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Komunikat z posiedzenia 

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
19.09.2022 r. 

posiedzenie zdalne 

 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 12 członków 

Prezydium, 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz pracownice biura KSN. Posiedzenie miało 

formę spotkania zdalnego. 

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium: 

1. Sprawy finansowe – skarbnik KSN kol. Maria Sapor przedstawiła propozycje korekty bu-

dżetu Sekcji na rok 2022.  W związku z trwającym stanem epidemii nie odbyło się plano-

wane na wiosnę 2022 r. Walne Zebranie Delegatów KSN.  Natomiast planowane są wyjaz-

dowe posiedzenia Rady (Częstochowa) i Prezydium KSN (Warszawa). Ponadto, uwzględ-

niając wzrost kosztów delegacji oraz dalsze doposażenie biura KSN, skarbnik zapropono-

wała korektę planu budżetu. Prezydium podjęło uchwałę dotyczącą rekomendacji korekty 

planu budżetu na rok 2022 Radzie KSN.  

 

2. Przygotowania do wyborów na następną kadencję 2023 - 2028 - Komisja Krajowa ogłosiła 

kalendarz wyborczy na kadencję 2023 – 2028. Należy powołać Komisję Wyborczą, ustalić 

klucz wyborczy, ustalić termin WZD oraz podjąć prace organizacyjne nad przygotowaniem 

WZD w II kwartale 2023 r.  W dyskusji głos zabrali: D. Szczukocki, B. Dołęga, M. Kisilowski, 

M. Sapor, T. Kolenda, M. Sawicki, K. Pszczółka.  Prezydium podjęło uchwały wyborcze, które 

zostaną rekomendowane Radzie KSN. 

3. Sprawa wzrostu wynagrodzeń  pracowników uczelni -  15 września br. odbyło się posie-

dzenie Sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, którego tematem były 

wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym. KSN NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Prze-

wodniczący KSN kol. D. Szczukocki oraz z-ca Przew. KSN kol. M. Kisilowski. Podczas posie-

dzenia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek przekazał in-

formacje, że od października 2022 r. będą na uczelniach realizowane podwyżki wynagro-

dzenia zasadniczego w wysokości 4,4%, a od 1 maja 2023 roku planowane są podwyżki 

tych wynagrodzeń w wysokości 7,9%. Strona związkowa (NSZZ „S”, ZNP) zgłosiła zastrze-

żenia co do czasu realizacji podwyżki od 1 października br. ponieważ na dzień 15 września 

br. żadne środki nie zostały jeszcze na uczelnie przekazane. Na posiedzeniu Podkomisji Mi-

nister W. Murdzek poinformował, że planowana jest zmiana rozporządzenia o minimalnym 

wynagrodzeniu zasadniczym profesora, ale nie podał proponowanej kwoty tego wynagro-

dzenia. Obecni na posiedzeniu Podkomisji Rektorzy wyrażali obawy o kondycję finansową 

uczelni ze względu na prawie siedmiokrotne wzrosty cen energii elektrycznej dla uczelni.   
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W wyniku dyskusji, Prezydium postanowiło, że do Komisji Zakładowych zostanie  prze-

słany wzór pisma do rektorów z żądaniem/roszczeniem podwyższenia wynagrodzeń za-

sadniczych pracowników uczelni w roku 2022. W przypadku nie spełnienia przez rektorów 

żądania podwyższenia wynagrodzeń, organizacje zakładowe mają prawo wstąpienia w 

spór zbiorowy z pracodawcą. Natomiast trwająca od listopada 2021 r. akcja informacyjno-

protestacyjna powinna być kontynuowana, do czasu odpowiedzi Rektorów na żądanie or-

ganizacji związkowych o podwyższenie wynagrodzeń pracowników.  Niektóre uczelnie np. 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu podpisały już porozumienie o realizacji pod-

wyżek wynagrodzenia zasadniczego swoich pracowników od 1 października br.  

 
4. Sprawy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki oraz budżet na 2023 rok –. Kol. B. Do-

łęga, jako przewodniczący Komisji ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa wyższego przed-

stawił główne założenia i kwoty jakie są w projekcie budżetu na 2023 r. dotyczące szkol-

nictwa wyższego i nauki. Wzrost nakładów na dotacje i subwencje w dziale szkolnictwo 

wyższe jest proponowany na wysokości 5,2%. KSN NSZZ „Solidarność” w opiniowanym pro-

jekcie budżetu na 2023 roku, w dziale szkolnictwo wyższe i nauka nie znalazła pozycji re-

zerwy/dotacji celowej na podwyżki wynagrodzeń w roku 2023.  KSN przygotowała nega-

tywną opinię o budżecie w tych działach (opinia jest na stronie www.solidar-

nosc.org.pl/ksn/pl ). Prezydium Komisji Krajowej w swojej negatywnej opinii projektu bu-

dżetu - https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item /21730-pre-

zydium-komisji-krajowej-nszz-solidarnosc-negatywnie-opiniuje-projekt-ustawy-budzeto-

wej-na-2023-rok w pełni uwzględniło uwagi KSN. 

Kol. B. Dołęga poinformował, że przygotował propozycję pisma, które KSN NSZZ „S” po-

winna wysłać do Ministerstwa z zapytaniem, w trybie zapytania publicznego, o wysokość 

podziału subwencji dla poszczególnych uczelni w 2022 r. oraz dane budżetowe związane 

w wynikami ewaluacji naukowej jednostek, która wpływa na wysokość subwencji. Należy 

przypomnieć, że algorytm podziału subwencji jest zamrożony od trzech lat.  Po dopraco-

waniu treści, pismo zostanie niezwłocznie wysłane. 

W dyskusji głos zabrali: kol. D. Szczukocki, B. Dołęga, kol. M. Kisilowski.  

 

5. Informacje z Komisji problemowych i dyskusja. 

✓ Kol. A. Białowolska-Tejchman przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych 
poinformowała o mającym się odbyć  spotkanie HERSC  w Brukseli  na w dniach 27-29 
września 2022r.  

 

6. Sprawy różne i wolne wnioski 

Kol. B. Dołęga przedstawił propozycję stanowiska KSN, w którym zabiegamy o zawieszenie 

działania Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych Unii Europejskiej oraz zawieszenia do odwołania pobierania opłat 

ETS  z tytułu emisji CO2 i gazów równoważnych. Po dyskusji pozostawiono członkom 

prezydium czas do zgłaszania ewentualnych uwag, tak by zgłosić to stanowisko na 

najbliższej Radzie KSN. 

 

Opracowanie: M. Sapor, B. Dołęga 
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