Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 12.01.2019 r.
W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ ”S” wzięło udział 8 członków Prezydium oraz członek
Komisji Rewizyjnej kol. Tadeusz Kolenda i zaproszony gość – kol. Janusz Sobieszczański, a także
emerytowany pracownik biura KSN – p. Joanna Kniecicka.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący KSN w imieniu wszystkich członkó w Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ „Solidarnoś ć” złoż ył uroczyste podziękowania za wieloletnią pracę (26 lat) dla
Krajowej Sekcji Nauki Pani Joannie Auleytner-Kniecickiej, któ ra z początkiem bież ącego roku
zakoń czyła pracę w biurze KSN na dotychczasowych zasadach.
Prezydium obradowało nad następującymi problemami:

1. Powołanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40-lecia Krajowej Sekcji Nauki

W październiku 2020 roku przypada 40. rocznica powstania Krajowej Sekcji Nauki (w
październiku 1989 roku powstał OKPN – Ogólnopolska Komisji Porozumiewawcza Nauki NSZZ
„Solidarność”).

Prezydium powołało Komitet Honorowy organizacji tych obchodów. Na wniosek
Przewodniczącego, Prezydium zaprasza do tego komitetu wszystkich dotychczasowych
Przewodniczących KSN oraz profesora Janusza Orkisza, jako wieloletniego Przewodniczącego
Walnych Zebrań Delegatów KSN. Zaproszenia do Komitetu Honorowego zostaną przygotowane i
rozesłane w najbliższym czasie.
Prezydium powołało również Komitet Organizacyjny obchodów 40-lecia KSN, w skład którego
weszli członkowie Prezydium KSN. Skład Komitetu Organizacyjnego może zostać poszerzony po
ostatecznym ustaleniu terminu i miejsca obchodów. Przewodniczący KSN złożył propozycję, aby
obchody 40-lecia połączyć z Forum Uczelni Polskich (FUP) lub Walnym Zebraniem Delegatów.
Propozycja ta zyskała aprobatę członków Prezydium.
Termin obchodów i miejsce zastaną określone przez Komitet Organizacyjny. Wśród
proponowanych lokalizacji jest: Warszawa, Gdańsk, Kraków i Łódź. Jeśli chodzi o termin to
rozważany jest przedział czasowy: wrzesień – listopad 2020 r.

2. Powołanie Komitetu Patronackiego Forum Uczelni Polskich (FUP).

Od bieżącego roku odbywające się do tej pory Forum Uniwersyteckie, zmienia nazwę na Forum
Uczelni Polskich (FUP). Krajowa Sekcja Nauki przyjęła patronat nad Forum Uczelni Polskich, w
związku z czym Prezydium powołało Komitet Patronacki obchodów FUP, w skład którego weszli:
•
•
•
•
•

Przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji KSN – Małgorzata Kaczyńska
Zastępca Przewodniczącego KSN - Krzysztof Pszczółka
Skarbnik KSN - Maria Sapor
Sekretarz KSN – Marek Sawicki
Członek Rady KSN Anna Młynarczykowska
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Komitet Patronacki powołano na czas trwania bieżącej kadencji władz KSN tj. do 2023r.
Ustalono, że Komitety Organizacyjne FUP będą się zawiązywać w ośrodkach naukowych, które
podejmują w danym roku organizacji Forum. Tegoroczne Forum Uczelni Polskich odbędzie się
jesienią w Krakowie.

3. Wdrażanie Ustawy 2.0 i rozporządzeń do ustawy.

W wielu uczelniach trwają już zaawansowane prace dotyczące przygotowania statutów oraz
regulaminów pracy i wynagradzania.

MNISW wydaje jeszcze konieczne rozporządzenia do ustawy. W dniu 31.12.2018 r. zostało
ogłoszone Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i
rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z
utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr
powietrznych.

4. Prace nad statutami, regulaminami pracy i wynagradzania.

Przewodniczący KSN przypomniał, że formułowane aktualnie na uczelniach regulaminy pracy
i wynagradzania mogą być zatwierdzone i wprowadzone wyłącznie po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi.
Kol. Krystyna Andrzejewska zaproponowała wystosowanie pisma do Komisji Zakładowych z
przypomnieniem, że udział przedstawiciela związków zawodowych w komisjach uczelnianych nie
jest tożsamy z wyrażeniem przez związek zawodowy opinii. Wszelkie zmiany w regulaminach
pracy oraz wynagradzania wymagają uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Kol. Przewodniczący KSN, Dominik Szczukocki podziękował Krystynie Andrzejewskiej i Beacie
Ziębie za sformułowane opinie w związku z pytaniami dotyczącymi zatrudnienia w uczelniach
publicznych.

Kol. K. Andrzejewska przygotuje informacje dla Komisji Zakładowych przydatne przy
negocjowaniu zapisów statutowych i regulaminowych. Informacje te zostaną rozesłane drogą
mailową przez adres Krajowej Sekcji Nauki: info.ksn@solidarnosc.org.pl
Członkowie Prezydium zaaprobowali propozycję Krystyny Andrzejewskiej o zorganizowaniu
seminarium dotyczącego regulaminów, stosunków pracy oraz innej problematyki pracowniczej w
związku z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Seminarium odbędzie się w Kołobrzegu
w terminie 4-7 kwietnia 2019 roku. Komunikat do organizacji uczelnianych zostanie rozesłany w
najbliższym czasie.

5. Sprawa 50% kosztów uzyskania przychodów oraz finansowania uczelni publicznych.

Przewodniczący Dominik Szczukocki zreferował prośby o interwencje, jakie napłynęły do
Krajowej Sekcji Nauki w związku z naliczaniem 50% kosztów uzyskania przychodu dla nauczycieli
akademickich. Pomimo listu Premiera Jarosława Gowina w tej sprawie, kwestia naliczania kosztów
uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich nadal nie jest traktowana w sposób jednolity w
skali kraju. Przewodniczący KSN przedstawił projekty pism w tej sprawie.

Przewodniczący zaproponował treść listów do Ministra NiSzW Jarosława Gowina oraz Minister
Finansów Teresy Czerwińskiej (z wiadomością do Ministra J. Gowina). W listach tych, Prezydium
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KSN domaga się od Ministra Finansów, jednolitej interpretacji zapisu art. 116 ust. 7 ustawy PSW
zgodnej z interpretacją wcześniej podaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W opinii
KSN, jedynie taka interpretacja wymusi równe traktowanie pracowników wykonujących tą samą
pracę w publicznych szkołach wyższych. Prezydium, po wprowadzeniu poprawek, zatwierdziło
treść obu listów.

Prezydium zdecydowało, że list do Minister Finansów T. Czerwińskiej zostanie przekazany
również do wiadomości Premiera RP M. Morawieckiego, Ministra NiSzW J. Gowina oraz
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

W dyskusji głos zabrali: Janusz Sobieszczański, Tadeusz Kolenda, Krystyna Andrzejewska.
Ważny głos w sprawie korzystania z praw autorskich i 50% kup zabrał kol. Janusz Sobieszczański,
przypominając, że jest to przywilej wprowadzony jeszcze w Polsce przedwojennej, mający na celu
uhonorowanie twórców. Przywilej ten nie ma uzasadnienia prawnego, a opiera się na dobrej woli
rządzących do uznania i uszanowania określonego środowiska. Według J. Sobieszczańskiego, w
debacie, która trwa i zapewne jeszcze się rozwinie w przyszłości, w tej sprawie, trzeba szukać
argumentów wskazujących na to, że środowisku akademickiemu ten przywilej się należy.

Kol. Tadeusz Kolenda przypomniał historię wprowadzania podwyższonych kosztów uzyskania
przychodu w różnych grupach zawodowych. Zwrócił uwagę na to, że twórcą może być każdy, kto
wykona utwór. Poruszył również kwestię pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,
jako twórców. Kol. Przewodniczący przypomniał, że jeśli pracownicy ci wykażą się wytworzonym
dziełem, to również mogą korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Zwrócił też uwagę, że
przepisy prawne dotyczące 50% kosztów uzyskania przychodu aktualnie nie dotyczą pracowników
Instytutów Badawczych i Polskiej Akademii Nauk, którzy czują się poszkodowani nierównym
traktowaniem ich w stosunku do nauczycieli akademickich i w związku z tym KSN wystąpił już w
tej sprawie do Ministra NiSzW podczas spotkania z w dniu 5 grudnia ubiegłego roku.

Prezydium KSN wystosowało również pismo do Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosława Gowina z wnioskiem o udostepnienie danych dotyczących wysokości
dodatkowych środków finansowych na podniesienie potencjału badawczego, przekazanych
poszczególnym uczelniom w końcu 2018 roku, które „przeszły” na rok 2019 jako subwencja z
podziałem na środki finansowe przekazane na poczet wyrównania wynagrodzeń zasadniczych
nauczycieli akademickich do minimalnych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.,
wyrównania płac do poziomu minimalnej płacy dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickim od 1 stycznia 2019 roku oraz 6,5% odpisów na ZFŚS od tych kwot.

Przewodniczący D. Szczukocki poinformował, że KSN zwróci się do Komisji Zakładowych, aby
wystąpiły do władz rektorskich o informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników
uczelni (minimalne, maksymalne, średnia i mediany) w poszczególnych grupach zawodowych.

6. Sprawy instytutów badawczych.

Kol. Marek Kisilowski zwrócił uwagę, że w projekcie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz
pojawiają się propozycje zmian dotyczące zapisów zawartych w ustawie Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce oraz w przepisach wprowadzających powyższą ustawę, które otwierają dyskusję
nad nowelizacją obowiązującej Ustawy, co może skutkować wprowadzeniem zmian w
obowiązującym prawie. Dodatkowo, jeśli zmiany takie zostaną zgłoszone jako zmiany poselskie, to
nowelizacja ustawy mogłaby się odbyć bez konsultacji społecznych, czyli organizacje związkowe
nie będą uczestniczyć w konsultacjach. Kol. Marek Kisilowski przypomniał, że Premier J. Gowin
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złożył obietnicę, że do końca kadencji Rządu nie będzie nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce. W dyskusji głos zabrali: Marek Kisilowski, Krystyna Andrzejewska, Maria Sapor,
Dominik Szczukocki.

W związku z nieobecnością przedstawiciela Instytutów Badawczych, który miał referować
projekt opinii ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz temat ten nie został podjęty. Apel KSN o
przesyłanie uwag do w/w projektu spotkał się z niewielkim zainteresowaniem Instytutów
Badawczych. Do dnia posiedzenia Prezydium wpłynęły tylko dwie uwagi Instytutu: Elektrotechniki,
Instytutu Lotnictwa oraz uwagi kol. wiceprzewodniczącego KSN Bogusława Dołęgi. Komisja ds.
Instytutów Badawczych i Jednostek PAN nie przedstawiła projektu opinii w tej sprawie.

7. Informacje z Komisji ds. komunikacji.

Przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji kol. Małgorzata Kaczyńska poinformowała, że
rozsyłanie informacji przez Krajową Sekcję Nauki będzie odbywać się poprzez adres mailowy
info.ksn@solidarnosc.org.pl lub osobiście przez przewodniczącego albo sekretarza KSN. Działania
Komisji mają na celu utworzenie kanału informacyjnego pomiędzy KSN, a poszczególnymi
komisjami zakładowymi, a za ich pośrednictwem dotarcie do wszystkich członków Związku. W
ciągu najbliższych kilku miesięcy sieć komunikacyjna powinna już sprawnie funkcjonować. Przy
współpracy ze strony poszczególnych komisji zakładowych problemy z komunikacją powinny
zostać rozwiązane w najbliższym czasie.

Kol. M. Kaczyńska zachęciła członków Prezydium, a za ich pośrednictwem wszystkie
zainteresowane osoby o pisanie artykułów o charakterze publicystycznym, które byłby
umieszczane na stronie internetowej KSN i w Wiadomościach KSN.

Kol. M. Kaczyńska poinformowała o planowanym uruchomieniu nowego działu na stronie KSN,
który obejmowałby publicystykę, komentarze do aktualnych wydarzeń, a także prezentował
sylwetki członków NSZZ „Solidarność” związanych z KSN oraz ich wspomnienia z działalności
związkowej. Wielu członków KSN otrzymało wysokie odznaczenia państwowe za swoją działalność
w „Solidarności” lub za aktywność pozazwiązkową i warto przedstawiać ich sylwetki na stronie
internetowej KSN oraz w Wiadomościach KSN. Uruchomienie takiego działu będzie bardzo
wartościowe ze względu na zbliżającą się 40-tą rocznicę powstania KSN.

Przewodniczący KSN poinformował o możliwości rozszerzenia działalności KSN na portalach
społecznościowych i docieranie z informacjami o KSN do szerszego grona odbiorców poprzez
promowanie publikowanych postów, co wiąże się z nakładami finansowymi. Członkowie
Prezydium pozytywnie odnieśli się do tej kwestii.
Kol. M. Kaczyńska podziękowała Przewodniczącemu KSN za merytoryczny wkład
i zaangażowanie w promowanie Krajowej Sekcji Nauki w Internecie oraz osobom zaangażowanym
w tworzenie życzeń świątecznych: o. Andrzejowi Pietrzakowi za napisanie pięknych życzeń
i kol. Anieli Białowolskiej-Tejchman za niezwykle sprawne przetłumaczenie ich na język angielski.

Przewodniczący KSN przedstawił propozycję ogłoszenia konkursu na logotyp KSN. Prezydium
bardzo pozytywnie odniosło się do tej propozycji. Warunki konkursu oraz proponowana wysokość
nagrody zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Prezydium KSN. Konkurs zostanie ogłoszony
po akceptacji przez Radę KSN.
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8. Organizacja pracy biura KSN.

Pani Joanna Kniecicka przeszła na zasłużoną emeryturę. Przez jakiś czas będzie pracować na
umowę zlecenie dwa dni w tygodniu (wtorki, piątki) wykonując niezbędne prace bieżące oraz
porządkując dotąd zgromadzoną dokumentację. Kol. D. Szczukocki przedstawił propozycję nowej
organizacji biura KSN oraz możliwości pozyskania przestrzeni biurowej w warszawskim budynku
należącym do NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący zwrócił uwagę na to, że aprobowana przez
wszystkie urzędy komunikacja mailowa z uwierzytelnionym podpisem elektrycznym pozwala na
wykonywanie zdalnej pracy biurowej. W tej chwili podpis elektroniczny posiada Przewodniczący
KSN, a w niedługim czasie będzie korzystał z niego również Sekretarz KSN. Po przyjęciu przez
Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty uchwały pozwalającej na rozliczanie delegacji w formie
elektronicznej, sprawna praca biura KSN będzie opierała się głównie na komunikacji telefonicznej i
dostępności do Internetu. KSN będzie też poszukiwał nowego pracownika biura KSN.

Przewodniczący przypomniał, że jedynym oficjalnym adresem mailowym KSN jest:
ksn@solidarnosc.org.pl oraz podkreślił, żeby zwracać uwagę na przesyłanie w korespondencji
służbowej na prawidłowe adresy kontaktowe członków prezydium KSN (dostępne na stronie
internetowej KSN). Należy pamiętać, że KSN nie posługuje się w oficjalnej korespondencji żadnym
adresem mailowym, który nie należy do domeny solidarnosc.org.pl. Do wszystkich komisji
zakładowych będzie wystosowana odpowiednia informacja z aktualnymi danymi kontaktowymi do
KSN. Komisje zakładowe zostaną też poproszone o bieżące zgłaszanie wszelkich zmian
teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nimi oraz ich przewodniczącymi.

9. Sprawy różne.

Kol. Marek Kisilowski przekazał zapytanie wystosowane przez Kancelarię Prezydenta RP o
informacje dotyczące liczby pracowników przeniesionych ze stanowisk badawczo-dydaktycznych
na dydaktyczne w związku z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Kol. Maria Sapor przypomniała, że poszczególne Komisje Zakładowe mają swoich przedstawicieli w
różnych Komisjach Senackich i tą drogą mogą pozyskać takie informacje. Przewodniczący KSN
zaproponował, aby pytaniem o liczbę pracowników przenoszonych na stanowiska dydaktyczne w
uczelniach również zwrócić się do Komisji Zakładowych.

Kol. Marek Kisilowski poinformował również, że Komisja Krajowa NSZZ „S” powołała zespół
ds. przygotowania programu zajęć na studiach I stopnia z partycypacji pracowniczej. Zajęcia te
miałyby być finansowane z grantu europejskiego.

Skarbnik kol. Maria Sapor poinformowała, że przygotowywane jest sprawozdanie finansowe za
2018 r. oraz wstępny preliminarz wpływów i wydatków na 2019 r. Przewodniczący
poszczególnych Komisji Rady KSN proszeni są o zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe w
2019 r. na działalność komisji. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz preliminarz na 2019 r. będą
dyskutowane na posiedzeniu Rady KSN w marcu br.
Opracowanie: M. Sapor, M. Kaczyńska, B. Dołęga, D. Szczukocki
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