Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 05.11.2016.
W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 14 członków prezydium, członek Komisji Rewizyjnej
kol. Józef Bancewicz oraz zaproszeni Goście: Kol. Barbara Sensuła (KZ NSZZ „S” PŚ) i Kol. Tomasz
Wójcik (KZ NSZZ „S” PWr)
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:

1. W dniach 23-25.09.2016r. w Poznaniu obradowało WZD KSN NSZZ „”, które zdecydowało
o wysłaniu pism do Kancelarii Prezydenta RP oraz Przewodniczącego Klubu
Parlamentarnego PiS informujących o braku dialogu MNiSzW ze stroną społeczną.
Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga potwierdził wykonanie zaleceń.
2. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga przekazał informacje z posiedzenia Rady Dialogu
Społecznego 19.10.2016r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także m.in. Ministra
NiSzW J. Gowina, który dokonał prezentacji wytycznych do reformy szkolnictwa wyższego.
W posiedzeniu tym jako eksperci ze strony KSN NSZZ „S” brali udział kol. kol. B. Dołęga oraz
W. Pillich, a także M. Kisilowski będący obserwatorem KSN przy KKHP, uczestnicząc
w ramach delegacji Komitetu. RDS pod przewodnictwem Przewodniczącego NSZZ „S” Piotra
Dudy, omówiła dokonania rocznej działalności Rady oraz przyjęła uchwały w uzgodnionych
sprawach dotyczących nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Oddzielną część
posiedzenia poświęcono problemom reformy szkół wyższych. W dyskusji, po referacie
Ministra NiSzW poruszono bieżące sprawy dotyczące finansowania i projektu algorytmu dla
uczelni, a także sprawę nowej ustawy PSW zwanej Ustawą 2.0. Kol. B. Dołęga zwrócił uwagę
także na brak dialogu MNiSzW ze stroną społeczną. Zdaniem KSN NSZZ „S” dialog, który
prowadzi ministerstwo nie jest dialogiem instytucjonalnym. Przypominając, że w założeniach
do przygotowania tej ustawy nie ma spraw pracowniczych, kol. W. Pillich przedstawił
stanowisko, że można przypuszczać, że Ministerstwo rozważa zawarcie Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. Prosił o szybkie rozpoczęcie prac nad Układem. Minister J. Gowin
nie ustosunkował się merytorycznie do uwag przedstawicieli KSN, stwierdzając jednak m.in.,
że jest przeciwny PUZP. Obszerniejsze sprawozdanie z RDS będzie opublikowane oddzielnie.
3. Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” poinformował, że 26 października br. na
Uniwersytecie Społecznohumanistycznym w Warszawie odbyła się konferencja
zorganizowana przez jeden z zespołów przygotowujących założenia do ustawy 2.0. KSN była
reprezentowana przez 2 osoby: kol. Marię Sapor i kol. Bogusława Dołęgę. Tematem
konferencji był „model zarządzania uczelniami w systemie szkolnictwa wyższego”.
Przewodniczący zespołu prof. M. Izdebski przedstawił dwa modele zarządzania – wybierania
rektora i dziekana. Obecna ustawa dopuszcza już oba modele tj. wybór przez elektorów oraz
wyłonienie rektora/dziekana w drodze konkursu (model menadżerski). Zdaniem
przedstawicieli KSN dyskusja nad modelem menadżerskim, który nie znalazł uznania
w środowisku akademickim jest bezprzedmiotowa. Kol. W. Pillich poinformował, że
18.10.2016r. odbyła się jeszcze jedna konferencja n.t. Ustawy 2.0, zorganizowana przez
zespół Instytut Allerharda, ale strona społeczna nie została na nią zaproszona. Kol. T. Wójcik
zwrócił uwagę na konieczność dokumentowania takich spotkań.
4. Przewodniczący KSN poinformował o otrzymanym zaproszeniu od Podsekretarza Stanu
w MNISzW Aleksandra Bobko na spotkanie w ministerstwie w dniu 8 listopada br.

Zaproszenie to zostało skierowane też do Rady Nauki ZNP. KSN będzie reprezentowana przez
6 osób.
5. Kol. J. Dudek przekazał informacje o:
 konferencji Rady Głównej Instytutów Badawczych, która odbyła się 17 października
w Krakowie. Na konferencji poruszano problematykę dotyczącą utworzenia Narodowego
Instytut Technologicznego oraz przedstawiono koncepcję utworzenia Sieci Instytutów
Badawczych. KSN otrzymała prezentację dotyczącą tej inicjatywy, która zostanie rozesłana
do IB.
 zaproszeniu przez Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszka
Rafalskiego na Konferencję „Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE”
organizowaną pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosława Gowina, która odbędzie się 7 listopada 2016 r. w Międzynarodowym
Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo.
 wysłaniu listu do wicepremiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pilnego spotkania
z przedstawicielami KSN poświęconego ważnym zamierzeniom rządowym dotyczącym
organizacji Instytutów Badawczych w kontekście realizacji „Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”.
6. Kol. M. Kisilowski przedstawił sprawę spotkania z KRASP oraz podjęte cztery próby
uzgodnienia tego spotkania – niestety, jak dotąd bez efektów.
7. Kol. M. Sapor uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej KENiM dotyczącym zatwierdzeniu
budżetu na naukę i szkolnictwo wyższe na 2017r. Nakłady na szkolnictwo wzrastają o 1,3%
w stosunku do 2016r. tj około 190 mln zł , a nakłady na naukę wzrastają o 2% w stosunku do
2016r tj. około 162 mln zł.
8. Sprawę wykonywania pracy w niedzielę przez nauczycieli akademickich przedstawił Kol.
T. Wójcik i kol. B. Sensuła. Ten problem wystąpił między innymi przy okazji prac nad nowym
regulaminem pracy na Politechnice Wrocławskiej. Dyskutowano zasadę równoważnego
czasu pracy, różne aspekty pracy w niedziele oraz konieczność przeprowadzenie wspólnej,
ogólnopolskiej akcji.
W dyskusji głos zabrali: kol. kol. M. Sapor, T. Wójcik, J. Bancewicz, D. Jarosz, B. Dołęga,
K. Andrzejewska (kwestia czasu pracy, sprawa nowych zapisów), T. Kulik, T. Wójcik,
B. Sensuła, K. Siciński. B. Dołęga. Kol. W. Pillich poprosił, aby dokonać rozeznania sytuacji
prawnej w tej materii oraz podkreślił prawo pracownika do respektowania indywidualnego
prawa do odmowy wykonywania pracy w niedzielę. Postanowiono, że Prezydium zajmie się
tą sprawą po opracowaniu przez projektodawców stosownych dokumentów.
9. Rozważano, jaka komisja Rady KSN ma się zająć konkretnymi uchwałami WZD KSN.
K. Andrzejewska podkreśliła konieczność zorganizowania szkoleń dla członków komisji.
Przewodniczący po przeanalizowaniu treści uchwał przekaże poszczególnym
Przewodniczącymi Komisji Rady w celu ewentualnego dalszego procedowania.
10. Kol. K. Siciński jeszcze raz powrócił do informacji o poselskim projekcie ustawy
o Instytutach Badawczych i przedstawił zagrożenia jakie ten projekt niesie dla IB. Został
zobligowany przez prezydium do przygotowania stosownego pisma w tej sprawie.
11. Kol. T. Wójcik zaproponował, aby przeprowadzić analizę realizacji art. 71 pkt 4, także aby
w formie pisemnej określić, kto reprezentuje KK NSZZ „Solidarność” sprawach nauki
i szkolnictwa wyższego.
12. Przewodniczący KSN przypomniał, że najbliższa Rada KSN odbędzie się 10 grudnia br
w Warszawie. Natomiast kolejna Rada odbędzie się w 18 marca 2017r. w Sopocie.
Przygotowała: Maria Sapor

