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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w dniu 04.03.2021 r. 

 

W posiedzeniu Rady KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 24 członków Rady,  

2 członków Komisji Rewizyjnej KSN. Posiedzenie Rady miało formę spotkania zdalnego. 

Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kol. Leszka Koszałki, 

wieloletniego członka Rady oraz Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

Posiedzenie Rady otworzył kol. Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN. Po sprawdzeniu listy 

obecności i stwierdzeniu kworum, Rada KSN przyjęła porządek obrad. Następnie realizowano kolejne 

punkty porządku obrad. 

1. Sprawy finansowe 

 Kol. M. Sapor, Skarbnik KSN przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.  

w zakresie wpływów i wydatków. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. T. Kolenda przedstawił protokół z kontroli finansów 

Sekcji w dniu 17.02.2021 r. Komisja Rewizyjna KSN nie wnosi uwag i nie ma zastrzeżeń do gospodarki 

finansowej KSN i wnioskuje o przyjęcie sprawozdana finansowego KSN za rok 2020. 

 Przy braku dyskusji Rada KSN podjęła uchwałę nr 1/2021 o następującej treści: 

„Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, na posiedzeniu w dniu 4 marca 2021 roku 

przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Sekcji w roku 2020 stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały”. 

Plan na 2021 r. zostanie przedstawiony na następnym Posiedzeniu Rady KSN. 

 

2. Informacja Przewodniczącego KSN na temat liczebności i organizacji zrzeszonych w Sekcji - 

Przewodniczący KSN przedstawił zestawienie liczebności członków oraz Komisji Zakładowych 

zrzeszonych w KSN w ostatnich latach. 
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3. Komunikaty Przewodniczącego KSN i komisji problemowych KSN. Dyskusja. 

 Przewodniczący KSN przedstawił i omówił wydarzenia, inicjatywy i działania przedstawicieli KSN 

od początku roku. Były to spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki, udział w komisjach sejmowych, 

udział w gremiach związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką, konferencjach. Wystosowano apel 

do Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra EiN w sprawie szczepień, przygotowano opinie do projektów 

aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych. 

 Kol. M. Kisilowski przedstawił informację o przebiegu panelu rzeczników dyscyplinarnych,  

w którym brał udział. Zwrócił uwagę na liczne problemy związane z właściwą realizacją ich misji. 

 Kol. M. Kaczyńska poruszyła temat szczepień i ochrony pracowników nie będących 

nauczycielami akademickimi. W dyskusji (kol.: M. Kisilowski, D. Szczukocki, J. Kaczor, A. Dziergowska) 

szczególnie podkreślano konieczność zaszczepienia wszystkich pracowników uczelni jako warunku 

koniecznego do powrotu do normalnej aktywności dydaktycznej i badawczej. Został wysłany kolejny 

apel do Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra EiN. 

 Kol. J. Lisok poruszyła problemy związane z bardzo rozbudowanymi kompetencjami rektorów, 

sprawę oceny okresowej pracowników oraz informację na temat Eurocadres. W dyskusji udział wzięli: 

kol. D. Szczukocki, kol. M. Kisilowski. 

 Kol. J. Tarnowski omówił problemy związane z nauczaniem w formie e-learningu szczególnie 

podkreślając konieczność lepszego wsparcia praktycznego (w tym sprzętowego) oraz bardziej 

rozbudowanych szkoleń. 

 Przewodniczący poinformował, że sprawa trzeciego etapu podwyżek jest stale poruszana  

w czasie spotkań w Ministerstwie. 

 Kol. M. Kaczyńska przedstawiła informację o działaniach Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju 

Związku. W związku ze wzrastającym zainteresowaniem na forach internetowych trwają prace 

wdrożeniowe naszego profilu na nowych portalach społecznościowych. 

 Kol. M. Kaczyńska poruszyła sprawę nowej ministerialnej listy czasopism, a w szczególności 

zakresu zmian. W dyskusji uczestniczyli kol.: M. Kisilowski, M. Urbański oraz T. Kulik. 

 Kol. A. Białowolska-Tejchman przedstawiła informację z działalności Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej. Omówiła tematykę ostatnich konferencji i seminariów międzynarodowych  

w których uczestniczyła, a które odbyły się pomimo ograniczeń związanych z pandemią. 

 Przewodniczący przedstawił terminy spotkań Rady w roku 2021: 10.06, 16.09, 02.12. 

 

 

 

                                       


