
Komunikat z posiedzenia 
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Warszawa, 02.12.2017 r. 
 
 

W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”S” wzięło udział 9 członków Prezydium oraz członek 
Komisji Rewizyjnej kol. Józef Bancewicz.  

Prezydium obradowało nad następującymi problemami: 

1. Projekt Ustawy 2.0  

Przewodniczący KSN kol. B. Dołęga poinformował, że odbyło się spotkanie Ministra J. Gowina 

z kol. Januszem Sobieszczańskim (były Przewodniczący KSN). Kol. J. Sobieszczański 

zaproponował Ministrowi uwzględnienie w Ustawie 2.0 tzw. ładu płacowego.  KSN przesłała 

do Ministra propozycję ładu płacowego, w którym bazą jest odniesienie przeciętnych 

wynagrodzeń w grupach pracowników uczelni do średniego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej.  

W dyskusji głos zabrali: kol. B. Dołęga, W. Pillich, K. Andrzejewska, M. Sapor, M. Kisilowski. 

Podczas dyskusji ustalono, że w propozycji KSN powinno się znaleźć więcej stanowisk 

zarówno dla nauczycieli jak i nie nauczycieli.  

W dniu 21 listopada odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa 

wyższego  poświęcone rozpatrzeniu informacji MNISzW o aktualnym stanie prac nad 

projektem Ustawy 2.0 i wynikach prowadzonych od września konsultacji. KSN NSZZ „S” była 

reprezentowana przez kol. W. Pillicha oraz członka Rady KSN kol. D. Szczukockiego. Był też 

obecny Przewodniczący KZ NSZZ „S” Uniwersytetu Łódzkiego kol. Z. Zdrojewski. Podczas 

dyskusji w podkomisji przeważały poglądy krytyczne, w tym wyrażane przez posłów PiS, że 

projekt ustawy w wielu punktach wymaga zmian i dopracowania. Posłowie PIS jednak nie 

przedstawili nowych zapisów do projektu. Kol. M. Kisilowski poinformował, że Prezydent 

powołał zespół ds. Ustawy 2.0, który ma przygotować opinię do 15.12.br.   

 

2. Reforma Instytutów Badawczych.  

W dyskusji głos zabrali B. Dołęga, K. Siciński, T. Kulik, J. Dudek, M. Kisilowski.  

Projekt ustawy o IB „Sieć Łukasiewicza” w wielu punktach został zmieniony w związku 

z postulatami środowiska IB oraz „Solidarności”. Kol. K. Siciński poinformował, że obecnie 

projekt ten jest do zaakceptowania.  

 

3.  Koszty uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich. 

W związku ze zmianą zapisu art. 22 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne z dnia 27 października 2017r. w którym dodano ust. 9b uszczegóławiający 

katalog działalności w stosunku do których może mieć zastosowanie odliczenie kosztów 

uzyskania przychodów w wysokości 50%,  niektóre uczelnie (Politechnika Wrocławska, AGH) 

wprowadzają ograniczenia w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw 

autorskich dla pracowników prowadzących działalność dydaktyczną. W dyskusji głos zabrali: 

B. Dołęga, M. Sapor, M. Kisilowski, W. Pillich, T. Kulik, K. Andrzejewska. Postanowiono, że KSN 

wyśle pismo z prośbą o interpretację zapisu ust. 9b do Ministra Rozwoju i Finansów  M. 

Morawieckiego z wiadomością do Prezes Rady Ministrów B. Szydło, Prezesa PiS Pana J. 

Kaczyńskiego, a także list w tej sprawie do min. J. Gowina.  

 



4. Przewodniczący KSN kol. B. Dołęga przekazał następujące komunikaty: 

a) W Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona projektowi Ustawy 2.0 

z udziałem Ministra J. Gowina. Zaproszenie byli również przedstawiciele ZZ, gdyż 

przedmiotem obrad była sprawa odpisu na ZFŚŚ. Wielu Rektorów postulowało, aby 

obniżyć odpis na ZFŚS. Przewodniczący KSN w swoim wystąpieniu przekazał w tej 

sprawie stanowisko, że obniżenie odpisu nie spowoduje zysku danej uczelni.  

b) Zakończył się proces kategoryzacji uczelni. Zdaniem KSN w wyniku tej kategoryzacji 

prawie wszystkie uczelnie straciły finansowo, gdyż poziom finansowania z budżetu 

uczelni pozostał na niezmienionym poziomie, a liczba jednostek podlegających 

kategoryzacji zwiększyła się. Obecnie MNiSW pracuje nad nowymi kryteriami oceny 

naukowej jednostek, która będzie dokonana za lata 2017-2021.  

  

 

Sporządzili: M. Sapor, W. Pillich, B. Dołęga. 


