
Komunikat z posiedzenia Prezydium  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 13.04.2019 r. 
 

W posiedzeniu Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wzięło udział 9 członków 

Prezydium, członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Kolenda oraz goście: Aniela Białowolska-

Tejchman oraz Justyna Piwowońska. 

Posiedzenie prowadził, pod nieobecność Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki, zastępca 

przewodniczącego KSN Bogusław Dołęga. 

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Sprawy finansowe KSN - Skarbnik KSN kol. M. Sapor przedstawiła informację o kontroli 

finansowej przeprowadzanej w Sekretariacie NiO przez Krajową Komisję Rewizyjną. 

Skarbnik przypomniała zasady jakie obowiązują sekcje podległe sekretariatowi  

w zakresie prowadzenia działalności finansowej i księgowej. 

W dyskusji głos zabrali: B. Dołęga, M. Kaczyńska, kol. T. Kolenda.  

2. Wprowadzanie Ustawy 2.0 – kol. Bogusław Dołęga poinformował, że w dniu 11 kwietnia 

br. odbyło się spotkanie przedstawicieli KSN (obecni byli kol. B. Dołęga oraz  

M. Kisilowski) i ZNP z wiceministrem Sekretarzem Stanu P. Millerem w sprawie 

realizowanych na uczelniach podwyżek wynagrodzeń oraz opracowywanych statutach 

oraz regulaminach pracy i wynagradzania. Wiceminister Miiller zobowiązał się wysłać 

do Rektorów pismo przypominające o przesłanych uczelniom środkach na wyrównania 

wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli akademickich do nowych minimalnych 

stawek obowiązujących od 01.01.2019r. oraz na wyrównania do płacy minimalnej 

obowiązującej od 01.01.2019r. dla pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi, a także o kwotach rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń zasadniczych 

wszystkich pracowników uczelni. Kol. B. Dołęga przypomniał, że KSN NSZZ „S” w lutym 

br. wysłała do komisji uczelnianych apel w sprawie uprawnień, które zostały 

przywrócone organizacjom związkowym szczebla podstawowego w związku z zapisami 

Ustawy 2.0 i znowelizowanej Ustawy o Związkach Zawodowych. Do Apelu została 

dołączona ankieta zbierająca informacje z Komisji Zakładowych, dotycząca prac nad 

projektem statutu w danej uczelni.  Kol. M. Kaczyńska poinformowała, że niewiele 

Komisji Zakładowych przekazało zwrotne informacje. W związku z prośbą MNiSW 

skierowaną podczas tego spotkania do strony społecznej o wskazanie trudności we 

wdrażaniu reformy i wprowadzaniu podwyżek, Prezydium postanowiło wysłać, w trybie 

pilnym, zapytania do Komisji Zakładowych o realizację podwyżek, o przestrzeganiu 

uprawnień związków zawodowych oraz o pracach nad statutami i regulaminami.   

3. Informacja ze szkolenia w Kołobrzegu – Seminarium zorganizowały następujące 

Komisje: ds. Wynagradzania i Innych Świadczeń, ds. Interwencji oraz ds. Warunków 

Pracy. Kol. Zbigniew Zawitowski oraz kol. M. Kaczyńska przedstawili krótka informację  

z tego seminarium. Obecni przedstawiciele 24 uczelni publicznych. Przedmiotem 

seminarium były przede wszystkich sprawy związane z wprowadzaniem nowej ustawy. 

Jednym z punktów był też wykład o ergonomii stanowiska pracy, który wygłosił  

przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy. Uczestnicy dostali certyfikaty odbycia 

szkolenia w tym zakresie. Kol. M. Kaczyńska podkreśliła dużą wartość merytoryczną 

całego seminarium w Kołobrzegu.  Poinformowała też, że informacja o seminarium była 



zamieszczona na portalach społecznościowych i jest coraz większe zainteresowanie 

zamieszczanymi tam informacjami. 
 

4. Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz (SBŁ) - sprawę zreferował Przewodniczący 

Komisji ds. Instytutów Badawczych kol. Roman Szewczyk oraz uzupełniła kol. Justyna 

Piwowońska.  Ustawa o SBŁ weszła w życie 1 kwietnia br. Ustawa pozbawia Instytuty 

Badawcze należące do SBŁ siatki stanowisk typowej dla jednostek badawczych. Brak na 

chwilę obecną  kryteriów zmiany stanowisk przez pracowników, co jest niezgodne  

z prawem pracy. Aktualnie opublikowane rozrządzenie precyzuje jedynie minimalne 

wymagania na poszczególnych stanowiskach w Sieci Badawczej Łukasiewicz, a nie 

wskazuje kryteriów zmiany stanowisk. Nie jest jasne, od którego momentu biegną 

terminy związane ze wskazanym Ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicz art. 23.1 

Kodeksu pracy. 

Kol. T. Kulik zaproponował wystosowanie listu do wiceministra P. Dardzińskiego  

z prośbą o wyjaśnienia wielu trudnych do jednoznacznego zinterpretowania problemów 

wynikającej nowej ustawy o SBŁ.  

Kol. B. Dołęga poinformował o liście otwartym grupy instytutów rolniczych, w którym 

proponuje się przeniesienie stanowisk w instytutach SBŁ jak na uczelniach. Prezydium 

KSN podjęło uchwałę, aby Stanowisko Rady rozszerzyć na wszystkie instytuty.  

W dyskusji zabierali głos: kol. T. Kulig, kol. Justyna Piwowońska, kol. M. Kisilowski,  

kol. A. Zawadzki, kol. M. Sawicki. M. Sapor.  
 

5. Informacje dotyczące Forum Uczelni Polskich (FUP) -  wkrótce zostanie rozesłany do 

wszystkich jednostek należących do KSN Komunikat nr 1 dotyczący wstępnego 

zgłaszania uczestnictwa w organizowanym w dniach 19–21 września 2019r. Tegoroczne  

FUP odbędzie się. w Krakowie. 

 

6. Prezydium KSN  przyjęło regulamin otwartego konkursu na logotyp Krajowej Sekcji 

Nauki. Konkurs został ogłoszony 13.04.2019 r. Prace konkursowe można przesyłać do 

5.06.2019 r. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie Krajowej Sekcji Nauki 

oraz na portalach społecznościowych. 

Spisali: M. Sapor, R. Szewczyk, B.Dołęga 


