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Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

28.11.2022 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 problemy finansowe zwią-

zane ze składkami afiliacyjnymi do międzynarodowych organizacji związkowych. Szczególnie 

dotyczy to UNI, z której otrzymujemy informacje o niezapłaceniu składek członkowskich. KSN 

NSZZ „Solidarność” płaci regularnie składki zarówno do ETUCE jak i do UNI. Dyskutowano o 

zasadności dalszej przynależności do tej organizacji ponieważ oprócz żądania zapłacenia skła-

dek, organizacja ta nie wykazuje żadnej aktywności. W wyniku dyskusji postanowiono reko-

mendować Radzie KSN wystąpienie z tej organizacji. Podjęto także decyzję, że na wstępnie na-

leży przesłać informacje do UNI o zapłaconych składkach za lata 2020 – 2022, za które UNI 

upomina się o składki afiliacyjne. W dyskusji głos zabrali: kol. Aniela Tejchman-Białowolska,  

D. Szczukocki,  B. Dołega, T. Kulik, I. Jędrychowska. 

 

2. Przygotowania do wyborów na następną kadencję 2023 - 2028 – Komisja Wyborcza KSN wy-

słała do Komisji Zakładowych wszystkie niezbędne uchwały wyborcze oraz inne dokumenty 

potrzebne do przeprowadzenia wyborów delegatów na WZD KSN.  

W związku z planowanym w dniach 18-20.05. 2023 r. terminem WZD, biuro KSN zebrało oferty 

z ośrodków, w których potencjalnie można by zorganizować zjazd. Po przeanalizowaniu czte-

rech ofert, najkorzystniejsza oferta wpłynęła z ośrodka Hyrny w Zakopanem, który jest wła-

snością NSZZ „Solidarność”. Niestety, w planowanym przez KSN terminie zjazdu, w pierwszym 

dniu nie ma wolnej sali konferencyjnej na 160 osób. Natomiast ośrodek ten dysponuje intere-

sującą nas bazą w terminie 25-27.05.2023. W tej sytuacji zdecydowano rekomendowanie Ra-

dzie zmianę uchwały dotyczącej terminu WZD KSN NSZZ „S” na 25-27 maja 2023 r.   

3. Propozycja nowego Rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu profesora oraz nowelizacja 

ustawy U2 – kol. B. Dołęga poinformował, że został ogłoszony projekt Rozporządzenia o mini-

malnym wynagrodzeniu profesora. Względem tego wynagrodzenia kształtowane są minimalne 

wynagrodzenia pozostałych grup pracowników – nauczycieli akademickich. W projekcie kwota 

ta wynosi 7210 zł, co jest dwukrotnością minimalnego wynagrodzenia w kraju. KSN nie może 

zgodzić się na taka propozycję ponieważ jest ona niezgodna z ustaleniami ze stroną ministe-

rialną podjętymi w 2018 r. podczas przyjmowania nowej ustawy zwanej U2. W opinii KSN znaj-

dzie się propozycja podwyższenia minimalnego wynagrodzenia profesora do trzykrotności 

planowanego od 1 czerwca 2023 r. minimalnego wynagrodzenia tj. do kwoty 10 815 zł. Po-

nadto, zdaniem KSN, kwota ta powinna rosnąć każdego roku zgodnie z waloryzacją wynagro-

dzenia minimalnego.   
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W kolejnej nowelizacji ustawy proponuje się powrót do poprzedniego wieku tj. 70 lat, powyżej, 

którego nie będzie możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych. Obecnie jest to 67 lat. W 

dyskusji, zaproponowano, że jeśli ten wiek zostanie wprowadzony, to z zastrzeżeniem, że dana 

osoba może zajmować stanowisko kierownicze jeśli nie pobiera świadczenia  emerytalnego. 

 

4. Sprawa kolejnej nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym – kol. B. Dołęga przedsta-

wił zakres kolejnej nowelizacji ustawy, którą Sejm przyjął 1 grudnia br. Zaledwie dwa postulaty 

zgłoszone przez KSN znalazły się w tej wersji nowelizacji: włączenie do składu Radu uczelni  

przedstawicieli związków zawodowych działających w danej uczelni z głosem doradczym, a 

także niewliczanie do okresu oceny nauczyciela akademickiego okresów: urlopu związanym z 

rodzicielstwem, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezpłatnego trwającego nieprzerwa-

nie co najmniej 3 miesiące, odbywania służby wojskowej, pobierania zasiłku chorobowego nie-

przerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego w 

związku z niezdolnością do pracy. Pozostałe postulaty KSN nie zostały uwzględnione, ponieważ 

nie są materią tej nowelizacji.  W dyskusji głos zabrali: kol. M. Kisilowski, M. Sapor, D. Szczu-

kocki, T. Kulik, I. Jędrychowska, A. Tejchman-Białowolska.  

5. Komunikaty: 

i) Przewodniczący poinformował, że w czasie od ostatniego posiedzenia Prezydium odbyło 

się kilka posiedzeń Komisji Sejmowych w spawach szkolnictwa wyższego i nauki. Przed-

stawiciele KSN brali udział w każdym posiedzeniu tych komisji.  

ii) W dniu 4 października odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta z doradcą Prezydenta 

prof. A. Waśko. W spotkaniu udział wzięli Przew. KSN D. Szczukocki, kol. M. Kisilowski oraz 

J. Srebrny. Rozmowa dotyczyła finansowania wynagrodzeń pracowników szkolnictwa 

wyższego i nauki. KSN chce zainteresować problemami niskich wynagrodzeń w szkolnic-

twie wyższym i nauce Prezydenta RP.  

iii) W dniu 3 listopada odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez KSN pt. Język jako na-

rzędzie pracy w szkolnictwie wyższy.  

iv) W dniach 24 i 25 listopada odbyło się posiedzenie plenarne KRASP w Poznaniu. Ze strony 

KSN udział wzięli kol. D. Szczukocki oraz kol. B. Dołęga.  Do najważniejszych spraw porusza-

nych na tym spotkaniu zaliczyć należy: środki na podwyżki w wysokości 7,8% są zarezer-

wowane od stycznia 2023 r. , zmiana rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu profe-

sora (patrz wyżej) wejdzie od 1 stycznia 2023 r., w listopadzie 2022 r uczelnie otrzymały 

kolejny wzrost subwencji  (poza wzrostem o 4,4% w październiku) min. na pokrycie pod-

wyższonych kosztów za energię elektryczną, ale również na podniesienie potencjału badaw-

czego uczelni (pracownicy są potencjałem uczelni, a więc z tych środków mogą być realizo-

wane podwyżki wynagrodzeń).  

v) Kol. I. Jędrychowska (uczelnie medyczne) poinformowała o wysuwanych ze środowiska me-

dycznego propozycjach spotkania w Ministerstwie Zdrowia. Przed takim spotkaniem uczel-

nie medyczne powinny zgłosić występujące problemy, w celu merytorycznego przygotowa-

nia spotkania.     

vi) Kol. K. Pszczółka poinformował, że Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Edukacji i Nauki 

prawomocnie umorzyła postępowanie dyscyplinarne wobec profesor Ewy Budzyńskiej z 

Uniwersytetu Śląskiego.   
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vii) Kol. K. Pszczółka poinformował, że kolejne szkolenie odbędzie się 8 grudnia i będzie doty-

czyło odliczaniu składki członkowskiej na związek zawodowy od podatku dochodowego w 

roku 2022 oraz opracowywanych przepisów dotyczących pracy zdalnej. 

viii) W dniu 28 listopada br. odbyło się w Białymstoku spotkanie Komisji Zakładowych „Soli-

darności” Regionu Podlaskiego z  przedstawicielami MEiN. KSN reprezentował kol. M. Kisi-

lowski. Spotkanie dotyczyło przedstawieniu problemów funkcjonowania szkolnictwa wyż-

szego po wprowadzeniu w 2018 r . ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.  

ix) Planowane jest powołanie zespołu roboczego do spraw finasowania nauki i szkolnictwa 

wyższego. KSN wskazuje dwie osoby do tego zespołu: Przew. KSN kol. D. Szczukockiego oraz 

zastępcę kol. B. Dołęgę.  

x)  Kol. M. Kisilowski został nominowany na kolejną kadencję rzecznikiem dyscyplinarnym 

przy Ministrze Oświaty i Nauki.  

 

 

       Opracowanie: M. Sapor, B. Dołęga 


