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Komunikat z posiedzenia
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 23 czerwca 2018 r.

W dniu 23 czerwca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Politechnice
Warszawskiej.

Obecnych było 34 członków Rady, członkowie Komisji Rewizyjnej Józef
Bancewicz i Tadeusz Kolenda, 2 zaproszonych gości oraz Kierownik Biura KSN Joanna
Kniecicka.
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Przedmiotem obrad Rady były następujące problemy:

Sprawy finansowe – Skarbnik kol. Maria Sapor poinformowała, że został już
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentów i dostępu do
konta bankowego przez poprzedniego skarbnika KSN. Następnie została
przedstawiona propozycja uchwały o upoważnieniu do podejmowania decyzji
finansowych i majątkowych dla wybranych członków Rady KSN. Uchwała została
podjęta jednomyślnie.
Skarbnik poinformowała, że członkowie Rady otrzymają pocztą elektroniczną
zaktualizowaną wewnętrzną instrukcję obiegu dokumentów księgowofinansowych oraz niezbędne załączniki. Dokumenty te będą też na stronie www
KSN.
Przewodniczący Dominik Szczukocki zaproponował podjęcie uchwały w sprawie
finansowej gratyfikacji dla członków Prezydium oraz innych osób, które wykazują
się dużą aktywnością i reprezentują KSN na różnych spotkaniach.
Ustalenie liczby członków Prezydium Rady KSN – Rada podjęła uchwałę, że
Prezydium będzie liczyło 14 członków plus Przewodniczący. Na wniosek
Przewodniczącego przyjęto, że w tej liczbie będą wybrani przewodniczący Komisji
stałych.
Powołanie Komisji stałych i ich przewodniczących – Przewodniczący Dominik
Szczukocki przedstawił propozycje stałych komisji Rady oraz kandydatów na
przewodniczących.
Rada powołała następujące Komisje oraz ich przewodniczących:
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 Komisję ds. wynagrodzeń i innych świadczeń - przewodnicząca Krystyna
Andrzejewska
 Komisję ds. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego – przewodniczący
Adam Zawadzki
 Komisję ds. organizacyjnych i legislacyjnych – przewodniczący Bogusław
Dołęga
 Komisję ds. interwencji – przewodnicząca Beata Zięba

 Komisję ds. komunikacji i rozwoju związku – przewodnicząca Małgorzata
Kaczyńska
 Komisję ds. warunków pracy – przewodniczący Zbigniew Zawitowski

 Komisję ds. współpracy międzynarodowej – przewodniczący Leszek Koszałka

 Komisję ds. instytutów badawczych i jednostek PAN – przewodniczący Roman
Szewczyk
4.

Ponadto Przewodniczący D. Szczukocki zaproponował powołanie Pełnomocnika
ds. kontaktów z KRASP, którym został Tadeusz Kulik.

Informacja o pracach nad ustawą 2.0 – Przewodniczący KSN Kol. D. Szczukocki
poinformował, że w ostatnim miesiącu wiele się działo w odniesieniu do ustawy
2.0. Następnie kol. Marek Kisilowski przedstawił prace jakie były podejmowane po
skierowaniu projektu do pierwszego czytania. W dniach 24, 29 i 30 maja odbyły
się posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży (SKENiM)
poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz projektu ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce. W posiedzeniu SKENiM w dniu 24.05 ze strony KSN udział wzięli: M. Sapor,
M. Kisilowski, T. Kulik, A. Pfitzner. To posiedzenie miało charakter wysłuchania
publicznego, gdyż wniosek o wysłuchanie publiczne nie uzyskał większości
głosów. Kolejne posiedzenia SKENiM odbyły się w dniach 29 i 30 maja br. i
poświęcone były rozpatrzeniu zgłoszonych przez Rząd oraz opozycję poprawek.
Było ich ponad 200. Zdecydowana większość poprawek rządowych została
przyjęta, natomiast prawie wszystkie poprawki opozycji i KSN NSZZ „S”
(przejętych przez Posła Kukiz’15 Józefa Brynkusa) zostały odrzucone. W tym
posiedzeniu udział wzięli kol. M. Urbański, M. Kisilowski, B. Dołęga, J.
Sobieszczański, A. Pfitzner. Oba projekty zostały skierowane do drugiego czytania
w Sejmie.

Następnie Przewodniczący KSN poinformował, że podczas plenarnego
posiedzenia KRASP, na które zostali zaproszeni Przewodniczący KSN NSZZ „S” oraz
zastępca przewodniczącego kol. B. Dołęga, a także kol. T. Kulik, wiceminister Piotr
Müller zaprosił Prezydium KSN na spotkanie z ministrem Jarosławem Gowinem w dniu
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12 czerwca br. Zaproszenie to było skutkiem wystosowanego Stanowiska WZD KSN
oraz Listu Otwartego WZD KSN z dnia 19 maja 2018 r. Ze strony KSN udział wzięli:
Przewodniczący D. Szczukocki oraz zastępcy: M. Sapor, B. Dołęga, M. Kisilowski oraz K.
Pszczółka. Ze strony ministerstwa obecni byli: wicepremier Jarosław Gowin,
wiceministrowie – Piotr Müller i Sebastian Skuza.
Na wstępie Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że kilka postulatów KSN NSZZ „S”
zostało uwzględnionych, a wiceminister P. Müller je wymienił:
 wzmocnienie roli związków zawodowych (art. 33),
 zlikwidowanie obowiązku habilitacji,

 ścieżka dydaktyczna – stanowisko „prof. dydaktycznego”,

 ustawowy zakaz wpływu na ocenę okresową nie uzyskania habilitacji,
 udział związków zawodowych w posiedzeniach RGNiSzW,

 konsensus w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia – jest po 10 latach, a nie
po 15 latach jak proponowało ministerstwo (KSN proponowała po 7 latach).

Minister J. Gowin zapowiedział, że będą dalsze autopoprawki dotyczące składu
Rady uczelni (ponad 50% składu reprezentowało będzie uczelnię), kompetencji
Rady (możliwość zgłaszania kandydatów na rektora będzie miała także społeczność
akademicka).
Wśród wielu problemów delegacja KSN podniosła między innymi:

 brak możliwości zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
(zgodnie z informacją Wicepremiera Rząd podjął ustalenia, że w obecnej
kadencji nie będą zawierane żadne ponadzakładowe i branżowe układy
zbiorowe pracy oraz, że ma poparcie Rządu na nie wprowadzenie tego zapisu),

 brak określenia ładu placowego (wg ministra jest, przez określenie minimalnych
wynagrodzeń w grupie nauczycieli akademickich oraz wymaganie
wprowadzenia regulaminów wynagradzania, w których mają być uzgodnione te
sprawy z reprezentatywnymi ZZ), w tym brak ustawowego określenia nawet
minimalnego wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi (pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi według
zasad ogólnych – minimalne wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia
wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej),

 sprawy wzrostu wynagrodzeń (wg ministra od stycznia minimalne
wynagrodzenie np. asystenta wzrośnie o ok. 30%, a profesora o ok. 12% i będą
na to przeznaczone dodatkowe pieniądze – minister planuje ok. 120 mln zł),
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 sprawy wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, według innego
algorytmu niż zapisany w art. 384 (jest obietnica Premiera, że nakłady na
szkolnictwo wyższe i naukę będą rosły od 2019 r. o około 0,7 mld zł i 3 mld zł w
obligacjach skarbu państwa na inwestycje),
 degradacja uczelni regionalnych w świetle zapisu art. 15 (minister nie widzi
takiego zagrożenia i zobowiązał się do wydania komunikatu wyjaśniającego Jego
stanowisko),

 wysokość odpisu na ZFŚS, który do 2026 r. ma być zamrożony na poziomie roku
2018, czyli tak naprawdę na poziomie roku 2013 (miały być zaproponowane
poprawki dotyczące „odmrożenia” wysokości odpisu na ZFŚS, ale w procedurze
sejmowej MNiSzW, takiej poprawki nie zaproponowało),

 wyjaśnienie i uregulowanie prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania
przychodu dla pracowników uczelni (w ustawie ma być zaproponowane
ustawowe prawo do korzystania z 50% kup przez nauczycieli akademickich),
 wiele innych.

Spotkanie zakończyło się bez uzyskania konsensusu i bez deklaracji poparcia
KSN NSZZ „Solidarność” dla projektów obu ustaw – PSW i ustawa wprowadzająca.
Przewodniczący KSN zaproponował przesunięcie terminu wprowadzenia ustawy
przynajmniej o rok i dalsze dopracowanie niektórych zapisów, ale wg Wicepremiera
jest to niemożliwe. Wicepremier zaproponował, żeby wystosować wspólny apel
MNiSzW i KSN do Parlamentu, Ministerstwa Finansów i Prezesa „Prawa i
Sprawiedliwości” o zagwarantowanie wzrostu wydatków Państwa na Naukę i
Szkolnictwo Wyższe.
W dalszej części posiedzenia Rady KSN, kol. M. Kisilowski poinformował, że
podczas posiedzenia SKENiM po drugim czytaniu obu ustaw, które odbyło się w dniu 14
czerwca nie przedstawiono obiecanej poprawki odnoście „odmrożenia” odpisu na ZFŚS.
Równocześnie w trakcie dyskusji na tym posiedzeniu SKENiM, przedstawiciel KRASP
zaproponował, aby wszystkie uprawnienia stanowiące związków zawodowych na
uczelniach przekazać Senatom.
W przerwie pomiędzy głosowaniami zaprezentowano propozycję wniosku do
MNiSzW o udostępnienie danych niezbędnych do analizy funkcjonowania algorytmu
podziału dotacji dydaktycznej podstawowej dla uczelni publicznych w roku 2018 w
trybie dostępu do informacji publicznej.
Spisali: M. Sapor, B. Dołęga, M. Kisilowski, M. Sawicki, D. Szczukocki
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