
Komunikat z obrad Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność”  

w dniu 26. września 2014. w Warszawie 

 

Obecni: K. Andrzejewska, B. Boryczko, B. Dołęga,  J. Dudek, P. Janowski, T. Kulik, W. Pillich, M. 
Sapor, M. Sawicki, K. Siciński, Z. Zawitowski, B. Zięba; nieobecni: B. Petkowicz (uspr), L. Koszałka 
(uspr). 

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej: J. Duda, B. Jakubowska, 

Zaproszeni goście: Marek Gutowski (przedstawiciel PAN), Marek Kisilowski, Jolanta 
Zbyszewska (długoletnia księgowa KSN), Jan Berkan (długoletni przedstawiciel KSN w RGNiSzW).  
 

Na wstępie Przewodniczący KSN Kol. Bogusław Dołęga podziękował Pani Jolancie Zbyszewskiej 
za długoletnią pracę jako księgowej KSN oraz Koledze Janowi Berkanowi za reprezentowanie przez 
wiele lat KSN w posiedzeniach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczając im pamiątkowe 
książki i symboliczne kwiaty. 

 
Zaproponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Komunikaty 
4. Sprawy finansowe KSN,  
5. Obecny stan i plany działań Komisji Rady – prezentują przew. Komisji 
6. Informacja w sprawie kontaktu ze stowarzyszeniem Komitet Ratowania Humanistyki Polskiej 

– stanowisko KSN-u w sprawie organizowanej debaty. 
7. Sprawy różne 
8. Zakończenie obrad 

 

Ad. 3  

Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przedstawił następujące komunikaty: 
1.  23 września br odebrał decyzję Krajowej Komisji Wyborczej podjętą 27 sierpnia 

unieważniającą wybory do Rady KSN. Prezydium jednomyślnie zdecydowało o odwołaniu się 
od tej decyzji. 

2. 25 września br odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. ekonomiki, nauki i szkolnictwa 

wyższego – komunikat zostanie przygotowany. KSN prześle do Ministra Ratajczaka i Posłanki Marii 

Nowak pytania dotyczące realizacji podwyżek wynagrodzeń w uczelniach, które zostały 

przedstawione na spotkaniu, a na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi.   

3. Spotkanie z min. Ratajczakiem w sprawie finansowania działalności statutowej Instytutów 

badawczych, któremu przewodniczył  kol. Jerzy. Dudek odbyło się 23 lipca br. w MNiSZW i do 

dnia dzisiejszego, pomimo wielu uzgodnień i poprawek komunikat nie został jeszcze podpisany 

wspólny komunikat przez stronę ministerialną tj. przez Ministra. Ratajczaka. 

4. Konieczna jest współpraca z Komisją Krajową w sprawie protestu w sferze budżetowej; Marek 

Kisilowski z PW został poproszony o reprezentowanie KSN-u przed KK w tej sprawie.  

5. W czasie od ostatniego posiedzenia Rady (05.07) zostało przygotowanych 11 opinii do projektów 

rozporządzeń w związku z przyjętą nowelizacja ustawy P.s.w oraz opinie dotyczące: ustawy o 

zasadach finansowania nauki, ustawy budżetowej Państwa na rok 2015 w działach 28 Nauka i 38 

Szkolnictwo wyższe, a także opinia w sprawie ustaw okołobudżetowych. Ostatnie Prezydium 

przyjęło jednomyślnie.  

6. W dniach 11-12.09.2014 odbyło się w Łodzi X forum Związkowe Uniwersytetów  

7. W porozumieniu z założycielami funduszu Kresy, zostało wypłacone jednorazowe stypendium dla 

studenta z Ukrainy w całkowitej kwocie będącej na koncie KSN pod pozycją „Fundusz KRESY”.  

 

Ad. 4.  

W związku z otrzymanymi z Sekretariatu OiN skorygowanymi danymi finansowym Skarbniczka KSN 

Bożena Boryczko dokonała korekty preliminarza budżetu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia na 

najbliższym posiedzeniu Rady. 

 

 



Ad. 5.  
Stan członkowski i plany działań Komisji Rady zaprezentowali przewodniczący poszczególnych Komisji. 

Jeszcze wpływają zgłoszenia od członków Rady do prac w Komisjach. Nie wszyscy członkowie Rady 

zadeklarowali już udział w pracach Komisji (zgodnie z Regulaminem – każdy członek Rady ma obowiązek 

uczestniczenia w pracach co najmniej jednej komisji).   

 

Ad. 6. 

Przewodniczący przedstawił informację w sprawie kontaktu ze stowarzyszeniem Komitet Ratowania 

Humanistyki Polskiej (KRHP) – spotkanie z przedstawicielami tego stowarzyszenia odbyło się 25.09. Po 

otrzymaniu niezbędnych informacji od KRHP, Prezydium przedstawi Radzie propozycje stanowiska KSN-u 

w sprawie postulatów organizowanej debaty przez KRHP. 

 

Ad. 7  

W sprawach różnych omówiono: 

 stan przygotowań posiedzenia Rady KSN w Poznaniu w dniu 11.X.2014r.  

 sytuację w AWF w Katowicach – spotkanie z Ministrem Ratajczakiem w tej sprawie odbędzie się 

3.X.2014r. 

 
 

Komunikat przygotowała: 

Maria Sapor 
 Z-ca Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” 

 


