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Komunikat z posiedzenia 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
02.12.2022 r. 

posiedzenie zdalne 

 

W posiedzeniu Rady KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 23 członków Rady, 2 członków 

Komisji Rewizyjnej oraz pracownice biura KSN. Posiedzenie miało formę spotkania zdalnego. 

 

Tematy podejmowane podczas obrad: 

1. Przynależność do UNI – UNI (Union Network International) jest to międzynarodowa bran-

żowa organizacja związkowa, zrzeszająca związkowców z jednostek badawczo-rozwojo-

wych. KSN przystąpiła do tej organizacji na mocy uchwały podjętej przez Radę KSN NSZZ 

„Solidarność” 15 listopada 1997 roku.  

Jak poinformowała Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej  

kol. A. Białowolska-Tejchman, w ostatnich latach KSN nie otrzymuje żadnych informacji do-

tyczących działań tej organizacji. Skarbnik KSN kol. Maria Sapor przedstawiła informacje 

związane ze składkami afiliacyjnymi do UNI, która monituje o niezapłacone składki człon-

kowskie mimo, że KSN NSZZ „Solidarność” płaci je regularnie. Ponadto, od kilku lat KSN zgła-

sza zmiany osób reprezentujących Sekcję jak i liczbę członków, mimo to UNI jednak nie  

uaktualnia tych danych w formularzu znajdującym się na jej stronie. Dyskutowano o zasad-

ności dalszej przynależności do tej organizacji. W wyniku dyskusji Rada KSN podjęła 

uchwałę o wystąpieniu z Union Network International. Podjęto także decyzję, że należy 

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

mina się o składki afiliacyjne.  

W dyskusji głos zabrali: kol. A. Białowolska-Tejchman, D. Szczukocki,  B. Dołęga, M. Sapor,  

T. Kulik, J. Piwowońska. 

 

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

wysłała do Komisji Zakładowych wszystkie niezbędne uchwały wyborcze oraz inne doku-

menty związane z wyborami 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 przeanalizowa-

niu czterech ofert, najkorzystniejsza oferta wpłynęła z ośrodka Hyrny w Zakopanem, który 

jest własnością NSZZ „Solidarność”. Niestety w pierwszym dniu, planowanego przez KSN 

terminu zjazdu, w ośrodku tym nie ma wolnej sali konferencyjnej na 160 osób. Ośrodek 

Hyrny dysponuje natomiast odpowiednim zapleczem konferencyjnym i bazą noclegową  

w terminie 25-27.05.2023 r. Po dyskusji Przewodniczący przedstawił Radzie KSN propozy-

cję zmiany uchwały dotyczącej terminu WZD KSN NSZZ „S”. Rada jednomyślnie podjęła 

uchwałę o zmianie terminu WZD, które odbędzie się w ośrodku Hyrny w Zakopanem 

w dniach 25-27 maja 2023 r.   



2 
 

 

 

 

3. Sprawa kolejnej nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym – kol. M. Kisilowski 

przedstawił zakres kolejnej nowelizacji ustawy, którą Sejm przyjął 1 grudnia br. Jest to dal-

szy ciąg tzw. zmian technicznych. Dwa postulaty zgłoszone przez KSN znalazły się w tej wer-

sji nowelizacji tj. włączenie z głosem doradczym do składu Rad uczelni przedstawicieli 

związków zawodowych działających w danej uczelni, a także niewliczanie do okresu oceny 

nauczyciela akademickiego następujących okresów: urlopu związanego z rodzicielstwem, 

urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezpłatnego trwającego nieprzerwanie co najmniej 

3 miesiące, odbywania służby wojskowej, pobierania zasiłku chorobowego nieprzerwanie 

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

z niezdolnością do pracy. Kolejną dyskusyjną sprawą jest wprowadzenie możliwości pełnie-

nia funkcji promotora pomocniczego przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowa-

nego. Inną propozycją bieżącej nowelizacji ustawy jest powrót do poprzedniego limitu 

wieku tj. 70 lat, powyżej, którego nie będzie możliwości sprawowania funkcji kierowniczych. 

Obecnie limit ten to 67 lat. W dyskusji zaproponowano rozważenie możliwości zgłoszenia 

kadencyjności pełnienia funkcji kierowniczych oraz rozwiązania systemowego polegającego 

na tym, że dana osoba może pełnić funkcję kierowniczą w uczelni, jeśli jest to jej podsta-

wowe miejsce pracy. 

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

J. Jezierski, A. Tejchman-Białowolska, J. Kaczor, M. Sapor, A. Zawadzki, A. Nieróbca,  

A. Ziomek, M. Kaczyńska, I. Jędrychowska.   

 

4. Projekt nowego Rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu profesora – kol. B. Dołęga 

poinformował, że został ogłoszony projekt Rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu 

profesora. Względem tego wynagrodzenia kształtowane są minimalne wynagrodzenia po-

zostałych grup pracowników – nauczycieli akademickich. W projekcie kwota ta wynosi  

7210 zł, co jest dwukrotnością minimalnego wynagrodzenia w kraju. KSN negatywnie zao-

piniowała tą propozycję ponieważ jest ona niezgodna z ustaleniami ze stroną ministerialną, 

podjętymi w 2018 r. podczas przyjmowania nowej ustawy zwanej U2. W opinii KSN znalazła 

się propozycja podwyższenia minimalnego wynagrodzenia profesora do trzykrotności pla-

nowanego od 1 czerwca 2023 r. minimalnego wynagrodzenia tj. do kwoty 10815 zł. Ponadto 

zdaniem KSN kwota ta powinna rosnąć każdego roku zgodnie z waloryzacją wynagrodzenia 

minimalnego. W dyskusji zwrócono też uwagę na potrzebę zwrócenia się do Rektora o po-

danie kwoty potrzebnej na podwyższenie wynagrodzeń pracowników w związku ze wzro-

stem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce od 1 stycznia 2023 r. oraz liczby pracow-

ników, którzy  będą objęci podwyższeniem ich wynagrodzeń do płacy minimalnej.  

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

A. Młynarczykowska,  M. Sapor, M. Kaczyńska  

 

5. Komunikaty: 

a) Przewodniczący poinformował, że od poprzednich obrad Rady odbyło się kilka posiedzeń 

Komisji Sejmowych w spawach szkolnictwa wyższego i nauki. Przedstawiciele KSN brali 

udział w każdym z posiedzeń tych komisji.  
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b) W dniu 4 października odbyło się spotkanie w Kancelarii Prezydenta z doradcą Prezy-

denta prof. Andrzejem Waśko. W spotkaniu udział wzięli Przew. KSN D. Szczukocki,  

kol. M. Kisilowski oraz J. Srebrny. Rozmowa dotyczyła finansowania wynagrodzeń pra-

cowników szkolnictwa wyższego i nauki. KSN chce zainteresować problemami niskich 

wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce Prezydenta RP.  

c) W dniu 3 listopada br. odbyło się kolejne szkolenie organizowane przez KSN pt. Język jako 

narzędzie pracy w szkolnictwie wyższym.  

d) 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 poru-

szanych na tym spotkaniu zaliczyć należy: zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym  

i nauce (informacja powyżej), zmianę rozporządzenia o minimalnym wynagrodzeniu pro-

fesora (patrz wyżej) wejdzie od 1 stycznia 2023 r. oraz informację o środkach na podwyżki 

w wysokości 7,8%, które są zarezerwowane od stycznia 2023 r. Przedstawiciele Minister-

stwa poinformowali, że w listopadzie 2022 r. uczelnie otrzymały kolejny wzrost subwen-

cji  (poza wzrostem o 4,4% w październiku) m.in. na pokrycie podwyższonych kosztów  

za energię elektryczną, ale również na podniesienie potencjału badawczego uczelni (pra-

cownicy są potencjałem uczelni, a więc z tych środków mogą być realizowane podwyżki 

wynagrodzeń).  

e) W Białymstoku, w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie Komisji Zakładowych „Solidar-

ności” uczelni wyższych z Regionu Podlaskiego z  przedstawicielami MEiN. KSN reprezen-

tował kol. M. Kisilowski. Spotkanie dotyczyło przedstawienia problemów funkcjonowania 

szkolnictwa wyższego po wprowadzeniu w 2018 r. ustawy o nauce i szkolnictwie wyż-

szym. 

f) KSN NSZZ „S” wystosowała pismo do Komisji Krajowej, na ręce przew. Piotra Dudy,  

w sprawie obecności przedstawicieli KSN w Rządowym Zespole ds. finansowania oraz wy-

nagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce. KSN wskazuje dwie osoby do tego zespołu: 

Przew. KSN kol. D. Szczukockiego oraz zastępcę kol. B. Dołęgę. Jak dotąd KSN nie otrzy-

mała odpowiedzi na to pismo. 

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

przy Ministrze Edukacji i Nauki.  

h) Kol.  A. Białowolska-Tejchman przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

poinformowała, że KSN otrzymała propozycje nawiązania umowy ze związkami zawodo-

wymi, odpowiednikami KSN, z Estonii i z Francji.   

i) Kol. K. Pszczółka poinformował, że 8 grudnia br. odbędzie się kolejne szkolenie, które bę-

dzie dotyczyło odliczania od podatku dochodowego w roku 2022 składki członkowskiej 

na związek zawodowy oraz opracowywanych przepisów w Kodeksie Pracy dotyczących 

pracy zdalnej.  

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

prawomocnie umorzyła postępowanie dyscyplinarne wobec profesor Ewy Budzyńskiej  

z Uniwersytetu Śląskiego.   

 

6. Sprawy różne i wolne wnioski 

a) Kol. J. Kaczor przedstawił stanowisko Regionalnej Sekcji Nauki (Region Podkarpacki) 
skierowane do Ministra EiN w sprawie zmian ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, 
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które przywrócą samorządność uczelni i organy kolegialne. W wyniku dyskusji 
Przewodniczący zaproponował, aby to stanowisko Sekcja Regionalna wysłała według 
swojej autonomicznej decyzji, ponieważ w dyskusji pojawiło się wiele uwag co do treści  
i sformułowań zawartych w tym stanowisku. Prezydium KSN śledzi kolejne zmiany  
w ustawie i przesyła propozycje zmian, jednak jak dotąd obecne kierownictwo 
ministerstwa realizuje tylko tzw. korekty techniczne.    

 

Opracowanie: M. Sapor, M.Kaczyńska 


