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Komunikat z posiedzenia 

Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
posiedzenie zdalne, 12.05.2022 r. 

 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”Solidarność” wzięło udział 12 członków 

Prezydium, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownice biura KSN. Posiedzenie miało 

formę spotkania zdalnego. 

Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium: 

1. Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność” – w sytuacji trwającej od ponad 

dwóch lat pandemii, nie odbyło się Walne Zebranie Delegatów KSN w połowie bieżącej 

kadencji tj. na przełomie lat 2020-2021. Do zakończenia kadencji pozostał rok. W trakcie 

dyskusji stwierdzono, że organizacja WZD w obecnym czasie jest, ze względów ekono-

miczno-organizacyjnych, niekorzystna. Komisja Krajowa ogłosiła już kalendarz wybor-

czy na kadencję 2023-2028. W tej sytuacji należy skupić się na powołaniu Komisji Wy-

borczej, ustaleniu klucza wyborczego i jesienią 2022 r. podjąć prace organizacyjne nad 

przygotowaniem WZD w II kwartale 2023 r. Takie stanowisko Prezydium zostanie 

przedstawione Radzie KSN na najbliższym posiedzeniu. W dyskusji głos zabrali: D. Szczu-

kocki, M. Sapor, T. Kolenda, M. Sawicki. W trakcie dyskusji wypłynęła też sprawa ewen-

tualnego utworzenia Krajowego Sekretariatu Szkolnictwa Wyższego i Nauki. W skład Se-

kretariatu muszą wchodzić co najmniej dwie sekcje. Mogły to by być sekcje: szkolnictwa 

wyższego oraz instytutów badawczych. Utworzenie Sekretariatu Szkolnictwa Wyższego 

i Nauki podniosłoby pozycję naszego sektora również w strukturach związku „Solidar-

ność”. 

W dyskusji głos zabrali: D. Szczukocki, B. Dołęga, M. Kisilowski, K. Pszczółka, Z. Zawitow-

ski, M. Sapor, T. Kolenda. 

2. Krajowy Zjazd Delegatów – stanowiska i uchwały – w związku ze zbliżającym się Krajo-

wym Zjazdem Delegatów w dniach 26 i 78 maja br., Prezydium podjęło uchwałę, która 

będzie dołączona do uchwały Sekretariatu w sprawie wzrostu finansowania zarówno 

oświaty jak i szkolnictwa wyższego oraz nauki. Wspólna uchwała będzie zgłoszona przez 

Radę Sekretariatu w celu przedstawienia jej na Krajowym Zjeździe Delegatów. 

 
3. Akcje informacyjno-protestacyjne w związku z brakiem realizacji zobowiązań Rządu RP 

w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni. 

Kol. Przewodniczący przypomniał, że w dniu 21 kwietnia 2022 roku na antenie radia 

RMF FM Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował opinię publiczną, 

że od stycznia 2022 r. miały miejsce podwyżki wynagrodzeń pracowników niektórych 

uczelni, a także, że od 1 października będą następne podwyżki w wysokości 4,4%. 
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Bezpośrednio po tej wypowiedzi, KSN wyraziła sprzeciw wobec stwierdzeń Ministra, że 

pracownicy otrzymali podwyżkę wynagrodzeń, a uczelnie otrzymały środki na ten cel. 

Pamiętać należy, środki w wysokości „900 mln zł”, o których mówił minister nie zostały 

przekazane uczelniom na podwyżki, lecz była to subwencja na finansowanie zadań inwe-

stycyjnych i miała charakter jednorazowy, co wielokrotnie było podkreślane przez 

przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki. W jednej z ustaw 

tzw. „ukraińskich” Sejm odblokował niewykorzystane środki z subwencji na zadania in-

westycyjne, ale dokonano tego w chwili, gdy większość środków została już zagospoda-

rowana zgodnie z wcześniejszymi zapisami, a nadal pozostał problem, braku środków na 

tzw. skutki przechodzące, których zabezpieczenie determinuje wydatkowanie środków 

na regulację wynagrodzeń. Również informacja o podwyżkach, które miałyby mieć miej-

sce od 1 października 2022 roku nie znajduje potwierdzenia w dotychczasowych wypo-

wiedziach przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz dokumentach Ministerstwa Edu-

kacji i Nauki. 

Kol. M. Kisilowski poinformował, że KSN wielokrotnie zgłaszała różne propozycje zmian 

w ustawie o szkolnictwie wyższym, ale żadna propozycja nie znalazła odzwierciedlenia 

w dotychczasowych zmianach obowiązującej ustawy. Zwrócił uwagę, że coraz więcej po-

prawek przebiega w trybie projektów poselskich, które nie podlegają obowiązkowym 

konsultacjom z partnerami społecznymi. 

Prezydium pojęło uchwałę w sprawie braku dialogu społecznego, która zostanie prze-

słana do ministerstwa i do Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa PiS Jarosława Kaczyń-

skiego. 

W dyskusji głos zabrali kol. B. Dołęga, M. Kisilowski, I. Jędrychowska, M. Sawicki, M. Sa-

por, Z. Zawitowski. 

Kol. Przewodniczący poinformował również, że do KSN wpłynęło stanowisko „XIV Wal-

nego Zebrania Delegatów Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w sprawie 

poparcia dla akcji protestacyjnej i postulatów organizacji zakładowych NSZZ „Solidar-

ność” w szkolnictwie wyższym w Szczecinie i KSN NSZZ „Solidarność”. Wpłynęła też 

uchwała tego zjazdu delegatów zobowiązująca Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego do 

wsparcia działań organizacji zakładowych środowiska akademickiego mających na celu 

realizację postulatów wskazanych w wspomnianym Stanowisku. 

Kol. Przewodniczący zwrócił się do członków Prezydium, aby do swoich regionów wy-

stąpili o podobne poparcie. 

 

4. Komunikaty Przewodniczącego. 

➢ Od ostatniego posiedzenia Prezydium odbyły się trzy posiedzenia Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, w której uczestniczyli kol. D. Szczukocki oraz kol. B. Dołęga. 

➢ 5 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla członków pt. Negocjacje i mediacje jako 
narzędzie dialogu społecznego. 

➢ 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu NiO. 

➢ W dniach 3-5 maja br. gościliśmy w Polsce delegację z EI i ETUCE. 

5. Informacje z Komisji problemowych i dyskusja. 
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✓ Kol. K. Pszczółka przewodniczący Komisji ds. szkoleń poinformował, że 31 maja 
odbędzie konferencja - szkolenie on-line dotycząca finansowania nauki i szkolnictwa 
na świecie. 

✓ Kol. A. Białowolska-Tejchman przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych 
poinformowała o przebiegu wizyty gości z ETUCE. W najbliższym czasie przygotuje 
szczegółowe sprawozdanie z tej wizyty. 

 

 

 

Opracowanie: M. Sapor, B. Dołęga, M. Kisilowski, M. Sawicki, D. Szczukocki 


