypadkach
w przeszłości. W szczególności dotyczy to ochrony pozycji pracowników włączanej do
NASK jednostki, czyli zatrudnionych w IMM, z których część z różnych powodów nie
znajdzie się w składzie NASK po połączeniu. Wprawdzie w sprawie tej były prowadzone
rozmowy w ramach zespołów roboczych do przeprowadzenia odpowiednich postępowań
przygotowawczych, a w uzasadnieniu przywołano art. 23¹ Kodeksu pracy jako
bezsprzecznie obowiązujący w sprawach pracowniczych, tym niemniej Krajowa Sekcja
Nauki NSZZ Solidarność opowiada się za umieszczeniem w projekcie przedmiotowego
rozporządzenia Rady Ministrów zapisu chroniącego pracowników włączanego instytutu
(IMM), którzy z różnych powodów nie znajdą się w składzie załogi NASK-PIB po

dokonaniu połączenia. W szczególności mogłoby się to znaleźć w postaci następującego
proponowanego zapisu:
Par. 6 (nowy).
Pracownikom, którzy nie znajdą zatrudnienia w NASK-PIB po połączeniu zostaną
przedstawione propozycje innego zatrudnienia, adekwatnego do ich kwalifikacji, lub
zostaną objęci odprawami pieniężnymi w ramach programu dobrowolnych odejść.
W związku z powyższym dotychczasowy końcowy par. 6 projektu zmieniłby się w par. 7.
Z poważaniem
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