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Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w dniu 18.02.2021 r. 

 

W posiedzeniu Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 11 członków Prezydium,  

2 członków Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie miało formę spotkania zdalnego. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący KSN, kol. Dominik Szczukocki. Po sprawdzeniu listy 

obecności i stwierdzeniu kworum, Prezydium KSN przyjęło porządek obrad. Następnie przystąpiono 

do realizowania kolejnych punktów porządku obrad. 

1. Sprawy finansowe 

Kol. M. Sapor przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Sekcji w zakresie wpływów  

i wydatków. Prezydium podjęło następującą uchwałę: „Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 

„Solidarność” podczas posiedzenia zdalnego w dniu 18 lutego 2021 r. postanowiło 

rekomendować Radzie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Sekcji w roku 2020”. 

 

2. Sprawy organizacyjne 

Przewodniczący przedstawił projekt powołania dwóch komisji: 

-Komisja ds. Szkoleń - byłyby to szkolenia różnego typu dla członków komisji zakładowych 

prowadzone poprzez platformę MS Teams. 

- Komisji Historycznej. 

Przewodniczący zaproponował przydzielenie dodatkowych funduszy pozwalających na dalszy 

wzrost poziomu wydawania „Wiadomości KSN”. 

Przewodniczący przedstawił wyniki prac podjętych w celu aktualizacji bazy komisji 

zakładowych zrzeszonych w KSN. Kol. M. Sawicki przedstawił aktualny stan liczbowy Sekcji na 

31.12.2020 r. przekazywany w kwestionariuszu liczebności KSN do Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. 
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3. Kol. M. Kisilowski przedstawił sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli KSN z zespołem 

doradczym Ministra Edukacji i Nauki, na którym obie strony przedstawiały swoje propozycje 

zmian w obowiązującym prawie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Zmiany 

wprowadzane będą w dwóch etapach. Pierwszy to ewaluacja na poziomie rozporządzeń, 

drugi to nowelizacja ustawy 2.0 (najwcześniej jesienią 2021). 

 

4. Przewodniczący przedstawił komunikat ze spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki, które 

odbyło się 10.02.2021 r. Komunikat ten został wcześniej rozesłany do KZ i opublikowany na 

stronie internetowej KSN. W spotkaniu ze strony KSN uczestniczyli  

kol.: B. Dołęga, M. Kisilowski, K. Pszczółka, D. Szczukocki. 

 

5. Informacje z komisji problemowych. 

 Kol. B. Zięba poinformowała o opinii w sprawie jawności wynagrodzeń i nagród w sektorze 

publicznym, którą przygotowała Komisja ds. Interwencji. 

 Kol. M. Kaczyńska przedstawiła informację o pracach Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju 

Związku w okresie od poprzedniego zebrania. W odpowiedzi na zgłaszane informacje  

o problemach technicznych występujących w trakcie otwierania stron internetowych NSZZ 

Solidarność, kol. M. Kaczyńska udzieliła szczegółowych wyjaśnień. 

 Kol. A. Białowolska-Tejchman przedstawiła informację o działalności Komisji  

ds. Współpracy Międzynarodowej. Przedstawiła tematykę ostatnich konferencji  

i seminariów międzynarodowych, w których uczestniczyła, a które odbyły się pomimo 

ograniczeń związanych z pandemią. Tematami przewodnimi były: Covid-19 i szczepienia, 

nauczania zdalne (problemy informatyczne: brak sprzętu, brak Internetu oraz miejsca do 

nauki), rosnące zagrożenie wolności akademickiej i wolności badań, prawa ludzkie, 

niepewne kontrakty pracy, obniżenie bezpieczeństwa, dyskryminacja w szczególności 

kobiet. 

 

6. Sprawy różne 

a. Przewodniczący zaproponował kalendarz spotkań w roku 2021: 

Posiedzenia Rady: 04.03, 10.06, 16.09, 02.12. 

Posiedzenia Prezydium zwoływane będą co najmniej dwa tygodnie przed Radą,  

a w międzyczasie w miarę potrzeb. 
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b. Kol. I. Jędrychowska zaproponowała utworzenie forum internetowego które służyłoby 

wymianie doświadczeń i poglądów. 

c. Kol. B. Dołęga przedstawił informację z prac Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz omówił stanowiska jakie przyjęto. 

 

 

                                       


