
Posiedzenie nr 2 

Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego KSN  

w dniu 13 maja 2017 roku, g.10.00, PW GG p.160. 

 
Komunikat z posiedzenia  

 
 

W dniu 5 grudnia Komisja ds. Organizacji i Finansowania nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Warszawie.    

Obecnych było 9 członków Komisji.  
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji 

4. Zadania bieżące dla Komisji wynikające ze zmiany kierownictwa MNiSzW 

5. Stan zaawansowania prac w obszarach wytypowanych na I posiedzeniu komisji 

(6.VI.2015) 

a) Ponadzakładowy układ pracy (BZ) 

b) Zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe (MS) 

c) Finansowanie świadczeń socjalnych (AB + DSz) 

d) Finansowanie i rozwój Instytutów Badawczych (KS) 

e) Powrót uczelni do sfery budżetowej (WP) 

f) Zatrudnienie adiunktów (DSz) 

6. Dyskusja na temat realizacji uchwały Rady KSN w sprawie prac nad zmianą 

prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym i nauce podjętej w Krakowie 

10 października 2015 

a) Zakres prac 

b) Metodyka pracy 

7. Sprawy różne 

8. Zakończenie obrad 

 
W części roboczej posiedzenia dyskusja rozpoczęła się od punktu 4 – zadania 

bieżące dla Komisji wynikające ze zmiany kierownictwa MNiSzW. W punkcie tym 
omówiono problemy, które Minister NiSzW Jarosław Gowin wymieniał na różnych 
spotkaniach, w tym między innymi sprawę jednostek flagowych, dyscyplin flagowych, w 
perspektywie 2 letniej przygotowanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.  

W związku z tym, że KSN NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Ministra z prośbą o 
spotkanie skupiono się na wskazaniu najważniejszych spraw jakie należy poruszyć na 
spotkaniu. Jako priorytetowe uznano: 

a)  Ponadzakładowy układ pracy – przywrócić prawo do zawierania (pozbawiono 

ZZ tego praw przy ostatniej nowelizacji) tj przywrócenie ust 1 i 2 w art. 152 

ustawy PSW 

b) Zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe – KSN zaproponuje 

„formułę” propozycji zapisu w ustawie aby zagwarantować systematyczny 

wzrost,  



c) Finansowanie świadczeń socjalnych – urealnienie wysokości odpisu (od 

planowanych wynagrodzeń w poprzednim roku, a nie jak przez ostatnie 3 lata 

w odniesieniu do wynagrodzeń z 2013r,  

d) Finansowanie i rozwój Instytutów Badawczych – sytuacja finansowa IB jest 

zła i trzeba o tym porozmawiać, 

e) Powrót uczelni do sfery budżetowej – czy to będzie dobre dla uczelni? Jak to 

zrobić” 

f) Zatrudnienie adiunktów – KSN żąda stabilizacji zatrudnienia, szczególnie 

adiunktów. Wdrożenie rzeczywiste Karty naukowca – stabilizacja i 

umocnienie pozycji adiunkta.   

Poruszono też sprawę nowego algorytmu podziału dotacji dydaktycznej. Andrzej 

Bartczak przedstawił ideę: podział pierwotny - na grupy jednorodne, 

proporcjonalnie do sumy kosztów za ostatnie 5 lat, podział wtórny (w grupach 

jednorodnych) – do opracowania. 

Związki uczelni – rola związków zawodowych – powołanie Rady/Komisji 

międzyuczelnianej? 

 

Ad. 6  

W sprawie prac nad zmianą prawa obowiązującego w szkolnictwie wyższym i nauce 
dyskutowano o: 

• przygotowaniu spisu problemów do „szybkiej” nowelizacji  

• udziale KSN w przygotowaniu nowej ustawy – nie znane są jeszcze warunki jej 
przygotowania.  Należy określić „klocki” ,  które będą rozbudowywane, 
wykorzystanie parlamentarzystów, zebrać najważniejsze postulaty,  co powinno 
być „nowe”. 


