Komunikat z posiedzenia

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 21.05.2016
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków Prezydium Rady KSN, Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej KSN oraz zaproszona kol. Ewa Tomaszewska pełniąca funkcję Posła na Sejm RP, członek
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium
przeprowadzono dyskusję z udziałem kol. E. Tomaszewskiej. Tematem tej dyskusji były:
przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustawa „deregulacyjna” oraz
procedowana przez Parlament ustawa modyfikująca zapisy Ustawy o Instytutach Badawczych.
Wskazywano na przychylne deklaracje przywrócenia poprzednich zapisów dotyczących możliwości
zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla cywilnych pracowników uczelni
publicznych z Ministrem, jako stroną. Były one deklarowane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę
w trakcie kampanii wyborczej oraz wyartykułowane w stanowisku Pani Elżbiety Rafalskiej pełniącej
funkcję Ministra Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych, a przekazane w liście skierowanym do Ministra
NiSzW. W sprawie ustawy o Instytutach Badawczych rozważano zagrożenie powrotu do pierwotnych
zapisów projektu. Pojawiło się ono po wystąpieniu Pani Minister J. Emilewicz podczas posiedzenia
Sejmowej Komisji ENiM i jego ujęciu w piśmie Ministra NiSzW z 12 maja 2016 roku skierowanego do
Sekretarza Rady Ministrów. Prezydium podjęło decyzję o zwróceniu się do Pani Premier z prośbą
pomoc w rozwiązaniu tych kwestii. Równolegle Kol. Poseł E. Tomaszewska deklarowała pomoc
i apelowała o zintensyfikowanie naszych działań na poziomie parlamentarnym.
Oprócz wymienionych kwestii Prezydium podjęło działania, które są powiązane z przygotowaniem
czerwcowego posiedzenia Rady (sprawozdania Przewodniczącego i Przewodniczących Komisji Rady,
uchwały finansowe oraz opracowanie uchwał nieprzyjętych podczas WZD, propozycje zmian
w Regulaminie Rady Sekcji) oraz wrześniowego Walnego Zebrania Delegatów (Regulamin Sekcji,
planowany przebieg, zaproszenia).
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została poproszona o przedstawienie wniosków z kontroli Komisji
Rewizyjnej dotyczących zgodności działania Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa wewnątrz związkowego. Prowadzono dyskusję
wyjaśniającą stanowiska stron.
Dodatkowo omawiano sytuację w AWF w Katowicach oraz utrudnienia dla IB i uczelni w dostępie do
środków POIR.
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