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

w dniu 20.05.2021 r. 

 

W posiedzeniu Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 12 członków Prezydium,  

2 członków Komisji Rewizyjnej oraz 2 pracownice biura KSN. Posiedzenie miało formę spotkania 

zdalnego. 

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

obecności i stwierdzeniu kworum, Prezydium Rady KSN przyjęło porządek obrad. 

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium: 

1. Sprawy finansowo-księgowe 

Skarbnik kol. M. Sapor przedstawiła projekt prowizorium budżetowego na rok 2021.  

W budżecie przewidziano środki finansowe m.in. na wydanie okolicznościowych materiałów  

z okazji 40-lecia powstania KSN i na wydawanie biuletynu „Wiadomości KSN”. Skarbnik 

przedstawiła informacje na temat wielkości dwuprocentowego odpisu na działalność statutową, 

wysokości składek afiliacyjnych. W dyskusji na temat składek afiliacyjnych do organizacji 

międzynarodowych głos zabrali D. Szczukocki, A. Białowolska-Tejchman oraz M. Sapor. 

Prezydium jednomyślnie podjęło uchwałę o zarekomendowaniu na najbliższym posiedzeniu 

Radzie KSN przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2021. 

 

2. Podział subwencji dla uczelni na rok 2021 

Kol. B. Dołęga omówił podział subwencji w 2021 r. Zwrócił uwagę, że zarówno w głównym 

podziale subwencji na 2020 r., jak i 2021 r. zastosowano tę samą kwotę podstawy naliczania 

subwencji. Algorytm jest generalnie zamrożony. W budżecie uwzględnione są skutki 

przechodzące podwyżek wynagrodzeń w 2020 r. Zaproponował wystąpienie do ministerstwa  
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w trybie dostępu do informacji publicznej, aby uzyskać więcej danych niezbędnych do analizy 

podziału subwencji. W dyskusji głos zabrali kol. M. Kisilowski, który zaproponował wystąpienie 

do ministra Przemysława Czarnka o spotkanie, celem wyjaśnienia zasad tworzenia i podziału 

subwencji dla nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący kol. D. Szczukocki, jak i pozostali 

członkowie Prezydium poparli tę propozycję. 

 

3. Sprawa ewaluacji dyscyplin naukowych 

Kol. M. Kisilowski poinformował, że został uruchomiony system gromadzenia danych 

niezbędnych w procesie ewaluacji. Zwrócił uwagę, że w przypadku osób, które były zatrudnione 

w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w okresie niepokrywającym się z okresem ewaluacji,  

a także zostały przypisane do kilku dyscyplin, liczba przypisanych im slotów wyliczana jest 

proporcjonalnie. Nie wszystkie publikacje danego pracownika zostaną więc uwzględnione  

w ewaluacji. W tym kontekście pojawia się wiele pytań wśród pracowników i należy je wyjaśnić 

zarówno na uczelniach jak i w ministerstwie. 

 

4. Informacja ze spotkania przedstawicieli KSN z władzami KRASP 

Przewodniczący kol. D. Szczukocki przedstawił najważniejsze problemy poruszane na 

spotkaniu przedstawicieli KSN z Prezydium KRASP. Więcej informacji zawarte jest w wspólnym 

komunikacie Prezydium KRASP i KSN NSZZ „Solidarność” udostępnionym na stronie internetowej 

KSN: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/319/ 

 

5. Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 6 maja 2021 r. 

Kol. B. Dołęga omówił najważniejsze sprawy poruszane w tej opinii. Zasadniczo 

proponowane zmiany dotyczą tzw. pakietu wolnościowego, w szczególności w zakresie 

religijnym, światopoglądowym i filozoficznym. Opinia KSN NSZZ „S” dostępna jest na stronie 

internetowej KSN: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/320/ 

W kontekście proponowanych zmian w Ustawie 2.0, dyskutowano przebieg postępowań 

dyscyplinarnych wg tej ustawy, w tym stosowane przez rektorów zasady powoływania 

rzeczników dyscyplinarnych oraz członków komisji dyscyplinarnych.  W dyskusji głos zabrali:  

kol. D. Szczukocki, M. Kisilowski, K. Pszczółka, B. Dołęga. Zwrócono uwagę, że brak jest 

możliwości powołania przedstawiciela związku zawodowego. 

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/319/
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/320/
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6. Sytuacja finansowa szkół medycznych 

Kol. I. Jędrychowska, przewodnicząca Komisji ds. Uczelni Medycznych zreferowała sytuację 

finansową w uczelniach czasie pandemii. Podkreśliła, że oddelegowywanie pracowników uczelni 

do szpitali tymczasowych spowodowało dodatkowe koszty prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

co znacznie pogorszyło i tak trudną sytuację finansową tych uczelni. Przewodniczący 

zaproponował, aby kol. I. Jędrychowska przygotowała stanowisko, które będzie 

zarekomendowane Radzie KSN na posiedzeniu w dniu 10 czerwca br. 

 

7. Informacje z komisji problemowych: 

• Kol. A. Białowolska-Tejchman, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, 

przekazała informację z 65. Sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ pt. „Pełne i skuteczne 

uczestnictwo kobiet w życiu publicznym i procesach podejmowania decyzji, a także eliminacja 

przemocy w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet  

i dziewcząt”. Szczegółowe informacje dostępne będą w oddzielnym sprawozdaniu. 

• Kol. B. Zięba, przewodnicząca Komisji ds. Interwencji, poinformowała, że przygotowała opinię 

dotyczącą jawności wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. W dyskusji odnośnie kwestii 

prawnych w temacie wynagrodzeń głos zabrali kol. D. Szczukocki, M. Kisilowski. 

• Kol. Z. Zawitowski przewodniczący Komisji ds. Warunków Pracy, przedstawił informację 

dotyczącą poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

ustawy Kodeks postępowania cywilnego. 

 

8. Sprawy organizacyjne 

Przewodniczący KSN kol. D. Szczukocki przedstawił propozycje zmian osób kierujących 

komisjami problemowymi, które zarekomenduje Radzie KSN do zatwierdzenia. Dotyczy to 

Komisji ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji ds. Organizacyjnych  

i Legislacyjnych. Zaproponował również powołanie nowych komisji, w tym Komisji ds. Szkoleń  

i Komisji Historycznej. Konkretne kandydatury będą przedstawione na posiedzeniu Rady KSN. 

 

9. Komunikaty Przewodniczącego 

• Powołanie na wniosek KSN NSZZ „S” kol. Marka Kisilowskiego na funkcję Rzecznika 

Dyscyplinarnego Ministra Edukacji i Nauki w kadencji 2018-2022. 
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• Kol. Joanna Lisok reprezentowała KSN w międzynarodowej konferencji on-line w ramach 

projektu "Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe 

europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia 

międzypokoleniowego". 

• W dniu 20 maja br. odbyła się konferencja on-line WDRAŻANIE I WYKONYWANIE PRACY 

ZDALNEJ - WYBRANE PROBLEMY zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy WPiA UŁ oraz 

Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE, w której 

wzięło udział kilkunastu członków KSN NSZZ „S”. 

 

 

 


