
 Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 26.09.2015. 
 

W posiedzeniu Prezydium wzięło udział 11 osób, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz zaproszony 
kolega Marek Kisilowski. 

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował o przebiegu Kongresu EI, który odbył się w Ottawie 
w lipcu br. gdzie między innymi omawiano wiele wątków istotnych również dla KSN – środowiska 
akademickiego (układy zbiorowe pracy, dialog społeczny). 

2. W dniach 17-20.09.2015 odbyło się XI Forum Uniwersyteckie – sprawozdanie przedstawili kol:. M. 
Sapor, Z. Zawitowski, W. Pillich. Forum przygotowało odezwę, która jest w fazie uszczegóławiania. 
Ustalono, że następne Forum odbędzie się w Szczecinie.  

3. W odpowiedzi na list KSN zawierający stanowisko w sprawie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i 
Kodeksu Etyki skierowany do Ministerstwa oraz różnych organizacji społecznych i politycznych, Rada 
Programowa PiS zaproponowała spotkanie. Termin spotkania jest obecnie uzgadniany. 

4. Kol. M. Kisilowski (obserwator KSN) przedstawił informację o odbytych spotkaniach Komitetu 
Kryzysowego Humanistyki Polskiej z różnymi gremiami. KKHP na spotkaniu z przedstawicielami PiS 
uzyskał konsensus w pięciu punktach swego programu (min. wzrost nakładów finansowych na naukę i 
zapewnienie wyższego finansowania tzw. stabilnego, a nie konkursowego, stabilne formy zatrudnienia, 
w tym młodych pracowników nauki i wielości ścieżek kariery nauczycieli akademickich, dbałość o 
zrównoważony rozwojów małych i dużych ośrodków akademickich, jako gwarancja rozwoju społeczno-
kulturowego i zachowania tożsamości narodowej). Są to zagadnienia, które od wielu lat są w 
programie KSN. 

5. Kol. Kol. K. Siciński oraz M. Kisilowski przedstawili informacje o konkursach ogłaszanych w ramach 
POIR. Na ostatnim spotkaniu komitetu monitorującego Związek reprezentowała kol. A. Ziomek - 
zastępca członka Komitetu. Koledzy zwrócili uwagę na dużą liczbę projektów realizowanych poza 
procedurą konkursową, a skierowanymi do różnych agend rządowych. Kol. K. Siciński zwrócił uwagę na 
konkursy organizowane w IV osi priorytetowej dedykowane dla Instytutów Badawczych i uczelni: 
Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej z sektora 
nauki - zasady konkursów nie gwarantują zamawiania prac badawczych w polskich jednostkach 
naukowych (możliwe jest zamawianie prac badawczych w ośrodkach zagranicznych), w szczególności w 
konsorcjach badawczych z udziałem Instytutów Badawczych. Bezpośrednie wsparcie zaplanowano 
wyłącznie dla jednostek znajdujących się na "mapie drogowej nauki polskiej", na której jest ok. 50 
programów, głównie z zakresu badań podstawowych, a tylko 5-7 jednostek może prowadzić projekty 
B+R (które są zasadniczym zadanie POIR).  

6. Na spotkaniu w dniu 25.09 br. z okazji 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, KSN NSZZ 
„Solidarność” reprezentował kol. Marek Sawicki. 

7. Kol. J. Dudek przedstawił wyniki rozmów przeprowadzonych z przedstawicielem Rady Głównej 
Instytutów Badawczych dyrektorem Instytutu Odlewnictwa w Krakowie prof. Jerzym Sobczakiem. 
Rozmowy dotyczyły współpracy z KSN, a w szczególności wspólnych wystąpień do: 

- Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo - rozwojowe 
przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020; 
- Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie nowych zasad finansowania wynagrodzeń w 
projektach, ujętych w Załączniku nr 4 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. 
 

8. Prezydium zdecydowało o wysłaniu pisma do Komisji Zakładowych w sprawie składania Ankiet 
informacyjnych KZ oraz regularnym płaceniu składek członkowskich do KSN. Równocześnie Prezydium 
dziękuję Komisjom, które pamiętają o regularnym odprowadzaniu składek.  



9. Przewodniczący kol. B. Dołęga przedstawił wersję roboczą nowej strony internetowej KSN. 
Przewodniczący komisji problemowych zostali poproszeni o uzupełnienie podstawowych danych i 
materiałów dotyczących swoich komisji (skład komisji, program działania, komunikaty ze spotkań i 
podjętych działań). Komisji ds. Międzynarodowych powierzono opracowanie angielskojęzycznej wersji 
strony www.  

10. Dyskutowano sprawę działania Komisji ds. Komunikacji i Organizacji oraz wypełniania obowiązków i 
rozpoczętych działań przez jej Przewodniczącego. 

11. Sekretariat Nauki i Oświaty przekazał informację o konieczności wykupienia i rozprowadzenia 
Informatora nauczycielskiego i akademickiego wydanego przez Przegląd Oświatowy. Treść wydanego 
Informatora nie była konsultowana z KSN. Prezydium postanowiło skierować do Komisji Zakładowych 
prośbę o zakup informatorów. 

12. Omawiano program najbliższej Rady KSN, która odbędzie się w Krakowie 10 października br. Głównym 
tematem posiedzenia Rady będą działania związane z opracowaniem niezbędnych zmian w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym, a w dalszej perspektywie nowej ustawy.   

13. Prezydium dyskutowało nad propozycją odpowiedzi na uwagi Komisji Rewizyjnej skierowane do Rady 
w dniu 10 czerwca br. Przygotowano projekt odpowiedzi, który zostanie przedstawiony Radzie KSN. 

14. Kol. K. Siciński przedstawił informacje o sytuacji prawnej i wyrokach sądu w procesach wytoczonych 
przez związek władzom AWF w Katowice. Niestety strona związkowa i zwolnieni pracownicy większość 
roszczeń przegrali. Aktywność związków nie została jeszcze zakończona.   

Sporządzili: Maria Sapor,  Marek Sawicki 


