Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 12.02.2016.
W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 12 osób oraz członek Komisji Rewizyjnej kol. Barbara
Jakubowska.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:
1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga przekazał informacje o konferencji, która odbyła się
w Poznaniu pt: „Model kariery nauczyciela akademickiego”. W dyskusji głos zabrali:
Z. Zawitowski, K. Andrzejewska, W. Pillich.
2. W dniu 16.01 br odbyło się posiedzenie Sejmowej KENiM poświęcone budżetowi dla
szkolnictwa wyższego i nauki na 2016r. KSN była reprezentowana przez kol. B. Dołęgę,
K. Sicińskiego, A. Bartczaka. W budżecie na 2016r zapewnione są środki przechodzące podwyżki
wynagrodzeń w 2015r. wraz z pochodnymi, na które przeznaczona była rezerwa celowa.
W 2016r w dziale szkolnictwo wyższe brakuje około 200 mln zł głównie w dotacjach ze środków
unijnych.
3. W dniu 10.02 br odbyło się posiedzenie Sejmowej KENiM poświęcone przedstawieniu
wyników kontroli NIK „Programu kierunki zamawiane” realizowanego w latach 2008-2015”.
KSN była reprezentowana przez kol. Marię Sapor. Więcej informacji znalazło się w Komunikacie
z tego posiedzenia.
4. Kol. K. Siciński poinformował, że 16.02 br w siedzibie KK w Warszawie odbędzie się spotkanie
Union Network International (UNI). KSN NSZZ „Solidarność” będzie reprezentował kol.
Aureliusz Pysik (RSN Katowice).
5. Przewodniczący poinformował, że otrzymał zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej
i przedstawił pismo w tej sprawie. Jest to rutynowa kontrola przed przyjęciem bilansu za 2015r.
i badania zgodności działań KSN ze Statutem NSZZ „Solidarność” i Regulaminem KSN. W dniu
05.02 br. w Biurze KSN w W-wie część materiałów została udostępnioną Komisji Rewizyjnej,
a w dniu 15.02 br w Biurze rachunkowym księgowej odbędzie się kontrola dokumentów
finansowych.
6. Skarbnik kol. B. Boryczko przedstawiła informację o realizacji budżetu w roku 2015r.
W dyskusji głos zabrali: B. Jakubowska, K. Andrzejewska, W. Pillich, M. Sawicki, B. Dołęga.
Prezydium jednomyślnie podjęło decyzje o zarekomendowaniu Radzie KSN przyjęcie bilansu
wpływów i wydatków za 2015r oraz planu na rok 2016.
7. Komisje Rady przedstawiły wstępne plany pracy na roku 2016. Przewodniczący są proszeni
o ich nadesłanie planu wydatków koniecznych do przygotowania budżetu KSN. Dyskutowano
o przygotowaniu propozycji KSN dotyczących deregulacji ustawy PSW oraz udziale KSN
w pracach nad nową ustawą.
8. Przewodniczący Komisji ds. Płac oraz Komisji ds. warunków pracy i spraw socjalnych Kol.
K. Andrzejewska i kol. Z. Zawitowski poinformowali o przygotowywanym szkoleniu
w Kołobrzegu w dniach 14-16 kwietnia br.
9. Prezydium proponuje, aby Walne Zebranie Delegatów KSN odbyło się w dniach 22-25
września w Poznaniu. Przedstawiono wstępne propozycje dotyczące spraw organizacyjnych
oraz programowych. Komunikat organizacyjny ukaże się po podjęciu przez Radę KSN uchwały
o terminie i miejscu WZD tj. po 5 marca 2016 .
10. W odniesieniu do bieżącej sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym ustalono, że KSN
przygotowuje pismo i poprosi Ministra NiSzW o spotkanie celem szerszego przedyskutowania
istotnych dla nas spraw.
11. Kol . K. Andrzejewska zwróciła uwagę, że w połowie stycznia 2016 roku weszła w życie
ustawa o „Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” . W skład Rady Interesariuszy wchodzą także
przedstawiciele związków zawodowych – po dwóch z organizacji określonych w ustawie
o Radzie Dialogu Społecznego. Zdaniem Prezydium, KSN powinna zaproponować swojego
przedstawiciela.
Sporządzili: Marek Sawicki, Maria Sapor

