Komunikat z posiedzenia
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Katowice, 15 czerwca 2019 r.
W dniu 15 czerwca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Katowicach na
Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym.
Obecnych było 21 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej KSN – E. Żurawska,
W. Grodzki oraz goście - 6 osób, w tym przedstawiciel Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Tadeusz Giza.
W spotkaniu uczestniczyli: Prof. Andrzej Kowalczyk Rektor UŚ, Prof. Krzysztof Jarosz
Dziekan Wydziału Filologicznego oraz kol. Aneta Trojanowska Prezes ZNP w UŚ.
Uczestników obrad przywitał przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy
Uniwersytecie Śląskim kol. Krzysztof Pszczółka.
JM Rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk podkreślił historyczny moment, w którym obecnie
znajduje się UŚ – jest to dla Uniwersytetu pierwszy rok działalności w drugim 50-leciu istnienia.
Przedstawił krótko historię UŚ, znaczącą pozycję Uniwersytetu w strukturze polskich ośrodków
akademickich oraz prace związane z wdrażaniem ustawy 2.0, w tym z przyjęciem przez Senat UŚ
Statutu uczelni. Przekazał też informację, że UŚ ubiega się o status uczelni badawczej.
JM Rektor poinformował, że UŚ będzie gospodarzem konferencji Forum NKN dotyczącej
wdrażania ustawy 2.0, która odbędzie się 1 lipca i będzie poświęcona ścieżkom kariery
zawodowej nauczycieli akademickich.
Wystąpienie Pana Rektora wywołało ożywioną dyskusję na sali obrad. Członkowie Rady
wyrażali wątpliwości w związku z wprowadzeniem do Statutu UŚ rzecznika praw i wartości
akademickich - jednoosobowego organu uczelni. Zastępca przewodniczącego KSN kol. B. Dołęga
zwrócił uwagę na kompetencje przypisane rzecznikowi praw i wartości akademickich, które
zdaniem KSN, powielają się z zadaniami związków zawodowych, społecznej inspekcji pracy
i innych istniejących już instytucji. Związki zawodowe nie mogą popierać zapisów w statutach
uczelni, skutkujących przekazaniem ich ustawowo zagwarantowanych praw innym instytucjom
oraz generujących dodatkowe koszty dla uczelni. Z dyskusji wyniknęło, że istnieją istotne różnice
zdań w tej sprawie pomiędzy Władzami UŚ i Radą KSN NSZZ „Solidarność”. W konkluzji JM Rektor
stwierdził, że władze będą monitorować działalność rzecznika i ewentualnie korygować zapisy
statutu.
Kol. T. Kulik zapytał o sposób organizacji zespołów badawczych w UŚ. JM Rektor
odpowiedział, że ustali to rada instytutu, którą tworzą profesorowie i inni pracownicy
z najlepszym dorobkiem.
Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Filologicznego, który witając zebranych wyraził
zadowolenie, że obrady odbywają się na tym wydziale i życzył owocnych obrad.
W części roboczej posiedzenia przedstawione zostały bieżące działania Prezydium Rady
i poszczególnych Komisji oraz inne sprawy, w tym:

1.

Prace nad statutami, regulaminami pracy i wynagradzania – kontynuowano dyskusję nad
stanowiskiem przedstawicieli związków zawodowych w sprawie zapisu w przyjętym Statucie UŚ
dotyczącym utworzenia instytucji Rzecznika praw i wartości akademickich i jego uprawnień. W
tej części dyskusji udział wzięła Prezes ZNP w UŚ Aneta Trojanowska. Oba związki w UŚ
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współpracują bardzo dobrze i na etapie opiniowania statutu nie widziały zagrożenia
wynikającego z powołania Rzecznika praw i wartości akademickich dla działalności związków
zawodowych. Po dyskusji, oba związki widzą w innym świetle powołanie tej instytucji.
Przewodniczący KSN D. Szczukocki przypomniał, że we wzorcowym statucie 2.0, który został
opracowany, między innymi przez ekspertów z UŚ, całkowicie została pominięta rola związków
zawodowych
w
funkcjonowaniu
uczelni
oraz
nie
umiejscowiono
związków
w strukturze uczelni.
W dyskusji głos zabrali: B. Dołęga, K. Pszczółka, D. Szczukocki, M. Kisilowski, M. Sapor, T. Giza, M.
Urbański, W. Grygierzec, M. Noszczyk.
Dyskutanci podkreślali, że rektorzy wielu uczelni często prezentują pogląd, aby uczelnie
wyłączyć spod jurysdykcji takich ustaw jak Ustawa o związkach zawodowych, czy Kodeks Pracy.
Obecna Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce daje związkom zawodowym więcej kompetencji
niż było to wcześniej, ale przedstawiciele związków zawodowych muszą znać przepisy, aby
skutecznie egzekwować swoje prawa. Przewodniczący KSN przypomniał, że na podstawie
znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych (art. 27) związki zawodowe mają prawo do
uzgadniania zasad wydzielania kwoty na wynagrodzenia ujętej w planie rzeczowo-finansowym
uczelni.
Rada podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się przenoszeniu uprawnień związkowych na
ciała parazwiązkowe, takie jak np. rzeczników praw akademickich.
Kol. K. Andrzejewska podkreśliła wagę uzgadniania Regulaminów Pracy. Zwróciła uwagę,
że art. 249 ustawy wprowadzającej jednoznacznie ustala termin obowiązywania Regulaminów
pracy (od 1 października 2019r.). Należy pamiętać, że RP to trudna i skomplikowana materia,
zawiera sprawy które pod rządami poprzedniej ustawy były zawarte w uchwałach Senatu
(wymiar pensum), czy zarządzeniach ministra (stanowiska, kwalifikacje, czas pracy, itd.) oraz
sprawy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Kol. Adam Zawadzki zwrócił uwagę, że w okresie wakacji trudno będzie takie regulaminy
uzgodnić. Proponuje uzgodnić RP na czas zamknięty, a potem dopracować.

2.

Sprawy finansowe – skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła informację o aktualnym
stanie finansowym KSN. Zwróciła uwagę, na poprawę wpłat składek afiliacyjnych z komisji
zakładowych na rzecz KSN. Korekta preliminarza planowana jest na posiedzeniu Rady w
październiku br.

3.

Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady i Przewodniczącego KSN za rok 2018 sprawozdania zostały przesłane do członków Rady KSN, a Przewodniczący KSN przedstawił
swoje sprawozdanie z działalności Prezydium oraz Rady KSN w 2018r.

4.

Sprawy instytutów badawczych i PAN - Przewodniczący KSN oraz kol. T. Kulik w dniach
27-28 maja br. uczestniczyli w Forum Sprawozdawczo-Wyborczym Elektorów Instytutów
Badawczych, z którego złożyli obszerne sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali: J. Piwowońska, T. Kulik, B. Dołęga.
Przewodniczący KSN poinformował, że KSN NSZZ „S” zgłosiła uwagi do projektu tzw.
małej ustawy o PAN i wraz z uwagami Krajowej Sekcji Nauki PAN została przedstawiona wspólna
opinia Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „S”.

5.

Informacje z Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty - Przewodniczący KSN przedstawił
informacje z posiedzenia Rady KSNiO, które odbyło się 12 czerwca br. Na tym posiedzeniu zostały
podjęte uchwały finansowe w sprawie podziału środków z Komisji Krajowej na prowadzenia
działań statutowych sekretariatów i sekcji branżowych. Ponadto została przekazana informacja
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z kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej z realizacji uchwał KK w zakresie realizacji Uchwały KK
nr
58/2001
ws.
przyjęcia
standardów
funkcjonowania
regionów
i krajowych sekretariatów branżowych (z późniejszymi zm.) oraz realizacji Uchwały KK nr 17/16
ws. zasad prowadzenia rozliczeń finansowych w ramach wyodrębnionej księgowości przez
jednostki organizacyjne Związku nieposiadające osobowości prawnej przez KSNiO NSZZ „S”.

6.

Sprawy organizacyjne KSN – Przewodniczący KSN poinformował, że kol. R. Szewczyk
zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Komisji Rady ds. Instytutów Badawczych. W związku
z tym Rada podjęła uchwały w sprawie odwołania kol. R. Szewczyka z funkcji Przewodniczącego
Komisji ds. Instytutów Badawczych oraz z członka Prezydium. Na te funkcje Rada, na wniosek
Przewodniczącego, powołała kol. Justynę Piwowońską.
Przewodniczący zaproponował utworzenie komisji ds. Uczelni Medycznych. Rada, na
wniosek Przewodniczącego, powołała na Przewodniczącą Komisji ds. Uczelni Medycznych oraz
na członka Prezydium kol. Iwonę Jędrychowską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

7.

Informacje dotyczące Forum Uczelni Polskich (FUP) - kol. M. Sawicki poinformował, że w
najbliższych dniach zostanie rozesłany do wszystkich jednostek należących do KSN Komunikat
nr 2 dotyczący wstępnego programu oraz kosztów uczestnictwa w FUP, które odbędzie się w
Krakowie w dniach 19–21 września 2019r.
8.
Konkurs na logotyp KSN – kol. M. Kaczyńska poinformowała, że Prezydium KSN podjęło
decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac na konkurs do 30 października 2019 r.
9.
Sprawy różne – kol. Justyna Piwowońska przedstawiła dwa Stanowiska podjęte przez
Regionalną Sekcję Nauki, które dotyczą spraw ogólnych związanych z laicyzacją różnych dziedzin
życia oraz postaw społecznych. Przewodniczący zaproponował, aby najpierw rozesłać te
Stanowiska do członków Rady, a następnie poddać je dyskusji na następnej Radzie.
W. Pillich – z perspektywy Regionu Koledzy chcą spojrzeć bardziej ogólnie na idee „Solidarności”.
Regionalna Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" stwierdza ciągłe zagrożenie nieumiejętnym
korzystaniem z uzyskanej wolości, będącej wynikiem rewolucyjnych przemian „Solidarności”.
Po zakończeniu obrad uczestnicy posiedzenia zwiedzili Gmach Sejmu Śląskiego, po czym
udali się pod pomnik poległych górników kopalni Wujek, gdzie złożyli kwiaty, uczcili pamięć ofiar
wspominając tragiczne wydarzenia 1981 roku i odmówili modlitwę za poległych górników.
Uczestnicy obrad Rady zwiedzili także zabytkową część Katowic – Nikiszowiec oraz odbyli spacer
zabytkowymi uliczkami tej dzielnicy.
Organizatorem spotkania Rady KSN była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Śląskiego. Za wspaniałe zorganizowanie tego spotkania wszyscy uczestnicy
składają serdeczne podziękowania.

Spisali: M. Sapor, M. Kaczyńska, D. Szczukocki, B. Dołęga
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