Komunikat z posiedzenia
Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
Toruń, 3.06.2017
W dniu 3 czerwca br. Rada KSN NSZZ „Solidarność” obradowała w Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Obecnych było 29 członków Rady, 2 członków Komisji Rewizyjnej oraz
4 zaproszonych gości. Obecna była również Kierownik Biura KSN P. Joanna Kniecicka.
Uczestników obrad przywitał przewodniczący
„Solidarność” przy UMK kol. Stanisław Biniak.
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Gościem obrad był JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Pan Rektor
przedstawił krótko historię UMK, znaczącą pozycję Uniwersytetu w strukturze polskich
ośrodków akademickich oraz osiągnięcia związane z pokonywaniem trudności
finansowych. Wystąpienie to spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony
członków Rady wyrażonym gradem pytań do Pana Rektora jako zarządzającego
z sukcesem wysoko notowanym uniwersytetem, ale także jako wiceprzewodniczącego
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Z dyskusji wyniknęło, że
w niektórych zagadnieniach dotyczących projektowanej nowej ustawy 2.0 istnieją
istotne różnice pomiędzy stanowiskiem KRASP i Rady KSN NSZZ „Solidarność”.
Przedmiotem obrad części roboczej posiedzenia Rady były następujące problemy:
1. Sprawy finansowe – Skarbnik kol. Bożena Boryczko omówiła korektę preliminarza
wpływów i wydatków w roku 2017. Do chwili obecnej brak jest uchwał z SNiO
o przekazaniu środków statutowych - 2% odpisu branżowego. Ta pozycja
preliminarza została utrzymana na poziomie 2016r. Po stronie wydatków korekta
dotyczy kosztów związanych z posiedzeniami Rady KSN. Uchwała w sprawie
przyjęcia korekty preliminarza została podjęta.
2. Sprawozdania za rok 2016 Przewodniczącego Rady Kol. B. Dołęgi oraz sprawozdań
Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady – sprawozdania zostały przesłane
członkom Rady w wersji elektronicznej. Wobec barku głosów w dyskusji Rada
przyjęła sprawozdania jednomyślnie.
3. Prace nad ustawą 2.0 – Przewodniczący KSN Kol. B. Dołęga poinformował o pracach
nad przygotowywaną ustawą 2.0. Podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. nauki
i szkolnictwa wyższego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 11 maja
br. Podsekretarz Stanu w MNiSzW Aleksander Bobko zapowiedział przeniesienie do
nowej ustawy dotychczasowych zapisów odnośnie „przywilejów” pracowniczych
(Komunikat z posiedzenia Podkomisji z dnia 11 maja 2017r.). Przewodniczący
poinformował, że także KSN NSZZ „Solidarność” zwróciła się do MNiSzW o dane
dotyczące wysokości dotacji dydaktycznej z podziałem na uczelnie, w tym o wielkość

poszczególnych składowych algorytmu (Si, Ki, Bi, Ui). Niestety wielkości tych
składowych nie otrzymaliśmy.
W dyskusji głos zabrali: T. Kulik, W. Pillich, M. Sapor, M. Kisilowski, J. Bancewicz, T.
Lisik, A. Białowolska-Tejchman, A. Bartczak, K. Siciński, E. Żurawska, B. Dołęga.
Następnie Przewodniczący zarekomendował Radzie przyjęcie dwóch stanowisk
(w sprawie polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego w zawiązku z projektem Ustawa 2.0
i w sprawie w sprawie działań organizacji zakładowych związanych z analizą
i funkcjonowaniem algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni publicznych
w 2017r.) oraz uchwały w sprawie wystąpienia KSN do MNiSzW z wnioskiem, w trybie
dostępu do informacji publicznej, o dane niezbędne do analizy funkcjonowania algorytmu
podziału dotacji dydaktycznej podstawowej dla uczelni publicznych w 2017r.

Rada przyjęła stanowiska oraz uchwałę (w załączeniu).
W trakcie dyskusji poruszany był także wniosek Komisji Organizacji i Finansowania
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zorganizowanie NWZD we wrześniu-październiku
2017r. Ostateczne Rada zdecydowała o zorganizowaniu posiedzenia Rady KSN
poszerzonej o Przewodniczących Komisji Zakładowych wchodzących w skład KSN.
4. Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (NIT) - krytyczne
oceniono zaproponowane zapisy dotyczące przekształceń strukturalnych oraz
finansowania jednostek mających tworzyć NIT. Przypomnieć należy, że w projekcie
ustawy o NIT brak jest: zasadniczych zapisów dotyczących spraw pracowniczych
(miedzy innymi nie przewiduje się stanowisk naukowych), form partycypacji
pracowniczej, jasnej ścieżki kariery zawodowej. W dyskusji głos zabrali: K. Siciński,
H. Jarząbek. M. Kisilowski, B. Dołęga.
5. Rada powołała Zespół ds. opracowania Regulaminu KSN NSZZ „S” w składzie: Przew.
K. Andrzejewska, członkowie: B. Zięba, L. Stępka.
Po zakończeniu obrad uczestnicy posiedzenia zwiedzili sanktuarium pod wezwaniem NMP
– Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, a następnie odbyli spacer zabytkowymi
uliczkami starego miasta. Dodatkowo wieczorem, była okazja podziwiania wspaniałej nocnej
panoramy wiślanej Torunia.

Organizatorem spotkania Rady KSN była Komisja Uczelniana UMK. Za wspaniale
zorganizowanie tego spotkania wszyscy uczestnicy składają serdeczne podziękowania.

Spisali: M. Sapor, M. Sawicki, B. Dołęga, W Pillich.

