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Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
w dniu 10.06.2021 r. 

 

 W dniu 10 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady KSN NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie Rady 
miało formę spotkania zdalnego. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych spotkanie zostało 
podzielone na dwie części. W pierwszej części, w której udział wzięło 26 członków Rady, troje 
członków Komisji Rewizyjnej oraz pracownica biura KSN, procedowano sprawy finansowe  
i organizacyjne KSN. Druga część posiedzenia, poszerzona o gości z organizacji związkowych 
zrzeszonych w KSN: Ireneusz Pieszyński (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Julian Srebrny (Uniwersytet 
Warszawski), Michał Urbański (Politechnika Warszawska), dotyczyła spraw szkolnictwa wyższego  
i nauki, w tym finansowania uczelni oraz instytutów badawczych. 
 Przedmiotem obrad pierwszej części Rady były następujące tematy: 
 
1. Sprawy finansowe 
 Skarbnik kol. M. Sapor omówiła wstępny preliminarz wpływów i wydatków na rok 2021. Rada 
jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia preliminarza na rok 2021. Rada podjęła także 
uchwały w sprawie: wysokości składek afiliacyjnych do organizacji międzynarodowych, wykorzystania 
dotacji KK dla KSN, w sprawie finansowej gratyfikacji dla członków Prezydium oraz innych osób, które 
wykazują się dużą aktywnością i reprezentują KSN na różnych spotkaniach. 
 
2. Sprawy organizacyjne 
 Przewodniczący KSN D. Szczukocki zaproponował następujące zmiany w funkcjonowaniu 
stałych komisji Rady: 

− odwołanie kol. A. Zawadzkiego z funkcji Przewodniczącego Komisji KSN ds. Finansowania Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 

− odwołanie kol. B. Dołęgi z funkcji Przewodniczącego Komisji KSN ds. Organizacyjnych  
i Legislacyjnych, 

− powołanie kol. B. Dołęgi na funkcję Przewodniczącego Komisji KSN ds. Finansowania Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, 

− powołanie kol. M. Kisilowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji KSN ds. Organizacyjnych  
i Legislacyjnych, 

− powołanie Komisji ds. Szkoleń, 
− powołanie kol. K. Pszczółki na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń, 
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− powołanie Komisji Historycznej. 
 Wszystkie ww. zmiany zaproponowane przez Przewodniczącego KSN zostały zaakceptowane 
przez Radę. Odnośnie Komisji Historycznej Przewodniczący zaproponował, aby w jej skład weszły 
zasłużone osoby, które mają długoletnie doświadczenie w pracy na rzecz KSN, będące świadkami  
i uczestnikami ważnych wydarzeń w działalności Sekcji. Do prac w Komisji zapraszamy wszystkie 
osoby, które tworzyły KSN i czują się związane z naszą organizacją. 
 
 Przedmiotem obrad drugiej części Rady były następujące tematy: 
 
1. Sprawy szkolnictwa wyższego i nauki. 
 Przewodniczący przedstawił propozycje następujących uchwał i apeli: 
a. Uchwała Rady KSN nr 13/2021 w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki - Rada KSN, biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, widzi potrzebę wspierania 
prowadzenia dialogu społecznego w sferze szkolnictwa wyższego i nauki, a także budowania 
społecznego porozumienia i przeciwdziałania dezinformacji. KSN wspólnie z Radą Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP kieruje do Ministra Edukacji i Nauki wniosek o pilne powołanie branżowej Rady 
Dialogu Społecznego w obszarach działania Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  
i nauki. 
b. Uchwała Rady KSN nr 14/2021 w sprawie pilnych inicjatyw ustawodawczych w obszarze 
szkolnictwa wyższego i nauki – do pilnych inicjatyw ustawodawczych należy przywrócenie prawa 
zawierania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla publicznych szkół wyższych, poprzez 
odpowiedni zapis w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianę przepisu art. 331 
ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce poprzez 
wprowadzenie jego nowego brzmienia pkt. 6, iż w RGNiSzW będzie zasiadało 3 przedstawicieli 
pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych (centrale 
związkowe). 
c. Uchwała Rady KSN nr 15/2021 w sprawie zwiększenia wysokości subwencji ze środków 
finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 
2021 uczelniom nadzorowanym przez Ministra Zdrowia oraz wydziałom lekarskim uczelni 
nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. 
 Po dyskusji, Rada pozytywnie przegłosowała powyższe uchwały. 
d. Apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie uposażeń pracowników nauki  
i szkolnictwa wyższego - przewodniczący KSN D. Szczukocki oraz Kol. B. Dołęga przedstawili 
uzasadnienie wystosowania takiego dokumentu do Ministra Edukacji i Nauki oraz Premiera. W Apelu 
domagamy się zrealizowania trzeciego etapu podwyżki, a także zmiany rozporządzenia Ministra 
określającego minimalne wynagrodzenie profesora oraz zagwarantowania środków na te 
zamierzenia. W dyskusji głos zabrali: A. Bortkiewicz, J. Szymków, B. Dołęga, M. Sapor, K. Pszczółka,  
J. Srebrny, M. Kisilowski, A. Nieróbca, I. Jędrychowska, J. Kaczor. Została wypracowana finalna 
propozycja treści Apelu, zatwierdzona w głosowaniu przez Radę. W dyskusji padła też propozycja 
skierowania Apelu do Komisji Zakładowych oraz do Zarządów Regionów z propozycją jego poparcia. 
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2. Poparcie uchwały Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego w sprawie 
przywrócenia demokracji akademickiej w zapisach ustawy PoSzWiN. 
 Przewodniczący RSN Regionu Środkowowschodniego kol. J. Kaczor przedstawił uzasadnienie 
podjęcia przedmiotowej uchwały przez RSN w Lublinie i zwrócił się do Rady o jej poparcie. W dyskusji 
głos zabrali: D. Szczukocki, I. Pieszyński, K. Pszczółka, B. Dołęga, M. Sapor, J. Srebrny. W dyskusji 
zwrócono uwagę między innymi na konieczność przywrócenia ciał kolegialnych i ich roli, ustawowego 
zagwarantowania wybieralności rektora i dziekanów przez społeczność akademicką, ograniczenia 
jednoosobowej władzy rektora. 
 Rada KSN poparła merytoryczne postulaty przedstawione w uchwale RSN Regionu 
Środkowowschodniego. 
 
3. Ocena okresowa nauczycieli akademickich. 
 Przewodniczący KSN D. Szczukocki przypomniał podstawy prawne i interpretacje dotyczące 
oceny okresowej nauczycieli akademickiej. Podkreślił, że zgodnie z art. 255 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę - PoSzWiN, pierwsza ocena okresowa powinna być dokonana do końca roku 
poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, a art. 128 
ustawy PoSzWiN określa w jaki sposób ustala się kryteria i tryb oceny. Tryb oceny może zmienić rektor 
również w okresie, w którym pracownik będzie poddany ocenie. Kryteria przedstawia się 
nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie i nie wolno ich już 
później zmienić. Należy również zwrócić szczególną uwagę na art. 51b ustawy PoSzWiN, który mówi, 
że w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen 
okresowych nauczycieli akademickich - zapis ten obowiązuje do 30.09.2021 r. 
 Przewodniczący KSN zaproponował rozważenie przez KSN wniesienia poprawki do ustawy 
PoSzWiN przez dodanie ustępu 6 do art. 51b o następującej treści: Przy ocenie okresowej nauczycieli 
akademickich uwzględnia się okoliczności i warunki wynikające z pandemii. Zaproponowana zmiana 
w przepisach ustawy ma na celu ochronę praw pracowników uczelni w kontekście przyjętych przed 
okresem pandemii kryteriów oceny okresowej. Kryteria te nie przewidywały tej nadzwyczajnej 
sytuacji, która uniemożliwiła pracownikom wywiązanie się w pełni z nałożonych przez kryteria oceny 
obowiązków. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że okoliczności te nie wynikają z zaniedbań 
pracowników, a z siły wyższej i nadzywczajnych okoliczności, co przy negatywnej ocenie 
pracowniczej, może narazić rektorów na liczne pozwy sądowe. W związku z zaistniałą sytuacją, 
zostały nałożone na pracowników dodatkowe nieprzewidziane obciążenia (np. praca zdalna, 
przygotowanie i prowadzenie zajęć w systemie on-line), a także nie zostały stworzone warunki do 
pracy (np. brak możliwości pracy w laboratoriach, korzystania z bibliotek, brak możliwości wyjazdów 
zagranicznych i znaczne ograniczenia w poruszaniu się po kraju). Dodanie zaproponowanego ustępu 
w ustawie umożliwiłoby rektorom zdroworozsądkowe podejście do oceny pracowniczej, co będzie 
zarówno z korzyścią dla pracowników jak i władz uczelni. 
 W dyskusji udział wzięli: I. Jędrychowska, J. Tarnowski, J. Srebrny, M. Kisilowski, B. Dołęga,  
A. Młynarczykowska, R. Szewczyk, M. Urbański. W dyskusji zwrócono uwagę, że art. 51b mówi  
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o okresie, w którym nie można przeprowadzać oceny. Należałoby zwrócić się do ministra  
o wydłużenie tego okresu nieprzeprowadzania oceny. Przewodniczący KSN poinformował, że KSN 
otrzymuje od komisji zakładowych informacje dotyczące przeprowadzania oceny okresowej 
nauczycieli, które wskazują m.in. na łączenie kryteriów oceny okresowej nauczycieli z kryteriami 
ewaluacji naukowej dyscyplin, co nie powinno mieć miejsca. Często, przy ocenie okresowej 
nauczycieli łamane są prawa pracownicze i związki zawodowe powinny bronić pracownika przed 
takimi sytuacjami. Podkreślił, że zgodnie z zapisem ustawowym, nauczyciel pracuje w zadaniowym 
systemie czasu pracy i te zadania powinny być jednoznacznie określone  
i oceniane. 
 

 

 

 


