Komunikat z posiedzenia
Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 18.01.2020 r.
W posiedzeniu Prezydium KSN NSZZ „Solidarność” wzięło udział 12 członków Prezydium,
Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Ewa Żurawska, kol. Tadeusz Kolenda i zaproszeni goście:
kol. Aniela Białowolska-Tejchman, a także, pracownice biura KSN - p. Katarzyna Skowronek
i p. Elżbieta Kniecicka.
Tematy podejmowane podczas obrad Prezydium to:

1. Sprawy finansowo-księgowe: Skarbnik kol. Maria Sapor zwróciła się do przewodniczących
wszystkich Komisji Rady KSN o zaproponowanie kosztorysów działalności tych komisji
w 2020 r. Skarbnik KSN przedstawiła propozycję zmiany wewnętrznej instrukcji obiegu
dokumentów finansowo-księgowych. Ostateczna wersja instrukcji zostanie rozesłana do
członków Rady KSN, po otrzymaniu informacji z Krajowego Sekretariatu o zmianie danych
adresowych.

2. Sprawy organizacyjne KSN:
a) Przewodniczący poinformował, że ze względu na nie wyjaśnioną jeszcze sprawę
pomieszczenia dla KSN w nowej siedzibie NSZZ „Solidarność” w Biurze KSN w Warszawie,
na okres próbny została zatrudniona p. Elżbieta Kniecicka na ½ etatu – biuro będzie czynne
codziennie, przy czym dla interesantów w godzinach 10-13. Przywrócony zostaje również
numer telefonu stacjonarnego: 22 825 73 63.
b) Kol. L. Koszałka, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, ze względu na
stan zdrowia złożył rezygnację z członkostwa w Prezydium. Zarekomendował na swoje
miejsce kol. A. Białowolską-Tejchman, dotychczasową zastępczynię przewodniczącego
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Prezydium zdecydowało, że do czasu podjęcia
decyzji o zmianie w składzie prezydium przez Radę KSN, kol. A. Białowolska-Tejchman
będzie pełniła obowiązki Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

3. Sytuacja w szkolnictwie wyższym i instytutach badawczych oraz PAN:
a) Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży w dniu 16 stycznia br., podczas, którego był omawiany projekt budżetu dla
szkolnictwa wyższego i nauki na rok 2020, wiceminister Sebastian Skuza powiedział, że w
dotacji celowej są zaplanowane środki na 6% podwyższenie wynagrodzeń pracowników
nauki i szkolnictwa wyższego w 2020 r. w wysokości ok. 802 mln zł.
b) Przewodniczący poinformował, że KK NSZZ „Solidarność” prowadzi rozmowy w sprawie
odmrożenia naliczania funduszu socjalnego.
c) Kol. M. Kisilowski zaproponował, że w sytuacji, gdy uczelnie same nie zgłaszają do Ministra
problemów w zakresie realizacji zapisów ustawy 2.0 odnośnie spraw pracowniczych,
proponuje wysłać ankietę do uczelni, z zapytaniem o realizację najważniejszych spraw
leżących w gestii uzgadniania lub konsultacji władz uczelni z organizacjami związkowymi.
Zasygnalizował problem zatrudniania nauczycieli akademickich poniżej ich poziomu
kwalifikacji. Kol. M. Kisilowski przypomniał też, że KSN, przy okazji nowelizacji ustawy, ma
zaproponować korektę zapisów dotyczących rozstrzygnięć komisji dyscyplinarnych.

4. Sprawa organizacji WZD i FUP: sekretarz KSN kol. Marek Sawicki poinformował, że otrzymał
wstępną kalkulację kosztów z Centrum Konferencyjnego w Warszawie-Falentach, gdzie

planowane jest WZD połączone z II Forum Uczelni Polskich oraz 40-leciem powstania KSN.
Ze względu na koszty optymalnym terminem byłby październik lub listopad. Prowadzona
była dyskusja dotycząca wstępnego programu zjazdu oraz terminu wydarzenia. Sprawa ta
będzie jeszcze analizowana.

5. Informacje z działalności międzynarodowej: kol. A. Białowolska-Tejchman poinformowała,
że należy rozeznać jakie umowy ma podpisane KSN ze związkowymi organizacjami
zagranicznymi i ewentualnie je zaktualizować.
Sporządzili: M. Sapor, M. Sawicki, D. Szczukocki

