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Komunikat z posiedzenia 

Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Częstochowa, 23 września 2022 r. 

 

W dniu 23 września br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Częstochowie  

na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza. 

Obecnych było 20 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej KSN – J. Duda, T. Kolenda oraz 

goście z Komisji Zakładowej UJD – Przew. KZ NSZZ „S” oraz członkowie Komisji Zakładowej  

(2 osoby).  

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor prof. Dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, senator RP Ryszard 

Majer, v-ce Przew. Zarządu Regionu Częstochowskiego Dorota Kaczmarek, 

Uczestników obrad przywitał przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” przy 

Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym kol. Jerzy Zdański, który przybliżył działania 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na UJD, podkreślając dobrą współpracę Związku 

„Solidarność” z Władzami uczelni oraz z Władzami niższych szczebli.   

JM Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska witając zebranych wyraziła zadowolenie, 

że obrady odbywają się na tej Uczelni i zaprezentowała najważniejsze dane dotyczące osiągnięć  

i rozwoju UJD.  

Senator RP prof. Ryszard Mayer, który jest pracownikiem tej Uczelni podkreślił wysiłki uczelni  

w celu osiągania jak najlepszych rezultatów naukowych i badawczych.   

W części roboczej posiedzenia przedstawione zostały bieżące działania Prezydium Rady  

i poszczególnych Komisji oraz inne sprawy, w tym: 

1. Sprawa wzrostu wynagrodzeń i akcji protestacyjnej – Przew. KSN D. Szczukocki przekazał 

informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń zasadniczych pracowników uczelni na dzień 

31 grudnia 2021 r., które przedstawiło ministerstwo podczas posiedzenia Sejmowej 

Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w dniu15 września br., którego tematem 

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

Przewodniczący KSN kol. D. Szczukocki oraz z-ca Przew. KSN kol. M. Kisilowski. Ponadto, 

podczas posiedzenia tej podkomisji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

Wojciech Murdzek przekazał informacje, że od października 2022 r. będą na uczelniach 

realizowane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników w wysokości 

4,4%, a od 1 maja 2023 roku planowane są podwyżki tych wynagrodzeń w wysokości 7,9%. 

Ministerstwo, w Komunikacie z dnia 21 września br. poinformowało o zwiększeniu 

wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału 

dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022 uczelniom publicznym 

nadzorowanym przez MEiN oraz uczelniom niepublicznym finansowanym na zasadach 

uczelni publicznych na podstawie odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na podwyższenie  

od 1 października 2022 r. wynagrodzeń pracowników tych uczelni o średnio 4,4%  

w odniesieniu do wykonania wynagrodzeń wykazanych w sprawozdaniu budżetowym  

Rb-70 za rok 2021. 
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Zdaniem członków Rady, trwająca od listopada 2021 r. akcja informacyjno-protestacyjna 

powinna być kontynuowana, do czasu wywiązania się Rektorów z obowiązku zrealizowania 

podwyższenia wynagrodzeń od 1 października br.   

Niektóre uczelnie np. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu podpisały już 

porozumienie o realizacji podwyżek wynagrodzenia zasadniczego swoich pracowników od 

1 października br. W dyskusji głos zabrali: B. Dołęga, M. Kisilowski, K. Pszczółka, J. Szymków, 

M. Sapor, J. Tarnowski, J. Kaczor.   

 

2. Sprawy finansowe – skarbnik KSN kol. Maria Sapor przedstawiła propozycje korekty 

budżetu Sekcji na rok 2022. W związku z trwającym stanem epidemii nie odbyło się 

planowane na wiosnę 2022 r. Walne Zebranie Delegatów KSN. Natomiast planowane są dwa 

stacjonarne posiedzenia Rady oraz Prezydium KSN. Ponadto, uwzględniając wzrost kosztów 

delegacji oraz dalsze doposażenie biura KSN, skarbnik zaproponowała korektę planu 

budżetu. Rada podjęła uchwałę dotyczącą korekty planu budżetu na rok 2022.  

 

3. Przygotowania do wyborów na następną kadencję 2023 - 2028 – w związku z ogłoszeniem 

przez Komisję Krajową NSZZ „S” kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028, Rada 

podjęła uchwały dotyczące: powołania Komisji Wyborczej, ustalenia klucza wyborczego, 

terminu wyboru delegatów na WZD KSN NSZZ „S”, ustalenia termin WZD (maj 2023 r.). 

Teksty Uchwała są dostępne na stronie www: Wybory - KSN NSZZ Solidarność 

(solidarnosc.org.pl). Ponadto należy podjąć prace organizacyjne (powołać Komitet 

Organizacyjny) nad przygotowaniem WZD w II kwartale 2023 r.  W dyskusji głos zabrali:  

D. Szczukocki, B. Dołęga, M. Kisilowski, T. Kolenda, M. Sawicki.  

 

4. Rada przyjęła Stanowisko w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 

systemu handlu gazami cieplarnianymi. Rada postuluje zawieszenie działania tego systemu 

w związku z wysokimi kosztami obciążającymi poszczególne kraje. Stanowisko zostanie 

przekazane Rządowi RP,  KK NSZZ „S”, a także organizatorom spotkania HERSC, które 

odbędzie się w dniach 27-28 .09.2022 w Brukseli. 

 

5. Kol. Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie Rady KSN NSZZ „S” odbyło się 

3 grudnia 2022 r. 

 

Po zakończeniu obrad, w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, została odprawiona Msza 

Święta w intencji KSN NSZZ „Solidarność”, a następnie uczestnicy obrad Rady KSN mieli 

możliwość zwiedzania Sanktuarium, po którym oprowadzał i interesująco opowiadał Kolega  

z NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego.   

Organizatorem spotkania Rady KSN była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu 

Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Za wspaniałe 

zorganizowanie tego spotkania wszyscy uczestnicy składają serdeczne podziękowania. 

 

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

http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/Wybory/
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/Wybory/

