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SPRAWOZDANIE 
Z WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI  

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r 

 
1. Otwarcie obrad: Przewodniczący KSN Janusz 
Sobieszczański powitał uczestniczących w 
sprawozdawczo-wyborczym WZD KSN 
delegatów oraz gości krajowych i zagranicznych. 
Podziękował J.M. Rektorowi Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. 
Andrzejowi Jamiołkowskiemu i dr Januszowi 
Szatkowskiemu, Przewodniczącemu KU NSZZ 
“Solidarność” przy UMK - za pomoc w 
zorganizowaniu WZD i udostępnieniu na 
3-dniowe obrady Ośrodka UMK w Bachotku 
k/Brodnicy. Następnie powitał Wiceministra 
Edukacji Narodowej prof. Jerzego Zdradę, 
przedstawiciela Polskiej Akademii Nauk 
Zdzisława Henslera, Wiceprzewodniczącego 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. 
Andrzeja Gomulińskiego, przedstawiciela Rady 
Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych dr 
Ryszarda Janikowskiego i Przewodniczącego 
Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ 
“Solidarność” Władysława Krypela. Serdeczne 
powitanie skierował do przedstawicieli   
pokrewnych związków zawodowych państw 
sąsiednich: Pana Gabora Kerpena z 
Węgierskiego Związku Zawodowego, 
Wiceprzewodniczącego Słowackiego związku 
Zawodowego dr Frantiska Lesansky'ego oraz 
Ivana Sulica i Milesza Vachulę z tegoż związku, 
a także Przewodniczącej Litewskiego 
Nauczycielskiego Związku Zawodowego 
(posłanki Sejmu Litewskiego) p. Romualdy 
Hofertiene. 
W toku obrad Przewodniczący WZD powitał 
przybyłych gości: Sekretarza Komitetu Badań 
Naukowych dr Jana K.Frąckowiaka oraz posłów 
Sejmu RP: Ewę Tomaszewską i Michała 
Wojtczaka. 
2. Przewodniczącymi WZD (zgodnie z 
propozycją Przewodniczącego KSN) w 
głosowaniu jawnym zostali wybrani: J.Dudek, 
T.Werbowski, K-Schmidt-Szałowski i 
J.Usowicz. 
3. Przyjęto porządek obrad (por. dalsze punkty) 
zaproponowany przez Radę KSN, z niewielkimi 
modyfikacjami (por. pkt. 4, wybór łącznej 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej). 
4. Przyjęcie Regulaminu obrad (tekst w 
obecnym numerze). 
5. Wybory jawne: 

5.1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: W skład 
Komisji wybrano pierwotnie: J.Białoskórskiego, 
A.Kotyńskiego, R-Macierzyńskiego, A.Plannera 
i D.Rokoszewską. W toku obrad Komisja 
poinformowała w komunikacie o wyborze jej 
przewodniczącego w osobie A.Kotyńskiego oraz 
o jej ustaleniach: zebranie jest prawomocne, 
bowiem na 153 wybranych delegatów 
uczestniczy w nim 113 (przy wymaganym 
minimum co najmniej połowy ogólnej liczby 
delegatów; lista delegatów w numerze). W 
dalszym toku obrad (po wycofaniu się z Komisji 
A.Kotyńskiego i R-Macierzyńskiego, ze 
względu na kandydowanie do Rady KSN) jej 
skład rozszerzono o następujące osoby: 
B.Bogdańska, J.Hejmann, B.Jasińska, 
Z.Korejwo, K.Wiktorowicz, J.Wójcik. 
Przewodniczącą Komisja wybrała B.Jasińska. 
5.2. Komisją skrutacyjną do głosowań jawnych 
wybrano w składzie: R.Duś, K.Weiss, 
J.Węgrzyn, B.Zarzycki i J.Żurak. 
5.3. Komisja Uchwal i Wniosków została 
wybrana w składzie: A.Klementowski, 
T.Kolenda, E.Lipińska-Łuczyn, K.Siciński, 
W.Pillich i S.Śmigasiewicz. Komisja na 
przewodniczącą wybrała E.Lipińską-Łuczyn. 
5.4. Sekretarzem WZD KSN wybrano S.Bimaka, 
a protokolantami B.Kubik i H.Osial. 
5.5. Rzecznikiem prasowym WZD KSN wybrano 
M.Wesołowską. 
6. Sprawozdanie z działalności KSN w kadencji 
1995-1998 r. zostało przedstawione przez 
Przewodniczącego KSN (tekst w numerze).  
7. Wystąpienia gości, listy do WZD: 
7.1. Przewodniczący WZD odczytał listy z 
pozdrowieniami dla delegatów i życzeniami 
owocnych obrad - od Przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ “Solidarność” Mariana 
Krzaklewskiego, Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk prof. Leszka Kuźnickiego, 
Przewodniczącego Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ  “Solidarność” Stefana Kubowicza, 
Marszałka Senatu RP prof. Alicji Grześkowiak, 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Wojciecha 
Maksymowicza, Wojewody Toruńskiego 
Wojciecha Daniela (listy skierowane do WZD w 
numerze). 
7.2. J. M. Rektor UMK prof. A. Jamiołkowski 
powitał delegatów w murach Uniwersytetu, 



życząc efektywnych obrad. Podkreślił potrzebę 
współdziałania w zmianach systemu szkolnictwa 
wyższego i nieodzowność dialogu pomiędzy 
władzami uczelni a związkami zawodowymi. 
7.3. Wiceminister Edukacji Narodowej prof. 
J.Zdrada przekazał życzenia od Ministra 
Edukacji Narodowej prof. Mirosława Handke. 
Powiedział, że Ministerstwo w swoich pracach 
nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym 
oczekuje daleko idącej pomocy od Krajowej 
Sekcji Nauki. Reforma szkolnictwa wyższego 
obejmie zarówno zmiany strukturalne jak i 
organizacyjne szkół wyższych, zmiany w 
programach nauczania, w uprawnieniach kadry 
dydaktycznej, w zasadach awansu zawodowego, 
a przede wszystkim w finansowaniu szkół 
wyższych, a także w pomocy materialnej dla 
studentów; nastąpi rozszerzenie uprawnień 
władz rektorskich w zakresie polityki kadrowej i 
w zakresie systemu płac. Odpowiadał następnie 
na pytania i uwagi szeregu delegatów 
(J.Grzybowska, J.Zalewski, R.Mosakowski, 
H.Witkowska,. W.Janik, E.Mróz, J.Kozłowski, 
J.Schminda, K.Andrzejewska, P.Lewandowski, 
A.Wernecka -gość WZD) - dotyczące między 
innymi modelu kariery akademickiej i naukowej, 
oceniania i weryfikacji kadry nauczycielskiej, 
zarobków nauczycieli akademickich, systemu 
stypendialnego oraz pożyczek i kredytów dla 
studentów, uzgadnianiu podwyżek wynagrodzeń 
ze związkami zawodowymi, przewidywanej 
ważnej zmiany stosunku pracy na podstawie 
mianowania na rzecz umowy o pracę, inicjatywy 
uniwersytetu otwartego, finansowania wyższych 
szkół zawodowych oraz terminu udostępnienia 
projektu ustawy o szkolnictwie wyższym do 
zaopiniowania przez KSN. 
7.4. Sekretarz Komitetu Badań Naukowych dr 
J.K.Frąckowiak pozdrowił uczestników WZD, 
przekazał uczestnikom WZD KSN pozdrowienia 
od Przewodniczącego KBN prof. 
A.Wiszniewskiego. Przyznał, że występuje 
systematyczny spadek budżetowych nakładów 
na naukę od 1991 r., w relacji do PKB, do 
zaledwie ok. 0,47 PKB w 1998 r. Sukcesem 
KBN będzie odwrócenie tego malejącego trendu 
i wzrost nakładów na naukę do 0,6% PKB w 
1999 r. Realistycznie oceniając możliwości 
wzrostu budżetu nauki w sytuacji obciążenia 
budżetu państwa, KBN postawił sobie 
następujące zadania: wzrost efektywności 
wydatkowania środków na naukę, pobudzenia 
pozabudżetowych źródeł finansowania badań, 
wykorzystanie możliwości związanych z 

integracją europejską. Wielu delegatów 
(K.Weiss, J.Dudek, A.Klementowski, 
R.Mosakowski, K.Siciński, J.Drozd, 
B.Bogusławska, J.Kaczor, A.Pidek, B.Grzywacz, 
Z.Adamczyk, W.Spoz-Pać, L.Koszałka i 
Z.Trawiński - gość WZD) postawiło Ministrowi 
szereg pytań związanych głównie z koncepcją 
prywatyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, 
a także ze strukturą i funkcjonowaniem KBN 
oraz  kategoryzacją placówek naukowych, 
rzutującą na ich finansowanie. Odpowiadając 
Minister m. in. precyzował KBN-owskie 
założenia i warunki prywatyzacji instytutów 
badawczo-naukowych, w tym uwarunkowania 
związane z prywatyzacją przedsiębiorstw 
przemysłowych; podkreślił potrzebę istnienia 
państwowych instytutów badawczo-naukowych, 
w tym instytutów rolniczych czy Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej; podzielił 
opinię, że KBN powinien przyjąć funkcję 
ministerstwa nauki i technologii, a 
wprowadzanie w życie polityki naukowej 
państwa powinno być powierzone 
wyspecjalizowanym agencjom rządowym; 
poinformował, że KBN będzie organizował 
szkolenia w zakresie prawidłowego sporządzania 
wniosków o finansowanie badań ze środków 
europejskich. 
7.5. Przedstawiciele zagranicznych związków 
zawodowych - przedstawiciel Węgierskich 
Związków Zawodowych Gabor Kerpen, 
Wiceprzewodniczący Słowackiego Związku 
Zawodowego Frantisek Lesansky i 
Przewodnicząca Litewskiego Nauczycielskiego 
ZZ Romualda Hofertiene - przekazali serdeczne 
pozdrowienia od swoich macierzystych 
związków oraz życzenia owocnych obrad. 
7.6. Przedstawiciel PAN Z.Hensler odczytał list 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk (list w 
numerze). Wiceprzewodniczący Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego prof. A.Gomuliński 
przekazał życzenia od Przewodniczącego 
RGSzW i zadeklarował gotowość odpowiedzi na 
pytania jakie pojawią się w trakcie trzydniowych 
obrad. Członek Rady Głównej Jednostek 
Badawczo-Rozwojowych dr J.Janikowski w 
imieniu nowo wybranej Rady i jej 
Przewodniczącego prof. Z. Śmieszka witając 
delegatów życzył zarazem dobrej współpracy 
nowych władz KSN oraz RG JBR. Pozdrowienia 
delegatom przekazali posłowie Sejmu RP: 
M.Wojtczak i E.Tomaszewska   (odpowiadając 
również na pytania). 



7.7. W drugim dniu obrad Przewodniczący WZD 
powitał przybyłego Wiceministra Kultury i 
Sztuki Jacka Weissa, który następnie przekazał 
pozdrowienia od Pani Minister Kultury i Sztuki 
Joanny Wnuk-Nazarowej. Poinformował o 
zmianach w Ministerstwie, m.in. o utworzeniu 
Departamentu Informacji i Analiz oraz o 
przygotowywanych projektach ustaw: zmian w 
prawie autorskim (kontrprojekt projektu PSL) i 
ustawy o języku polskim - a także o rządowym 
projekcie ochrony polskiej książki XIX i XX 
wieku. 
8. Komunikat Komisji Wyborczej KSN: 
Przewodniczący Komisji T. Kolenda wstępnie 
poinformował o jej funkcjonowaniu i składzie 
(pod przewodnictwem J. Chmury) w latach 
1995-97. Rozszerzona przed kampanią wyborczą 
Komisja funkcjonowała w następującym 
składzie: T. Kolenda - przewodniczący, 
A.Klementowski -wiceprzewodniczący, 
członkowie: E. Błaszczyk, J. Chmura, J. Czajka, 
J. Kopczyński, A.Pilch-Kowalczyk, K. Śmietało, 
Z. Trawiński, D. Wala, J. Żmuda oraz T. 
Werbowski, obserwator z ramienia Komisji 
Rewizyjnej KSN. Komisja Wyborcza wykonała 
ogromną pracę organizacyjną (a głównie jej 
wiceprzewodniczący), aby jak największa liczba 
uczelnianych i instytutowych organizacji “S" 
przeprowadziła prawidłowo wybory związkowe, 
zgłosiła akces do KSN i zgodnie z zasadami 
wyborczymi wybrała delegatów na WZD KSN. 
Praca Komisji zaowocowała wyraźnym 
wzrostem liczby organizacji członkowskich 
KSN. Komisja uznała prawidłowość wyboru 153 
osób, wystawiając im mandaty delegatów WZD 
(lista delegatów w numerze) - wśród których jest 
102 delegatów z uczelni wyższych, 42 z 
jednostek badawczo-rozwojowych i 9 z 
placówek PAN. 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSN (tekst 
w numerze) było przedstawione przez 
Przewodniczącego Komisji Janusza Schmindę. 
10. Dyskusja nad sprawozdaniami: Polemiczną 
dyskusję wywołało uzupełniające sprawozdanie 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  dot. 
wyjaśniającego postępowania Komisji w sprawie 
personalnych napięć w OKP PAN i w relacji z 
Radą i Prezydium KSN. Wypowiadający się 
delegaci (R. Duś, T. Werbowski, J. 
Sobieszczański, R. Mosakowski, Z. Trawiński , 
gość WZD) stwierdzali, że konflikt istniał w 
OKP PAN - a Rada KSN musiała zająć 
stanowisko wówczas, gdy część działaczy OKP 
PAN w przyjętej uchwale przypisywała 

KSN-owi intencje rozbicia w/w. Przewodniczący 
J.Sobieszczański odpowiadał na pytania o 
działanie KSN na rzecz wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli akademickich, uznając je za 
aktywne. Dalszą dyskusję nad sprawozdaniami 
przeniesiono do dyskusji problemowej. 
11. WZD udzieliło absolutorium ustępującej 
Radzie Sekcji i jej Prezydium. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 88 delegatów, przy braku 
głosów  “nie” i  8 wstrzymujących się. 
Dotychczasowy Przewodniczący KSN 
J.Sobieszczański podziękował delegatom za 
udzielone absolutorium. 
12. Nowelizacja regulaminu KSN: 
Przedstawione propozycje zmian Regulaminu 
KSN wywołały szereg polemicznych dyskusji 
odnośnie proponowanych nowelizacji, W 
dyskusji uczestniczyli (w tym niektórzy delegaci 
kilkakrotnie): R. Mosakowski, T. Werbowski, A. 
Klementowski, W. Uziak, K. Andrzejewska, 
J.Sobieszczański, G. Brożek, J. Srebrny (w 
formie odczytanego listu), H. Witkowska, K. 
Jezuita, K.Weiss, J. Schminda, J. Wojtasiak, S. 
Śmigasiewicz, M. Gutowski, R. Macierzyński, 
T.Kolenda, W.Janik, E. Krauze, J. Grzybowska i 
K.Siciński. W głosowaniach jawnych przyjęto 
trzy istotne zmiany (§3 pkt 4, w §7 pkt l, w § 12 
(por. tekst w numerze) oraz jedną porządkową, 
ze względu na utratę aktualności (skreślenie 
dotychczasowego Rozdz. X i przemianowanie 
XI na X) oraz wycofano lub odrzucono kilka 
propozycji zmian, względnie zdecydowano o nie 
rozpatrywaniu wniosku. 
13. Uchwały organizacyjne: Delegaci w 
głosowaniach jawnych przyjęli 5 uchwał 
organizacyjnych (teksty w numerze). 
Kontrowersje wzbudzał projekt uchwały w 
sprawie składu Rady KSN (list cząstkowych 
poszczególnych instytucji naukowych). Na temat 
dwóch wariantów uchwały (liczba członków 
Rady w proporcji do liczby delegatów lub w 
proporcji do liczby członków) wypowiadali się: 
J.Sobieszczański, R.Mosakowski, A. 
Klementowski, K. Siciński, J. Żurak, K. Weiss, 
J. Wojtasiak, E. Mróz i W.Janik. Argumentacja o 
prawidłowości wyboru liczby członków Rady 
KSN w proporcji do liczby wybranych 
delegatów (zgodnie z ordynacją wyborczą NSZZ 
“Solidarność”) nie trafiła do większości 
delegatów i przyjęto załączony wariant uchwały. 
14. Wybór przewodniczącego KSN: Przed 
przystąpieniem do wyboru przewodniczącego 
kontynuowano dyskusję nad wcześniej 
zgłoszonym projektem uchwały, że funkcji 



Przewodniczącego KSN nie można łączyć ze 
stanowiskiem w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej), w której to sprawie wypowiedzieli 
się: E.Krauze, J.Grzybowska, H.Witkowska, 
K.Siciński, a następnie P.Lewandowski, 
K.Andrzejewska i J.Olędzki - zaś Radca Prawny 
KSN Ł.Bartold-Studniarska wyjaśniła, że na 
pytanie Rady KSN z 21.06.1998 r. skierowane 
do Komisji Krajowej, a dotyczące możliwości 
łączenia obu stanowisk (co od stycznia b.r.  
dotyczy  dotychczasowego Przewodniczącego 
KSN), przyszła odpowiedź stwierdzająca brak 
przeszkód w łączeniu tych funkcji. Następnie 
kierowano pytania do J. Sobieszczańskiego, 
jedynego kandydata na przewodniczącego KSN, 
które postawili: E.Krauze, K.Weiss, 
R.Macierzyński, Z.Trawiński, H.Witkowska i 
K.Andrzejewska. Dotyczyły one głównie kwestii 
godzenia wspomnianych obu stanowisk. 
Kandydat nie sądzi, by stanowiło to jakąkolwiek 
przeszkodę w prezentowaniu przezeń stanowiska 
KSN, gdyby zaś konflikt zaistniał - to ustąpi. W 
tajnym głosowaniu większością głosów 
J.Sobieszczański został ponownie wybrany 
Przewodniczącym KSN. Na 100 wydanych kart 
do głosowania 64 delegatów głosowało “tak”, a 
36 “nie”. 
15. Dyskusja problemowa: W dyskusji 
problemowej uczestniczyli: A-Grząślewicz, 
J.Kaczor, J.Sobieszczański, Mróz, 
K.Andrzejewska, J.Olędzki, E.Kryś, J.Żurak, 
Radca Prawny KSN i J.Wojtasiak. Dyskusja 
skoncentrowała się na dwóch kwestiach: 
powołania własnego zespołu KSN ds. 
przygotowania projektu ustawy o szkolnictwie 
wyższym oraz zapewnienia powszechności 
uzgadniania regulacji płac na uczelniach ze 
związkami zawodowymi (na przykładzie 
odmiennego kazusu na Uniwersytecie Łódzkim), 
a także na wskazaniu potrzeby dopilnowania 
prawidłowych zapisów przyszłej ustawy o 
systemie emerytalnym z punktu widzenia 
swoistych problemów środowiska naukowego. 
Dalszej dyskusji nie kontynuowano, przyjmując 
że proponowane tezy i wnioski znajdą wyraz w 
zgłaszanych projektach stanowisk i uchwał. 

Poseł E.Tomaszewska poinformowała o 
aktualnych pracach parlamentu dotyczących 
środowiska naukowego w Polsce. Wskazała na 
zagrożenie braku wzrostu płac w 1999 r. 
Zaproponowała KSN założenie fundacji 
wspierającej niezamożnych polskich studentów, 
umożliwiającej im studiowanie na 
renomowanych zagranicznych uczelniach. 
16. Wybory przewodniczących Stałych Komisji 
KSN: W tajnym głosowaniu delegaci WZD KSN 
wybrali przewodniczących 7 Stałych Komisji 
KSN; którzy następnie na pierwszym 
posiedzeniu Rady KSN w dniu 4.07.1998r. w 
tajnym głosowaniu zostali wybrani w skład 
Prezydium Rady KSN, wraz z innymi 
funkcyjnymi osobami (skład osobowy w 
załączeniu). 
17. Wybory członków Rady KSN: W wyniku 
tajnego głosowania z zastosowaniem parytetu 
list cząstkowych, delegaci wybrali 40 członków 
Rady KSN (lista w numerze). 
18. Następnie również w głosowaniu tajnym 
wybrano 16 delegatów na Kongres Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” (lista w 
numerze). 
19. Wybory członków Komisji Rewizyjnej KSN: 
W tajnym głosowaniu wybrano 5 członków 
Komisji (skład osobowy w numerze). 
20. Podejmowanie  uchwał  i  stanowisk: 
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków 
E.Lipińska-Łuczyn referowała kolejno zgłoszone 
projekty stanowisk i uchwał, przewodniczący 
WZD udzielał głosu delegatom 
wypowiadającym się za i przeciw projektom, a 
następnie w głosowaniu jawnym propozycje 
przyjmowano (często z poprawkami) lub 
odrzucano - przy czym wszystkie uchwały i 
stanowiska uchwalono przy zapewnionym 
quorum. W sumie przyjęto obszerną Uchwałę 
Programową oraz 7 Uchwał i 11 Stanowisk 
(zamieszczone w numerze). 
21. Zakończenie obrad: Trzydniowe Walne 
Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” zakończono po pełnym 
zrealizowaniu obszernego porządku obrad. 

Sekretarz KSN 
Albin Klementowski 

(Sprawozdanie wykonano na podstawie “Protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Krajowej 
Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” w Bachotku w dniach 19 -21.06.1998 r.” {44str.}, sporządzonego 
przez Sekretarza WZD KSN S. Biniaka i protokolantki B. Kubik i H. Osial - oraz uzupełnień i uściśleń 
{3str.} dołączonych do “Protokołu...” przez Przewodniczącego KSN J. Sobieszczańskiego.) 
 

 



 
 

LISTA DELEGATÓW 
NA WALNY ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI 

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” NA KADENCJĘ 1998 - 2002 

(kursywą podano nazwiska osób nieobecnych na WZD w Bachotku) 

 
1 Andrzejewska Krystyna Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań  
2 Mikołajewicz Jarosław  Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań  
3 Rychlewski Jacek   Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań  
4 Biniak Stanisław   Uniwersytet M. Kopernika Toruń 
5 Usowicz Jerzy   Uniwersytet M. Kopernika Toruń 
6 Bromowicz Danuta  Uniwersytet Jagielloński Kraków  
7 Knuterski Stanisław  Uniwersytet Jagielloński Kraków  
8 Majka Małgorzata   Uniwersytet Jagielloński Kraków  
9 Nowak Marek    Uniwersytet Jagielloński Kraków  
10 Dąbrowski Andrzej  Uniwersytet Wrocławski  
11 Fercz Julian   Uniwersytet Wrocławski  
12 Mleczko Józef   Uniwersytet Wrocławski  
13 Kaczor Józef   Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej Lublin 
14 Kamiński Wiesław   Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej Lublin 
15 Jasińska Bożena    Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej Lublin 
16 Wojtkowiak Jerzy  Uniwersytet Gdański 
17 Uziak Waldemar   Uniwersytet Gdański 
18 Rynio Alina    Katolicki Uniwersytet Lubelski  
19 Śmietało Krystyna   Uniwersytet w Białymstoku  
20 Srebrny Julian   Uniwersytet Warszawski  
21 Sauerland Karol   Uniwersytet Warszawski  
22 Zboiński Krzysztof  Uniwersytet Warszawski  
23 Schmidt-Szalowski Krzysztof Politechnika Warszawska  
24 Smirnow Andrzej   Politechnika Warszawska  
25 Sobieszczański Janusz  Politechnika Warszawska  
26 Olędzki Jerzy   Politechnika Warszawska  
27 Siemieniako Franciszek  Politechnika Białostocka  
28 Wilczyński Bogdan   Politechnika Koszalińska  
29 Byszewski Ludwik  Politechnika Krakowska  
30 Chrzanowska Elżbieta  Politechnika Krakowska  
31 Witkowska Hanna  Politechnika Krakowska  
32 Duda Jacek    Politechnika Lubelska  
33 Golubiewski Marek  Politechnika Łódzka  
34 Tarczyński Witold  Politechnika Łódzka 
35 Zajdler Anna   Politechnika Łódzka 
36 Macierzyński Robert  Politechnika Opolska  
37 Grzybowska Jolanta  Politechnika Gdańska  
38 Kolenda Tadeusz   Politechnika Gdańska  
39 Mosakowski Ryszard  Politechnika Gdańska  
40 Szymański Tadeusz  Politechnika Gdańska  
41 Jezuita Kazimierz  Politechnika Radomska  
42 Karlikowski Janusz  Politechnika Poznańska 
43 Planner Alfons   Politechnika Poznańska  
44 Nachyla Stefan   Politechnika Świętokrzyska  
45 Grzywacz Bogdan  Politechnika Szczecińska  
46 Kaleńczuk Ryszard   Politechnika Szczecińska  
47 Szlachta Andrzej   Politechnika Rzeszowska 
48 Tomczyk Andrzej   Politechnika Rzeszowska 
 
 



 
49 Koszałka Leszek   Politechnika Wrocławska 
50 Stryczek Jarosław  Politechnika Wrocławska 
51 Syposz Jan    Politechnika Wrocławska 
52 Wala Danuta   Politechnika Wrocławska 
53 Żuchowski Ryszard  Politechnika Wrocławska 
54 Bialoszewski Jerzy  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
55 Górecki Jerzy   Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
56 Matuszek Krzysztof  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
57 Mitkowski Wojciech  Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
58 Ptasiński Leszek   Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
59 Czamara Włodzimierz  Akademia Rolnicza Wrocław 
60 Drozd Jerzy   Akademia Rolnicza Wrocław 
61 Kozłowski Jacek   Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 
62 Korejwo Zbigniew  Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 
63 Maniak Barbara   Akademia Rolnicza Lublin 
64 Litwińczuk Zygmunt  Akademia Rolnicza Lublin 
65 Janik Wojciech   Akademia Rolnicza Poznań 
66 Wojtasiak Jadwiga  Akademia Rolnicza Poznań 
67 Zarzycki Bogusław  Akademia Rolnicza Szczecin 
68 Wesolowska Maria  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 
69 Damrosz Jerzy   Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna Siedlce 
70 Ichniewska-Korpula Barbara Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kielce 
71 Królicka Maria   Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa 
72 Loro Paweł    Wyższa Szkoła Pedagogiczna Olsztyn 
73 Grząślewicz Andrzej  Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kraków 
74 Essen Andrzej   Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kraków 
75 Krzymiński Aleksander  Szkoła Główna Handlowa Warszawa 
76 Adamski Ludwik   Akademia Ekonomiczna Wrocław 
77 Siedlecki Juliusz   Akademia Ekonomiczna Wrocław 
78 Gulczyński Waldemar  Akademia Ekonomiczna Poznań 
79 Jakubaszko Juliusz  Akademia Ekonomiczna Wrocław 
80 Mróz Ewa    Akademia Ekonomiczna Wrocław 
81 Kasperlik-Załuska Anna  CMKP Warszawa 
82 Kotyński Andrzej   Akademia Medyczna Łódź 
83 Maciejewski Ryszard  Akademia Medyczna Lublin 
84 Głowniak Kazimierz  Akademia Medyczna Lublin 
85 Mauer-Górska Barbara  Śląska Akademia Medyczna Katowice-Ligota 
86 Kotot Roch    WSM Szczecin 
87 Drozpol Jerzy   WSM Szczecin 
88 Zatoń Krystyna   Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław 
89 Krużycka Joanna   Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk 
90 Mleczko Andrzej   Akademia Wychowania Fizycznego Kraków 
91 Bożyk Piotr    Akademia Sztuk Pięknych Kraków 
92 Rudnik Bogdan   Akademia Sztuk Pięknych Łódź 
93 Kryś Elżbieta   Uniwersytet Łódzki 
94 Rokoszewska Danuta  Uniwersytet Łódzki 
95 Żurak Jerzy   Uniwersytet Łódzki 
96 Pillich Wojciech   Politechnika Śląska  
97 Żurawska Ewa   Uniwersytet Śląski 
98 Werbowski Teodor  Politechnika Śląska  
99 Wieczorek Tadeusz  Politechnika Śląska  
100 Dudek Jerzy   Instytut GNiG Kraków  
101 Dembek Wiesław   Instytut MiUZ Raszyn 
 
 
 
 
 



 
 
102 Beczkowicz Hanna  Instytut Farmaceutyczny Warszawa 
103 Cęckiewicz Stanisław   Instytut Technologii Nafty Kraków 
104 Diduszko Ryszard   Instytut Technologii Próżniowej Warszawa 
105 Dumania Piotr    Instytut Technologii Elektronowej Warszawa 
106 Dzbeński Tadeusz    Państwowy Instytut Higieny Warszawa 
107 Ekert Karol    Instytut Lotnictwa Warszawa 
108 Guranowska-Rataj Maria  Instytut Ochrony Roślin Poznań 
109 Jakubowska Barbara  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 
110 Klementowski Albin  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa 
111 Kowalik Władysław  Instytut Nawozów Sztucznych Puławy 
112 Łacuwski Stanisław  Instytut Medycyny Wsi Lublin 
113 Nowak Janusz   Instytut Górnictwa Odkrywkowego “Poltegor-Instytut” Wrocław 
114 Spoz-Pać Wanda   Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy 
115 Stupińska Halina   Instytut Celulozowo-Papierniczy, Łódź 
116 Szkutnicki Jerzy   Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa 
117 Szczuka Jerzy   Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa 
118 Weiss Krzysztof   Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 
119 Więch Maciej   Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa 
120 Żelazny Jan   Państwowy Instytut Weterynaryjny Puławy 
121 Chyliński Andrzej   Instytut Energii Atomowej Świerk 
122 Górski Ludwik   Instytut Energii Atomowej Świerk 
123 Lankosz Monika   Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Kraków 
124 Giercuskiewicz-Bajtlik  Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 
 Mieczysława 
125 Łabędź Jerzy   Instytut Ekspertyz Sądowych Kraków  
126 Bogdańska Barbara  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa  
127 Siciński Kazimierz  Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa “EMAG” Katowice  
128 Lipińska-Łuczyn Elżbieta Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia” Kędzierzyn-Koźle 
129 Brożek Grzegorz   Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Gliwice  
130 Wojtaszczyk Marek  Centrum Mechanizacji Górnictwa “KOMAG” Gliwice  
131 Pidek Andrzej   Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice 
132 Benczek Krzysztof  Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa  
133 Cendrowski Stanisław  Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “Elektromontaż” Warszawo  
134 Duś Ryszard   Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa  
135 Gutowski Marek   Instytut Fizyki PAN Warszawa 
136 Kotowski Romuald  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa  
137 Krauze Edward   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa  
138 Leśniakowska Marta  Instytut Sztuki PAN Warszawa  
139 Stawiarska Teresa  Instytut Agrofizyki PAN Warszawa  
140 Piskurewicz Jan   Instytut Historii Nauki PAN Warszawa  
141 Schminda Janusz   Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych PAN Warszawa  
142 Śmigasiewicz Stefan  Instytut Inżynierii Chemicznej PAN Gliwice  
143 Malecki Piotr   Akademia Ekonomiczna Kraków  
144 Szafirowska Anna  Instytut Warzywnictwa Skierniewice  
145 Dzierżyński Andrzej  Instytut Elektrotechniki Warszawa  
146 Żółkiewicz Zdzisław  Instytut Odlewnictwa Kraków  
147 Adamczyk Zbigniew  Instytut Obróbki Skrawaniem Kraków  
148 Sikorska-Piwowska Zofia Akademia Medyczna Warszawa 
149 Kobosko Andrzej   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów “PIAP” Warszawa  
150 Iller Edward   Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa  
151 Kaszkowiak Mirosława  Akademia Medyczna Poznań  
152 Węgrzyn Jan   Instytut Zootechniki Kraków  
153 Nizioł Bronisław   Instytut Fizyki Jądrowej Kraków 
 
 
 

 



 
 
 

REGULAMIN OBRAD 
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 

§1 
1. Obrady rozpoczyna Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Obrady prowadzi Przewodniczący Zebrania. 

3. Obrady są protokołowane i rejestrowane na taśmie magnetofonowej. Protokół podpisują: 
Przewodniczący, Sekretarz Zebrania oraz protokolanci. 

4. Obrady obejmują zagadnienia ujęte w porządku obrad zatwierdzonym przez WZD i odbywają się zgodnie z tym 
porządkiem. 

5. Prawo do udziału w dyskusji przysługuje delegatom, zaproszonym gościom oraz obserwatorom WZD. 

6. Do ważności Zebrania konieczny jest udział co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. Uczestnictwo w Zebraniu 
delegaci potwierdzają podpisami składanymi na liście obecności przed rozpoczęciem WZD. 

§2 
1. Do ważności uchwał i stanowisk Zebrania niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby 

delegatów. 

2. Zebranie podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów. 

3. Na żądanie co najmniej 10 % delegatów Przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie. 

4. W trakcie głosowań nie zgłasza się wniosków formalnych. 

§3 
1. Wybory Przewodniczącego Zebrania i Komisji Walnego Zebrania Delegatów odbywają się w głosowaniu jawnym, zgodnie 

z następującymi zasadami: 
a) nie ogranicza się liczby kandydatów; 
b) kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie; 
c) delegaci mają prawo wypowiedzieć swoją opinię o kandydacie i zadawać mu pytania; 
d) głosuje się na poszczególnych kandydatów, możliwe jest głosowanie na listę kandydatów; 
e) o wyborze decyduje bezwzględna większość oddanych głosów. 

2. Prezydium Zebrania ma prawo ograniczyć czas składania projektów do Komisji Uchwał i Wniosków po ogłoszeniu terminu 
na co najmniej l godzinę przed jego upływem. 

§4 
1. Prawo do zabrania głosu poza kolejnością przysługuje upoważnionym przedstawicielom Komisji WZD w zakresie ich 

kompetencji. 

2. W toku dyskusji nad danym problemem pod głosowanie poddaje się tylko wnioski formalne. Zebranie rozstrzyga o 
przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego po wysłuchaniu jednego głosu za i jednego przeciw. Wnioski formalne 
przyjmowane są zwykłą większością głosów. 

3. Zebranie może ustalić limit czasu na wypowiedzi w dyskusji. 

4. Delegaci w głosowaniu jawnym mogą uchwalić zamknięcie dyskusji przed wyczerpaniem listy mówców. Osoby, które nie 
zostały dopuszczone do głosu mogą przekazać treść swej wypowiedzi na piśmie do protokołu lub Komisji Uchwał i 
Wniosków. 

 
/-/ 



UCHWAŁY ORGANIZACYJNE WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ" 

Uchwała Nr l  
w sprawie ilości tur głosowań 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” przyjmuje trzy tury głosowań w wyborach: 
Przewodniczącego, Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
“Solidarność”. 

/-/ 

Uchwała Nr 2  
w sprawie upoważnienia Rady Sekcji do uformowania Prezydium 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” upoważnia Radę Krajowej Sekcji Nauki do ustalenia 
liczby członków Prezydium i do wyboru Prezydium. 

/-/ 

Uchwała Nr 3  
w sprawie powołania Komisji Stałych KSN 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” powołuje następujące Stałe Komisje KSN: 
1) Komisja ds. płac, 
2) Komisja ds. warunków pracy i spraw socjalnych, 
3) Komisja ds. organizacji i finansowania nauki, 
4) Komisja ds. współpracy z zagranicą, 
5) Komisja ds. legislacyjnych, 
6) Komisja ds. interwencji, 
7) Komisja ds. badań związkowych, 
Traci moc uchwała z dnia 12.05.1995 r. o powołaniu komisji stałych. 

/-/ 

Uchwała Nr 4  
w sprawie składu Rady KSN 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” postanawia, że w skład Rady Sekcji wchodzą: 
• Przewodniczący Sekcji (l osoba), 
• Przedstawiciele Uniwersytetów oraz Akademii Ekonomicznych (7 osób), 
• Przedstawiciel Wyższej Szkoły Pedagogicznej (l osoba), 
• Przedstawiciele Uczelni Technicznych: Politechnik Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Morskiej 

(9 osób), 
• Przedstawiciele Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego (3 osoby), 
• Przedstawiciele Akademii Rolniczych (3 osoby), 
• Przedstawiciele Instytutów PAN (2 osoby), 
• Przedstawiciele Jednostek Badawczo-Rozwojowych (7 osób), oraz Przewodniczący Stałych Komisji (7 osób). 

/-/ 

Uchwała Nr 5  
w sprawie ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej KSN 

Na podstawie § 22 ust. 3 statutu związku oraz § 153 ordynacji wyborczej (uchwała nr 24 KZD) uchwala się 
co następuje: 
§ l ustala się, że Komisja Rewizyjna KSN NSZZ “Solidarność” liczy 5 członków,  
§ 2 traci moc uchwała z dnia 12.05.1995 r. w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej,  
§ 3 uchwała wchodzi w życie z dniem 20.06.1998 r. 
 



 
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI  

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”  

W KADENCJI 1995-1998 r. 

Toruń - Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Trudna sytuacja szkolnictwa wyższego i nauki, utrzymująca się w latach dziewięćdziesiątych, 
określiła główne kierunki i charakter działania Krajowej Sekcji Nauki. Tak było również w obecnej 
kadencji. Krajowa Sekcja Nauki była i jest rzecznikiem oparcia rozwoju Kraju na rozwoju edukacji i 
nauki. Takie wybieganie ponad wąsko pojmowane zadania związkowe, charakterystyczne dla 
“Solidarności", było i jest konieczne. 

I. Działania w sprawie sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki 

Wyznacznikiem polityki wobec szkolnictwa wyższego i nauki była polityka finansowa wobec nich, 
najwyraźniej wyrażana przy kształtowaniu corocznych budżetów państwa. Warto przypomnieć, że w 
1990 r. środki budżetowe przeznaczone na szkolnictwo wyższe wynosiły 627 mln. nowych zł., a w 
odniesieniu do produktu krajowego brutto -1,06%. 

W 1998 r. mamy 0,83% PKB. Wartość realna tegorocznych nakładów, przeliczona na ceny 1990 r., 
wynosi 579,6 mln. zł. 

To właśnie budżet państwa wyznaczał cykliczność pracy KSN. Pierwszy kwartał roku, to 
aktualizacja postulatów KSN dotycząca finansowania szkolnictwa wyższego w roku następnym. Potem 
spotkania i rozmowy, negocjacje. Wymienić tu trzeba spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej i 
Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Lipiec, a szczególnie sierpień, to kulminacja negocjacji 
w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Udział przedstawicieli KSN był istotny w przygotowaniu stanowiska oficjalnych przedstawicieli 
“Solidarności" w Komisji Trójstronnej. Jesień, zima - to posiedzenia Komisji Sejmowych, poświęcone 
sprawom budżetowym. To również okres intensywnej pracy przedstawicieli KSN, udział w spotkaniach 
Komisji Sejmowej Edukacji Nauki i Postępu Technicznego i Komisji Budżetowej, a także rozmowy 
nieoficjalne. Te działania uznawaliśmy za niezbędne i zaniechać ich nie można. Bezpośrednim twórcą 
polityki finansowej jest Ministerstwo Finansów. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy nasze działania, 
kierując wystąpienia i propozycje w sprawie budżetu państwa do Marszałka Sejmu i Ministra Finansów. 
Do spotkania z Ministrem Finansów nie doszło. Nastąpiła natomiast wymiana korespondencji. Nie chcę 
oceniać znaczenia naszych wystąpień. Sądzę jednak, że spełniają rolę mobilizującą w środowiskach 
związanych ze sferą edukacji i nauki. 

Bardzo istotne jest współdziałanie z organizacjami i instytucjami ze strony edukacji i nauki, w celu 
wspólnego oddziaływania. Dlatego staramy się szeroko informować o naszych wystąpieniach. W 
szczególności należy wymienić współdziałanie z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego i Radą Główną 
Jednostek Badawczo - Rozwojowych. 

Informacje o naszych działaniach trafiają do kierownictw szkół wyższych, np. w ubiegłym roku 
senaty wielu wyższych szkół artystycznych podjęły uchwały wspierające działania KSN. (Istotną rolę 
odegrał Przewodniczący Komisji ds. warunków pracy i spraw socjalnych p. Bogdan Rudnik, propagując 
w uczelniach artystycznych pracę KSN). Takie uchwały podejmowały także senaty innych szkół 
wyższych. 

Lata dziewięćdziesiąte, to także lata zahamowania procesu reformowania szkolnictwa wyższego i 
nauki. W bieżącej kadencji postanowiliśmy w KSN wzmocnić działania na rzecz reform. Został 
powołany zespół do spraw reformowania szkolnictwa wyższego i nauki, prowadzony przez prof. 
Krzysztofa Schmidt-Szałowskiego. Zostały zorganizowane dwie konferencje: w 1996 r. 
 



Konferencja “Nauka i szkolnictwo wyższe -jaka przyszłość?” i w 1997 r. Konferencja “Działalność 
badawczo-rozwojowa - teraźniejszość i przyszłość”. Obie Konferencje skupiły się nad oceną sytuacji i 
poszukiwaniem rozwiązań na przyszłość. Zostały opracowane materiały konferencyjne. Szeroka 
reprezentacja środowiska nauki i ważkość podejmowanych problemów sprawiły, że obie Konferencje 
można uznać za znaczące. 

Druga z wymienionych konferencji była poświęcona głównie problemom jednostek 
badawczo-rozwojowych. Ta grupa placówek naukowych znalazła się w sytuacji najbardziej 
nieokreślonej, bez zarysowania perspektyw na przyszłość. Poszukiwanie rozwiązań istotnych dla 
wszystkich naukowych placówek resortowych było w szczególności podejmowane przez Krajową Sekcję 
Nauki Jednostek Badawczo-Rozwojowych - kierowaną przez p. Jerzego Dudka, Regionalną Sekcję Nauki 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego -kierowaną przez p. Kazimierza Sicińskiego, a także Komisję ds. 
restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w jednostkach naukowych - kierowaną przez p. Elżbietę 
Lipińską-Łuczyn. 

Oprócz problemów zasadniczych, dotyczących całości JBR, występuje pewne zróżnicowanie 
sytuacji i konieczność nieco innego podejścia, w zależności od resortowego podziału. W bieżącym roku 
odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Nauki z Ministrem Ochrony Środowiska i Zasobów Leśnych prof. 
Janem Szyszko. Uzgodniono, że przedstawiciel KSN będzie włączony do prac ministerialnego zespołu, 
zajmującego się problematyką placówek naukowych tego resortu. 

Sytuacja JBR-ów szczególnie dobitnie wskazuje na brak systemu powiązań pomiędzy gospodarką i 
nauką. Krajowa Sekcja Nauki zaczęła zwracać uwagę, że bez odpowiednich działań przejęcie przez 
gospodarkę bezpośredniego finansowania znacznej części badań nie zostanie osiągnięte. Zgłaszaliśmy 
także do KBN postulaty cząstkowe, dostrzegam, że niektóre Komitet Badań Naukowych przyjął. Mam na 
myśli szczególnie propozycje, aby proces prywatyzacji ważnych przedsiębiorstw przebiegał przy 
“nadzorze” także ze strony KBN. 

Czyniliśmy starania, aby dyskusja o sprawach szkolnictwa wyższego i nauki była dziełem 
powszechnym naszego środowiska. Temu służyło rozpowszechnienie opracowań i tłumaczeń p. Ryszarda 
Mosakowskiego, np. “Szkolnictwo wyższe, lekcja z doświadczeniem” i : “Kierunki polityki w zakresie 
zmiany i rozwoju w szkolnictwie wyższym”. Temu służyło zaproszenie do kontynuacji dyskusji na 
łamach “Wiadomości KSN”. 

W ubiegłym roku została uchwalona nowa ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Przez wielu oceniana 
jest krytycznie. W czasie trwania procesu legislacyjnego na forum komisji parlamentarnych, stanowisko 
OKP PAN NSZZ “Solidarność” było samodzielnie reprezentowane przez kolegów z OKP PAN. Być 
może, włączenie całej KSN w proces kształtowania nowej ustawy o PAN przyczyniłoby się do nieco 
głębszych zmian. 

Ostatnie miesiące, to wzrost aktualności problematyki związanej z przekształceniami 
własnościowymi JBR oraz dojrzewająca koncepcja nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Koledzy 
z JBR prowadzą bardzo aktywne działania, włączając do dyskusji o przyszłości nauki osobistości mające 
wpływ na kształtowanie polityki państwa. Przykładem może być narada w Katowicach w dniu 8 maja br. 

W związku z zamiarami legislacyjnymi, dotyczącymi “Prawa o szkolnictwie wyższym”, zostały 
podjęte prace przez Komisję Organizacji i Finansowania Nauki. Rada KSN przyjęła stanowisko, w 
którym sformułowano wyjściowe postulaty do nowego prawa. 

 

II. Działania w sprawie sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego i nauki 

Działania w sprawie poprawy sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego i nauki to 
podstawowe zadanie Krajowej Sekcji Nauki. Nasze wystąpienia, w związku z niedoinwestowaniem 
szkolnictwa wyższego i nauki, zawsze zawierają postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Uważamy że 
obecny niski poziom wynagrodzeń pracowników o najwyższych kwalifikacjach jest nie tylko 
uciążliwością dla samego pracownika, ale jest przyczyną wymuszającą rozwój negatywnych procesów. 

 



W rozmowach z Ministrem Edukacji Narodowej i Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, 
a także w czasie obrad Komisji Sejmowych w sprawach dotyczących budżetu państwa, zawsze były 
zgłaszane postulaty płacowe. 

Ważnym forum, na którym zapadają decyzje o kształtowaniu wynagrodzeń sfery budżetowej jest 
Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych. Oficjalna reprezentacja “Solidarności” na te obrady 
była wspierana przez przedstawicieli KSN: przez Juliana Srebrnego - Przewodniczącego Komisji 
Płacowej i wiele osób z Komisji Płacowej. Uważam, że rola Juliana Srebrnego i Komisji Płacowej w 
sprawach dotyczących kształtowania wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym w szkolnictwie wyższym, 
jest bardzo istotna. 

Zasady rozdziału podwyżek wynagrodzeń, w tym taryfikatory płac dla szkolnictwa wyższego, były 
każdorazowo przedmiotem negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi i MEN. Propozycje zgłaszane 
przez Komisję Płacową KSN i udział przedstawicieli Komisji w negocjacjach, miały zasadniczy wpływ 
na końcowy wynik uzgodnień. 

Działania Komisji Płacowej, to także wspieranie komisji zakładowych w podejmowaniu ustaleń 
płacowych z władzami uczelni. Tu także trzeba przypomnieć o opracowanej przez p. Grażynę Maciejko 
ankiecie, obrazującej sytuację finansową i płacową szkół wyższych. 

KSN podejmowała także działania w sprawie poprawy sytuacji płacowej w PAN i JBR. W 1997 
roku udało się doprowadzić do rozwiązania precedensowego. Do środków na działalność statutową 
placówek PAN i JBR została dodana kwota 81 mln. zł. na wzrost wynagrodzeń. 

Około dwóch lat trwały prace Krajowej Sekcji Nauki, prowadzone przez p. Edwarda Krauze, w 
sprawie zastosowania do obliczania podatku od osób fizycznych normy 50%, z tytułu praw autorskich. W 
wyniku działań KSN zostały stworzone warunki do powszechnego zastosowania normy 50% w 
placówkach naukowych i szkołach wyższych. Niezbędne było przygotowanie koncepcji wdrażania tych 
uprawnień, a także szeroka działalność informacyjna. Pan Edward Krauze odwiedził wiele placówek 
naukowych i uczelni w Polsce prowadząc szkolenia i udzielając szczegółowych wyjaśnień. Obecnie 
chyba w zdecydowanej większości placówek naukowych i uczelni norma 50% została zastosowana. 
Przyniosło to środowisku naukowemu znaczną korzyść finansową, często przekraczającą wartość 
podwyżki wynagrodzeń. 

III. Udział KSN w przygotowaniu programu wyborczego AWS 

Zaangażowanie NSZZ “Solidarność” w stworzenie ruchu wyborczego Akcja Wyborcza 
“Solidarność” włączało struktury “Solidarności” w przygotowanie kampanii wyborczej. Pod koniec 1996 
roku został powołany Zespół KSN ds. przygotowania programu wyborczego w zakresie edukacji i nauki. 
W lutym 1997 roku zostały powołane zespoły AWS, przygotowujące program wyborczy, w tym Zespół 
ds. Edukacji i Nauki. Wiceprzewodniczącym Zespołu, kierującym pracami Podzespołu Programowego 
ds. szkolnictwa wyższego i nauki, był Janusz Sobieszczański. W skład podzespołu ds. szkolnictwa 
wyższego i nauki weszło wielu przedstawicieli KSN. Wcześniejsze opracowania i stanowiska KSN, a 
także bieżący udział przedstawicieli KSN w pracach podzespołu, miały znaczący wpływ na przyjęte 
dokumenty. 

Sformułowano cele zasadnicze dla edukacji: 
- powszechność kształcenia, pełna na poziomie szkoły średniej i dalsze upowszechnianie 

kształcenia na poziomie wyższym; 
- zwiększenie dostępności kształcenia, uniezależnienie dostępności do studiów od sytuacji 

materialnej kandydatów; 
- utrzymanie wysokiej jakości i poziomu kształcenia. 
Cele te, po dyskusji z Podzespołem ds. oświaty i wychowania, zostały przyjęte przez cały Zespół, 

co znalazło wyraz w tekście wspólnym Zespołu. 
Postulowano powiązanie rozwoju Kraju z rozwojem edukacji i nauki. Jako ważne zadanie uznano 

poprawę sytuacji finansowej tych dziedzin, w tym również wzrost wynagrodzeń. Sformułowano tezy, 
dotyczące dalszego reformowania edukacji i nauki. 
 



 
Nie chcę przecenić znaczenia tych opracowań. Sądzę jednak, że w sytuacji, gdy jednym z 

koalicjantów sprawującym władzę jest AWS, odwoływanie się do dokumentów programu wyborczego 
AWS jest uzasadnione. 

IV. Działalność interwencyjna 

 

Ważnym obszarem działania związkowego jest pomoc osobom, które znalazły się w konflikcie z 
pracodawcą. Przyjęto wskazanie, że działania interwencyjne będą zmierzały do pozytywnego załatwienia 
sprawy, bez zbędnej eskalacji konfliktu. Znajduje to wyraz w porozumieniu podpisanym przez Sekretarza 
Naukowego PAN i Przewodniczącego KSN. 

Działania interwencyjne dotyczyły także konfliktów zbiorowych. Znaczący był udział KSN w 
pomyślnym zakończeniu próby administracyjnego połączenia dwóch instytutów w Skierniewicach. 
Pracami interwencyjnymi w KSN kieruje p. Edward Krauze, wspierany przez p. Mecenas Łucję 
Bartold-Studniarską. 

Potrzebna jest rozbudowa Komisji interwencji, z uwagi na wzrastającą liczbę wpływających spraw. 
Zwrócono się do Ośrodków Lokalnych KSN o zgłoszenie osób, które mogłyby zajmować się tymi 
sprawami. 

V. Działalność zagraniczna 

 

Krajowa Sekcja Nauki cały czas intensywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu 
związkowym. Jesteśmy członkiem - założycielem Międzynarodówki Edukacyjnej El (Education 
Intemational), p. Hanna Witkowska wchodzi w skład władz światowych El, a p. Ryszard Mosakowski - 
władz europejskich. Przedstawiciele KSN uczestniczą w wielu międzynarodowych konferencjach i 
sympozjach organizowanych przez El, także z udziałem przedstawicieli Banku Światowego i UNESCO; 
np. w 1997 roku nasza delegacja uczestniczyła w Paryżu w Światowej Konferencji Szkolnictwa 
Wyższego zorganizowanej przez El i UNESCO. Na Konferencji omawiano projekt zaleceń dotyczących 
statusu personelu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym. 

Aktywnie współdziałamy w utrzymywaniu współpracy związkowej państw bałtyckich. Jesteśmy 
stałymi uczestnikami Związkowej Konferencji Krajów Bałtyckich. Byliśmy głównymi organizatorami II 
Konferencji “Marę Balticum”, która odbyła się w 1995 roku w Gdańsku. 
Koledzy z JBR-ów współpracują z UCC-CFDT (Francuskie Związki Kadr i Inżynierów). W ubiegłym 
roku KSN zostało afiliowane do FIET. 

Od lat jest utrzymywana bliska współpraca z niemieckim związkiem zawodowym GEW i 
szwedzkim SULF. Odbyły się dwa seminaria polsko - szwedzkie: we wrześniu 1996 r. w Sopocie i w 
ubiegłym roku w Tardzie koło Olsztyna; w maju br. w Dziwnowie seminarium polsko -niemieckie. 

Seminaria były pozytywnie ocenione przez uczestników, a także przez Radę Sekcji. 
Utrzymujemy także więzi z ruchem związkowym w Słowacji, Czechach, na Litwie i na Węgrzech. 
Dotychczas bilans finansowy KSN w części dotyczącej działalności zagranicznej KSN był 

korzystny dla Sekcji. Sytuacja ta ulegnie zmianie. Zwiększyliśmy liczbę członków KSN, od których 
płacimy składkę do El. Należy się liczyć, że w większym stopniu będziemy partycypować w kosztach, 
związanych z udziałem naszych przedstawicieli w konferencjach i sympozjach międzynarodowych. 

Znaczenie współdziałania międzynarodowego będzie wzrastać. Czeka nas więc trudna 
optymalizacja pomiędzy oszczędnością i koniecznością utrzymania tej współpracy. 
 



VI. Działalność związana z legislacją aktów prawnych. Udział w obradach Komisji 
Parlamentarnych 

Z zasady projekty ustaw, projekty nowelizacji istniejących ustaw, projekty rozporządzeń były 
opiniowane przez Komisję Legislacyjną KSN, prowadzoną przez p. Krystynę Andrzejewską. Komisja 
Legislacyjna opracowywała także materiały informacyjne, przybliżające wykładnię obowiązujących 
przepisów prawa. Materiały te rozsyłano do organizacji zakładowych. Komisja Legislacyjne występowała 
z własną inicjatywą w sprawie doskonalenia norm prawa, W ostatnim okresie są to wystąpienia np. w 
sprawie zaliczenia okresu trwania studiów doktoranckich do okresu zatrudnienia “składkowego” - 
uwzględnianego przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych i ich wysokości. 

W działania legislacyjne i interpretacje przepisów prawa, szczególnie w sytuacjach 
interwencyjnych, było zaangażowanych wiele osób, także spoza Komisji Legislacyjnej. Krajowa Sekcja 
Nauki współuczestniczyła, między innymi w ubiegłym roku, w przygotowaniu nowelizacji ustawy o 
związkach zawodowych, dotyczącej wprowadzenia zapisu pozwalającego na jednoznaczną interpretację, 
że ustalenie zasad kształtowania płac w uczelni wymaga uzgodnienia z działającymi w niej związkami 
zawodowymi. 

W ostatnim okresie trwały prace nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej. W obu przypadkach wybitną rolę odgrywał p. Zbigniew Kruszyński. 
Przedstawiciele KSN uczestniczą w wielu posiedzeniach komisji sejmowych, szczególnie Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży. W ostatnim okresie liczba narad i posiedzeń była tak znaczna, że KSN nie 
była w stanie na wszystkie spotkania delegować swoich przedstawicieli (szczególnie, gdy informacja o 
spotkaniu docierała z niewielkim wyprzedzeniem). 

VII. Stan organizacyjny i finanse KSN 

Na początku kadencji, po wprowadzeniu przez Komisję Krajową obowiązku potwierdzenia 
przynależności do sekcji branżowej uchwałą zakładowego zebrania delegatów lub walnego zebrania 
członków organizacji zakładowej, stan dokumentów formalnych był wysoce niezadowalający. W wyniku 
działań podjętych przez Skarbnika KSN p. Barbarę Jakubowską i działań prowadzonych przez Komisję 
Wyborczą KSN, w 1996 roku osiągnięto pewną poprawę w skompletowaniu wymaganej dokumentacji. 
W rejestrach KSN jest wpisanych 8 Instytutów PAN, 41 Jednostek Badawczo - Rozwojowych i 68 
wyższych uczelni, razem stanowiło to 117 organizacji zakładowych. Łączna liczba członków 
“Solidarności”, wg. danych nadesłanych przez 117 organizacji zakładowych, wynosiła 27 122. 

W grudniu 1997 r. łączna liczba organizacji zakładowych zarejestrowanych w KSN wzrosła do 149, 
czemu odpowiada wzrost liczby członków “Solidarności” w KSN do 30 451. Równocześnie, dzięki 
staraniom Skarbnika, systematycznej poprawie uległo wywiązywanie się z wpłacania składek na 
działalność KSN. 

Oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi i rezygnacja z zatrudniania na etacie osób 
zaangażowanych w działalność merytoryczną, pozwalały utrzymać dodatnie saldo bilansów rocznych. 

 

VIII. Organizacja pracy. Informacja 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ujętymi w zapisach Regulaminu KSN, Rada Krajowej Sekcji 
Nauki była głównym organizatorem prac Sekcji. Podejmowała uchwały i stanowiska, wyznaczała główne 
kierunki działania i zadania do realizacji. Merytoryczna działalność prowadzona była przez komisje stałe 
KSN, a także przez komisje i zespoły powołane przez Radę lub Prezydium. Szczegółowy opis działań 
komisji i zespołów, często działań bardzo intensywnych, został ujęty w odrębnych sprawozdaniach. 
Bieżącą działalnością KSN kierowało Prezydium Sekcji. Bardzo 

 



 
szeroki program działania, obejmujący wiele najistotniejszych problemów z obszaru JBR, PAN i 
szkolnictwa wyższego, rozwinięte współdziałanie z komisjami sejmowymi, resortami i instytucjami 
związanymi ze sferą edukacji i nauki, wreszcie ważkość wielu problemów i często konieczność 
szybkiego reagowania, wymagały od wielu osób z Prezydium znacznego zaangażowania w prowadzone 
prace. Istotnym wsparciem dla działań Prezydium była dobra praca Sekretarza - p. Marii Wesołowskiej. 

Utworzone Lokalne Ośrodki KSN różniły się dość znacznie pod względem stopnia 
zorganizowania i aktywności działania. W szczególności nie udało się utworzyć silnych zespołów 
merytorycznych, zdolnych do wspomagania Komisji Zakładowych. Przy istniejących zasadach 
finansowania ruchu branżowego jest to trudne do osiągnięcia. Pomimo spowolnionego rozwoju 
Lokalnych Ośrodków KSN, ich rolę oceniam pozytywnie. Wydaje się, że ta formuła organizacyjna w 
nowej kadencji powinna być doskonalona. 

Problem usytuowania ruchu branżowego w NSZZ “Solidarność”, wielokrotnie podejmowany w 
poprzednich kadencjach, nie był w mijającej kadencji w sposób znaczący kontynuowany. W 1995 r. 
został rozesłany do Ośrodków KSN oraz do członków Rady obszerny zbiór materiałów analitycznych 
dotyczących organizacji i funkcjonowania NSZZ “Solidarność”. Dyskusja jednak nie została przez nasze 
środowisko podjęta. Po zaangażowaniu się NSZZ “Solidarność” w jednoczenie “prawej strony” i 
formowanie Akcji Wyborczej Solidarność powrót do dyskusji nad doskonaleniem organizacji i struktury 
NSZZ “Solidarność” nie był możliwy, gdyż mógłby być wykorzystany do osłabienia siły politycznej 
Związku i AWS. Podjęcie tej tematyki jest jednak konieczne, gdyż utrzymywanie obecnej sytuacji także 
grozi w dalszej perspektywie osłabieniem siły politycznej Związku. 

System informacyjny w KSN związany jest w pewnym stopniu z systemem organizacyjnym 
Sekcji. Rozbudowane komisje KSN prowadząc działalność merytoryczną mogą równocześnie spełniać 
istotną rolę informacyjną. Tak jest np. w przypadku Komisji ds. Płac. Bardzo przydatne dla szybkiego 
przekazywania informacji są Lokalne Ośrodki KSN. Ta droga przekazu informacji powinna być w nowej 
kadencji bardziej wykorzystywana. 

W listopadzie 1995 r. rozpoczęto wydawanie biuletynu informacyjnego “Wiadomosci KSN” 
- Publikowane są w nim dokumenty dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki, szczególnie istotne przy 
prowadzeniu działalności związkowej, materiały o charakterze szkoleniowym, a także artykuły 
publicystyczne podejmujące problematykę edukacyjną, naukową i związkową. Redaktorem Naczelnym 
“Wiadomosci KSN” jest p. Maria Wesołowska. Wydaje się, że biuletyn stał się ważnym składnikiem 
systemu informacyjnego Sekcji. Ceniony jest także poza kręgami związkowymi. 

Pewien stan zawieszenia w sprawie lokalizacji pomieszczenia udostępnianego KSN spowodował 
wstrzymanie prac nad zastosowaniem Internetu do przekazywania informacji. Powinno być to 
szczegółowym zadaniem do szybkiej realizacji w nowej kadencji. 

 

Przedstawione sprawozdanie nie obejmuje wszystkich obszarów działalności KSN. Nie omówiono 
np. działań o charakterze humanitarnym (Fundusz Pomocy Stypendialnej “Kresy”). 

Omówione w sprawozdaniu najważniejsze obszary działań wskazują na bardzo rozwiniętą 
działalność KSN. Równocześnie mieliśmy świadomość, że jest jeszcze wiele zadań, które warto podjąć. 
Działalność KSN, jej organów zostanie oceniona przez Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ “Solidarność”. Chcę jednak zaznaczyć, że przy istniejących uwarunkowaniach, w tym 
finansowych, utrzymanie dotychczasowego zakresu działań będzie zadaniem trudnym. 

 

Janusz Sobieszczański 



PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI STATUTOWYCH KOMISJI REWIZYJNEJ  
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”  

zakończonych w dniu 25 maja 1998 r w Warszawie 
Komisja Rewizyjna KSN w składzie : 
• Janusz Schminda, przewodniczący oraz członkowie: Jacek Duda, Jan Heimann, Teodor Werbowski przeprowadziła w dniu 25 

maja 1998 r. badania końcowe dokumentacji księgowo-finansowej KSN przedłożonej z wyjaśnieniami przez Skarbnika KSN 
Barbarę Jakubowską. 

W szczególności badaniom poddano: 
• Sprawozdanie finansowe z działalności KSN NSZZ “Solidarność” w kadencji 1995 -1998 wg stanu końcowego na dzień 

30 kwietnia 1998 r., 
• Sprawozdanie z dokonanego przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej w KSN NSZZ “Solidarność” -przeprowadzonego 

przez Biegłą Księgową Irenę Maćkowską zamieszkałą w Warszawie, podpisane przez nią w dniu 4 grudnia 1997 r., 
• oraz dokumentację księgową prowadzoną przy pomocy komputerowego arkusza kalkulacyjnego - porównując tą 

dokumentację ze stanem faktycznym wg dokumentów bankowych, informacji udzielanych przez Skarbnika KSN Barbarę 
Jakubowską i podległych jej pracowników administracyjnych KSN.  

Uwzględniono również własne obserwacje członków Komisji Rewizyjnej zebrane w trybie stałego uczestniczenia w pracach Rady 
i Prezydium KSN. W tym miejscu Komisja Rewizyjna wyjaśnia zainteresowanym, że wspomniany przegląd dokumentacji 
finansowo-księgowej w wykonaniu Biegłej Księgowej Ireny Maćkowskiej został przeprowadzony pod koniec 1887 r. na wniosek 
Komisji Rewizyjnej, która w ten sposób chciała doprowadzić do uwzględniania na bieżąco w prowadzonej przez KSN 
dokumentacji finansowo-księgowej wszystkich zmian obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Komisja Rewizyjna KSN niniejszym stwierdza, co następuje: 
• Skarbnik i służby administracyjne KSN zrealizowały zalecenia Biegłej Księgowej Ireny Maćkowskiej w stopniu należytym 

jeśli uwzględnić aktualne możliwości techniczne i rzeczywiste potrzeby KSN w tym zakresie, 
• Dzięki osobistym wysiłkom Skarbnika KSN w ciągu ocenianej kadencji KSN znacznie poprawiła się ściągalność składek 

członkowskich powodując nominalny wzrost wpływów KSN w ciągu ostatnich 3 lat o ok. 285%, 
• Inwestycje oraz inne wydatki KSN były dokonywane z gospodarską troską i należytą rozwagą każdorazowo na podstawie 

osobnych decyzji Rady Sekcji oraz/lub jej Prezydium, 
• Wpływy i wydatki KSN były planowane corocznie i w sposób realistyczny, 
• Dokumentacja finansowo-księgowa tradycyjna i komputerowa jest przejrzysta, kompletna i prowadzona bez zaległości czyli 

na bieżąco. 
• Stan zasobów KSN w dniu kontroli tj. 25 maja 1998 r. był następujący: 

stan konta bankowego   -       61 531,06 zł 
stan kasy              -                908,64 zł;  25,00 USD;  600,00 DM 
stan lokat terminowych -        57 400,00 zł, 

• Komisja Rewizyjna oceniając pozytywnie działalność Skarbnika KSN i podległych mu służb administracyjnych KSN 
zmuszona jest żądać - powołując się na stosowne przepisy oraz ugruntowaną dobrą praktykę - niezwłocznego przydzielenia 
prac księgowych oraz obsługi kasy KSN różnym osobom oraz niedopuszczanie w przyszłości by te różne czynności były 
wykonywane przez jedną i tą samą osobę, 

• Zaleca się staranne chronienie dokumentacji finansowo-księgowej, protokołów, rejestru korespondencji, pieczątek, dostępu do 
zbiorów danych w pamięciach komputera obsługującego księgowość przed dostępem ze strony osób postronnych czy wręcz 
nieuprawnionych, 

• Niezależnie od przechowywania danych księgowo-finansowych w pamięciach wydzielonego komputera zaleca się 
przechowywanie ich kopii aktualizowanych co najmniej raz w tygodniu na dyskietkach lub wymiennym dysku i chronienie ich 
przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, 

• Zaleca się aby korespondencja KSN wychodząca na zewnątrz zawsze była opatrzona dwoma podpisami dowolnych członków 
Prezydium KSN, 

• Zaleca się aby służby administracyjne KSN były bezpośrednio i jawnie podporządkowane Sekretarzowi i/lub Skarbnikowi 
KSN. 

Na podstawie opisanych badań i w konkluzji ich wyniku Komisja Rewizyjna KSN wnioskuje do Walnego Zjazdu Delegatów KSN 
o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Sekcji i jej Prezydium. 

Komisja Rewizyjna w opisanym tu zakresie ze szczególnym uznaniem ocenia aktywność Skarbnika KSN Barbary Jakubowskiej i 
rzetelność podległych Jej służb administracyjnych KSN. Podobnie pozytywnie Komisja ocenia działalność Sekretarza KSN Marii 
Wesołowskiej. 

Komisja Rewizyjna KSN w składzie: 
Janusz Schminda, Jacek Duda, Jan Heimann, Teodor Werbowski 

Warszawa, dnia 25 maja 1998 r. 



 
 

UCHWAŁA PROGRAMOWA  
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Ruch społeczny NSZZ “Solidarność” zapoczątkował przemiany, które doprowadziły do rozpadu jednego z 
największych systemów totalitarnych na świecie. Polsce przyniósł niepodległość i szansę na wszechstronny rozwój. 
Środowisko nauki i szkół wyższych było i jest współtwórcą i nośnikiem idei “Solidarności”. Od początku istnienia 
“Solidarności” niesie także przesłanie o znaczeniu rozwoju edukacji i nauki dla każdej osoby, dla narodu, dla pozycji 
Państwa. 

I. Przemiany w Polsce 

Uzyskanie niepodległości, włączenie się do rodziny państw demokratycznych, tworzenie zrębów gospodarki 
rynkowej wyzwoliły energie i możliwości ludzi. Przyniosło to już głębokie pozytywne zmiany także w codziennym 
życiu Polaków. Równocześnie jednak proces transformacji spowodował głębokie zróżnicowanie sytuacji ludzi, 
stwarzając wielu bardzo trudną rzeczywistość. Oprócz procesów pozytywnych, rozwijają się procesy negatywne. 
Prymat podejścia konsumpcyjnego tłumi wrażliwość społeczną. Postępująca atomizacja społeczeństwa ogranicza 
rozwój postaw obywatelskich i działanie w kategoriach Polskiej racji stanu. Połączenie relatywizmu wartości, 
uproszczeń liberalnych i szczególnego pragmatyzmu części elit politycznych osłabia poczucie tożsamości narodowej i 
kulturowej, grożąc zanikiem poczucia odpowiedzialności za Polskę. Zwycięstwo wyborcze Akcji Wyborczej 
“Solidarność” stwarza nadzieje na ograniczenie procesów negatywnych. Jest to szczególnie ważne teraz, gdyż do 
wspólnej Europy powinniśmy wejść niejako teren wewnętrznego łatwego rynku zbytu lecz jako podmiot wzbogacający 
ja swą tożsamością i wolą budowania ładu społecznego opartego na solidarności społecznej, a także wzbogacający ją 
swą siłą kreacji, również w sferze gospodarczej. 

 
 

II. Sytuacja szkolnictwa wyższego i nauki 

Lata 90-te dla edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki stanowiły trudny okres. Odejście w 1991 r. od ustaleń 
wniesionych przez “Solidarność” w czasie obrad Okrągłego Stołu stawiało pod znakiem zapytania intencje polityków 
sprawujących władzę. Trudna sytuacja ekonomiczna kraju tylko w części może tłumaczyć politykę tak daleko 
posuniętych ograniczeń. Rodzą się podejrzenia o ideologicznym dążeniu do prywatyzacji wszystkiego, do negacji 
dobra wspólnego, do głębokiego podziału ludzi na wybranych bogatych decydentów i ubogich niewolników 
konsumpcji. 

W sferze nauki ograniczeniom finansowym towarzyszyło wyhamowanie procesu reformowania. Na 
wytworzone w poprzednim systemie sformalizowane układy w nauce nałożyły się nowe negatywne procesy 
ograniczające pełne wyzwolenie możliwości twórczych pracowników nauki i efektywność badań naukowych. 
Środowisko naukowe własnymi siłami w niewielkim tylko stopniu potrafiło przenieść wyniki prac badawczych do 
zastosowań w gospodarce. Nie stworzono systemowych rozwiązań prowadzących do sprzęgnięcia nauki i gospodarki. 

W latach 90-tych nastąpił trzykrotny wzrost liczby studentów. Wywiązanie się z tego zadania nie byłoby 
możliwe bez znacznej autonomii, jaką uczelnie uzyskały w 1991 r. Znamiennym jest, że około połowę studentów 
stanowią studenci studiów wieczorowych i zaocznych. Ta sytuacja wywołana jest po części zapotrzebowaniem na taką 
formę kształcenia, lecz w dużej części niedoborami środków finansowych w uczelniach. W istniejących warunkach 
uczelnie wyczerpały, z wielu powodów, możliwości dalszego zwiększania liczby studentów bez obawy o utrzymanie 
wysokiej jakości i poziomu kształcenia. 

Występujące bariery rozwoju edukacji i nauki wymagają pilnego usunięcia. Jest to niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju Państwa. 

 



 
III. Kierunki przemian w szkolnictwie wyższym i nauce 

 
Krajowa Sekcja Nauki będąc rzecznikiem rozwoju edukacji i nauki, nieustannie od początku swojej 

działalności zwraca uwagę, że dziedziny te we współczesnym świecie decydują o szansach rozwojowych 
społeczeństwa i Państwa. Za konieczne uważamy poprawienie sytuacji materialnej tych dziedzin oraz doskonalenie 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wchodząc w XXI wiek edukacji i badań naukowych nie można traktować 
tylko w kategoriach elitarnych. 
 
W szczególności uważamy, że: 
• Należy oświacie stworzyć warunki pozwalające na wartościowe powszechne kształcenie na poziomie szkoły 

średniej, tak aby była możliwa kontynuacja kształcenia na poziomie wyższym. 
• Należy stworzyć warunki do upowszechniania kształcenia na poziomie wyższym przy równoczesnym dążeniu 

do utrzymania wysokiej jakości i wysokiego poziomu kształcenia. 
• W interesie całego społeczeństwa jest zapewnienie dostępności do studiów dla młodzieży z rodzin 

niezamożnych. Sprzyjać temu będzie otwieranie szkół wyższych w mniejszych ośrodkach i rozbudowa form 
pomocy dla studentów (stypendia, kredyty). 

• Dynamiczny rozwój nauki i techniki na świecie stwarza konieczność rozbudowy instytucji i form kształcenia 
ustawicznego, szczególnie z uwzględnieniem nowoczesnych środków informatycznych i medialnych. 

• Należy zapobiegać nadmiernej komercjalizacji studiów. Wykształcenie traci wymiar wartości jeśli jest 
traktowane jako towar za który się płaci i wymaga; staje się jedynie dobrem indywidualnym nie docenianym w 
wymiarze społecznym i humanistycznym. Uczelnie stają się punktami usługowymi, gdzie na korzyść postaw 
roszczeniowych z obu stron zanikają więzi wspólnej pracy uczonych i studentów w dokonywaniu odkryć 
naukowych i wspólnym dochodzeniu do prawdy naukowej. 

• Do najtrudniejszych lecz niezbędnych zadań zaliczamy zbudowanie systemu sprzęgającego gospodarkę z 
nauką. Wymaga to spójnych działań tak po stronie gospodarki jak i nauki. Zadaniem Państwa powinno być 
tworzenie warunków rozwoju, a nie ograniczanie działalności naukowej. 

• Za bardzo ważne uważamy odformalizowanie drogi rozwoju naukowego i stworzenie warunków do pełnego 
wykorzystania możliwości twórczych pracowników nauki. Wymaga to zmian legislacyjnych oraz weryfikacji 
mechanizmów rozdziału środków finansowych na badania naukowe. 

• Za niezbędne uważamy znaczące zwiększenie środków finansowych z budżetu państwa na zadania edukacyjne i 
naukowe w szkołach wyższych i placówkach naukowych. WZD podtrzymuje stanowisko uchwalone przez 
Radę KSN w dniu 21 lutego 1998 r. w sprawie zasad kształtowania budżetu państwa na 1999 rok w działach: 
szkolnictwo wyższe i nauka. 

• W każdej dziedzinie podstawą do osiągnięcia sukcesu jest kadra, jej możliwości i zaangażowanie. Bardzo niski 
poziom wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki utrzymywany w latach 90-tych musiał 
doprowadzić do wielu nieprawidłowości. Utrzymywanie w dalszym ciągu tego stanu przekreśla możliwości 
pomyślnego reformowania szkolnictwa wyższego i nauki, upowszechnienia kształcenia na poziomie wyższym, 
na stworzenie szerokiego frontu badań od podstawowych po wdrożenia. 

 
IV. Sytuacja ruchu branżowego w NSZZ “Solidarność” 

 
Struktury terytorialne NSZZ “Solidarność” stanowią o sile Związku, w tym o jego sile politycznej. 

Możliwości mobilizacyjne struktur terytorialnych znacząco przyczyniły się do sukcesu wyborczego Akcji 
Wyborczej Solidarność. Struktury branżowe, poza nielicznymi wyjątkami, pozostają na drugim planie. 
Utrzymywanie tej sytuacji w dłuższym okresie będzie szkodliwe dla Związku, także w sensie politycznym. W 
wielu dziedzinach prowadzenie skutecznej merytorycznej działalności związkowej może być osiągnięte tylko przez 
struktury branżowe. Obecne ograniczenia kompetencyjne i finansowe utrudniają, a nawet często uniemożliwiają, 
prowadzenie niezbędnej działalności merytorycznej. Będzie to prowadzić do głębokich rozczarowań członków 
Związku. Ta sytuacja silnie obciąża Krajową Sekcję Nauki. Liczba osób należących do KSN określona na 
podstawie rejestru Organizacji Zakładowych wynosi ponad 25 tysięcy. Obszar działania jest rozległy, choćby ze 
względu na podległość placówek naukowych wielu resortom. Działalność Sekcji finansowana jest głównie ze 
składek wpłacanych przez organizacje zakładowe. Przy znacznym odpisie na rzecz Regionu niektóre organizacje 
zakładowe niechętnie deklarują składki na Sekcję. Zadania Sekcji realizowane są głównie dzięki aktywności 
społecznej wielu osób, lecz w pewnych obszarach działalności związkowej może to doprowadzić do zmniejszenia 
skuteczności, bo po stronie pracodawcy występują służby 

 



 
coraz bardziej profesjonalne. Siła Sekcji powinna wynikać z zaangażowania społecznego wspartego przez 
etatowych merytorycznych pracowników. Istotne wzmocnienie struktur branżowych można osiągnąć poprzez 
zmiany w unormowaniach Statutu NSZZ “Solidarność” i zasad finansowania struktur Związku. Przy braku tych 
zmian charakter działania Sekcji powinien być określony przez organizacje zakładowe tworzące Sekcję. 
 
 

V. Zadania Krajowej Sekcji Nauki 
 
Rozpoczynamy nową kadencję Krajowej Sekcji Nauki, przypadającą na lata 1998 - 2002. Trwa czas 

wielkich przemian społecznych, gospodarczych i politycznych - w Polsce i na świecie. Przed edukacją i nauką 
nowa era postawi wielkie wyzwania. Przed Związkiem i Krajową Sekcją Nauki stoi trudne zadanie dbałości o 
tworzenie dobrych praw dla pracujących i pozbawionych pracy oraz o przestrzeganie tych praw. Za główne 
zadania Krajowej Sekcji Nauki w nowej kadencji uznajemy: 
• Działanie na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. 

Ograniczanie uprawnień, wieloletnie utrzymywanie niskiego poziomu wynagrodzeń, wzrost zadań, 
pogarszanie się warunków pracy, wymagają konsekwentnego działania Związku w celu zmiany tej sytuacji. 

• Działanie na rzecz uformowania polityki Państwa opierającej rozwój Polski na rozwoju edukacji i nauki. 
• Wspieranie oraz inicjowanie przemian w szkolnictwie wyższym i nauce tak, aby wprowadzane reformy 

godziły dobro instytucji z dobrem pracujących. 
• Zdecydowane domaganie się od decydentów politycznych, Parlamentu, Rządu, a w tym od Ministra Finansów, 

finansowania edukacji i nauki tak, aby możliwe było wartościowe wywiązanie się z realizowanych zadań 
edukacyjnych i naukowych. 

• Współdziałanie z Parlamentem i z resortami, którym podlegają placówki naukowe i szkoły wyższe. Należy 
pilnie śledzić i opiniować propozycje nowelizacji ustaw i rozporządzeń wykonawczych dotyczących 
szkolnictwa wyższego i nauki i spraw istotnych dla naszego środowiska pracowniczego. Należy 
wypracowywać stanowiska odnośnie nowych aktów prawnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe 
prawo o szkolnictwie wyższym oraz na przewidywane nowe unormowania prawne dotyczące działalności 
badawczej i jednostek badawczo-rozwojowych. Zmiany legislacyjne muszą prowadzić do upowszechnienia 
kształcenia w szkołach wyższych, do odformalizowania rozwoju kadry naukowej, do nowych zasad określania 
środków finansowych na zadania edukacyjne i naukowe. Nowe regulacje prawne powinny stworzyć 
jednostkom badawczo-rozwojowym warunki do skutecznego powiązania z gospodarką. 

• Działanie na rzecz prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji placówek badawczych i eliminacji 
nieprawidłowości w procesach prywatyzacji JBR. 

• Tworzenie szerokiego wspólnego frontu oddziaływania w sprawach edukacji i nauki. Mobilizowanie opinii 
społecznej. Współdziałanie z instytucjami związanymi z nauką, szkolnictwem wyższym -i gospodarką, w tym 
z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego i Radą Główną Jednostek Badawczo Rozwojowych. Współpraca z 
posłami i senatorami należącymi do klubu parlamentarnego AWS, na rzecz realizacji programu wyborczego 
AWS dotyczącego edukacji i nauki. 

• Utrzymywanie aktywnej działalności w międzynarodowym ruchu związkowym. Coraz większy wpływ na 
rozwój sytuacji w Polsce będą miały ustalenia zapadające poza naszymi granicami. Szczególnie silny wpływ 
będą miały ustalenia i decyzje zapadające w Unii Europejskiej. Międzynarodowy ruch związkowy jest 
partnerem, który ma pewien wpływ na kształtowanie się tych ustaleń i decyzji. Sprawą wielkiej wagi jest więc 
utrzymywanie aktywności KSN w międzynarodowym ruchu związkowym, szczególnie poprzez znaczący 
udział w pracach Education Intemational (El). Należy także utrzymywać dotychczasowe kontakty dwustronne 
z Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) i Sveriges Universitets-Lärar Förbund (SULF), a także 
dążyć do nawiązywania nowych dwustronnych kontaktów. 

• Doskonalić struktury organizacyjne i formy działania KSN. Ośrodki lokalne KSN powinny stać się cennymi 
ogniwami silnie wiążącymi prace Rady KSN z organizacjami zakładowymi placówek naukowych i szkół 
wyższych. W nowej kadencji, szczególnie wobec przewidywanych zmian prawa, potrzebne będzie rozwinięcie 
działalności szkoleniowej. Trzeba dążyć do stworzenia etatów merytorycznych, tj. do umożliwienia 
zatrudnienia w wymiarze etatów pełnych lub częściowych szczególnie aktywnych członków Prezydium lub 
Rady KSN. 

• Rozbudować system pomocy prawnej, wspierający organizacje zakładowe i poszczególnych członków 
związku. 

/-/ 
 



UCHWAŁY I STANOWISKA WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ" 

 
Uchwala nr l 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
w sprawie zmian w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Radę KSN do podjęcia działań w celu dokonania 
zmian w Ustawie o PAN, a w szczególności nadającym adiunktom bierne prawo wyborcze w wyborach Rady Naukowej w ich 
placówce oraz zapewniających równe prawa przedstawicielom placówki i wydziału Polskiej Akademii Nauk w wyborze dyrektora 
placówki. 

/-/ 

*** 
Uchwala nr 2 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
w sprawie realizacji art. 27 ust. 3 Ustawy o Związkach Zawodowych  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” uznaje sprawę rzeczywistej realizacji art. 27 ust. 3 Ustawy o 

Związkach Zawodowych, w brzmieniu: 
“Zakładowy system (zasady) wynagradzania i związane z nim regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w 
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce budżetowej” 
za jedno z najważniejszych zadań nowych władz KSN, a w szczególności Komisji ds. Płac. Należy podjąć intensywne działanie w 
tej sprawie, aż do sporu zbiorowego włącznie. 

/-/ 

*** 
Uchwała nr 3 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
w sprawie projektów ustaw o szkolnictwie wyższym  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Radę KSN do przygotowania projektów ustaw o 

szkolnictwie wyższym i podjęcie starań w celu skierowania ich na drogę legislacyjną. 
/-/ 

*** 
Uchwala nr 4 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
w sprawie pokrywania kosztów studiów w uczelniach zagranicznych  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Radę KSN do podjęcia działań mających na celu 

utworzenie fundacji gromadzącej i przyznającej środki na pokrywanie kosztów studiów młodym Polakom przyjętym na studia w 
uczelniach zagranicznych i nie mogących ich podjąć lub kontynuować z powodu nie uzyskania stypendium. 

/-/ 

*** 
Uchwala nr 5 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
w sprawie sposobu księgowania składek związkowych  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” o podjęcie 

działań mających na celu szybkie uchylenie obowiązujących przepisów finansowych dotyczących zasad rozliczania się z Urzędami 
Skarbowymi Komisji Zakładowych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

/-/ 



 
Uchwala nr 6 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
w sprawie struktury NSZZ “Solidarność”  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zobowiązuje delegatów na Zjazd Sekretariatu Nauki i Oświaty do 
przedłożenia propozycji zmian Statutu Związku, których celem byłoby zwiększenie znaczenia struktur branżowych według 
następujących propozycji: 
1. Wprowadzenie obligatoryjnej przynależności wszystkich Komisji Zakładowych do co najmniej jednej struktury branżowej. 
2. Wprowadzenie możliwości przynależności Komisji Zakładowej do więcej niż jednej struktury branżowej. 
3. Zapewnienie udziału delegatów ze struktur branżowych w Zjazdach Krajowych Związku w liczbie nie mniejszej niż 50%. 
4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania struktur branżowych. 

/-/ 
*** 

Uchwala nr 7 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie reaktywowania Stałej Komisji Badań Związkowych  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” reaktywuje Stałą Komisję Badań Związkowych. Zakres Działań Komisji 
obejmuje: 
• badania elektoratu związkowego w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, 
• organizowanie przepływu informacji, 
• odpowiadanie na zamówienia innych Komisji Stałych. 

/-/ 
*** 

Stanowisko nr l 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie nowelizacji Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zwraca się do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z wnioskiem o podjęcie 
kroków w trybie pilnym w celu nowelizacji Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 20.06.1997 r. w zakresie łączenia 
Państwowych Szpitali Klinicznych z macierzystymi Akademiami Medycznymi. 

/-/ 
*** 

Stanowisko nr 2 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie zasad kształtowania budżetu Państwa w 1999 r.  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zdecydowanie popiera stanowisko nr 2 (w załączeniu) Rady Krajowej 
Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie zasad kształtowania budżetu państwa na 1999 rok w działach 
szkolnictwo wyższe i nauka. 
Obecne nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę sytuują Polskę w klasyfikacji UNESCO około 50 miejsca w świecie. 

/-/ 
*** 

Stanowisko nr 3 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  

w sprawie środków z budżetu Państwa, przeznaczonych na badania profilaktyczne  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zdecydowanie popiera działania zmierzające do ulokowania w budżecie 
szkolnictwa wyższego MEN środków z budżetu Państwa przeznaczonych na badania profilaktyczne studentów, pracowników 
uczelni oraz kandydatów na studia. 

/-/ 
*** 

Stanowisko nr 4 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

 w sprawie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych (B+R)  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” domaga się od Rządu stworzenia efektywnych mechanizmów pozyskiwania 
środków pozabudżetowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych (B+R), co w konsekwencji 
pobudzi innowacyjność krajowej gospodarki. 

/-/ 



*** 
Stanowisko nr 5 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
w sprawie wstrzymania indeksacji wynagrodzeń w sferze budżetowej  

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” domaga się od Rządu przyspieszenia realizacji zobowiązań 

wynikających z stawy o wypłaceniu zaległych należności z tytułu wstrzymania indeksacji wynagrodzeń w sferze budżetowej w 
latach 1991 - 1992. 

*** 
Stanowisko nr 6 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
w sprawie finansowania działalności statutowej  

jednostek badawczo-rozwojowych  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie spowodowane zmniejszeniem 
środków na finansowanie działalności statutowej jednostek badawczo-rozwojowych. Przyjęty kierunek finansowania zmierza do 
likwidacji krajowego zaplecza badawczego, co jest sprzeczne z programem AWS dotyczącym polityki naukowej. Zwracamy się do 
Komitetu Badań Naukowych oraz resortów odpowiedzialnych za działalność badawczo-rozwojową o stworzenie mechanizmów 
finansowych i uregulowań prawnych umożliwiającej jednostkom badawczo-rozwojowym działania na zasadach obowiązujących w 
krajach Unii Europejskiej. Postulujemy po raz kolejny o zwiększenie nakładów z budżetu na naukę z 0,47% PKB do 1,2% PKB. 

/-/ 

*** 
Stanowisko nr 7 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
 w sprawie dostosowania zasad działania placówek naukowo-badawczych do standardów obowiązujących  

w Unii Europejskiej  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Komitet Badań Naukowych odpowiedzialny za politykę naukową w kraju powinien zintensyfikować działania 
dostosowujące do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie: 
• ustawodawstwa, 
• systemów finansowo-księgowych, 
• finansowania budżetowego i pozabudżetowego, 
• wynagrodzeń. 

Działania dostosowawcze powinny polegać m.in. na zapewnieniu dodatkowych środków z budżetu Państwa na 
restrukturyzację placówek naukowych, a w szczególności na przekształcenia jednostek badawczo-rozwojowych. Środki te mogą 
być przyznane w formie grantów restrukturyzacyjnych co pozwoli na dostosowanie krajowego potencjału badawczego do 
standardów europejskich. Po takiej modernizacji sfery nauki powstaną warunki do sprzęgnięcia nauki i gospodarki, co powinno 
doprowadzić do zwiększenia finansowania badań przez podmioty gospodarcze. Należy zapewnić utrzymanie współpracy placówek 
naukowo-badawczych z prywatyzowanymi podmiotami gospodarczymi. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów gospodarczych 
prywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego, aby umożliwić rozwój rodzimych technologii. 

/-/ 

*** 
Stanowisko nr 8 

Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
w sprawie ustawy “O kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej  

oraz zmianie niektórych ustaw” 
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” zwraca się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o jak 
najszybsze uchwalenie ustawy “O kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie 
niektórych ustaw”, która pozwoli na rozłączenie zależności w kształtowaniu wynagrodzeń pomiędzy cywilną sferą budżetową a 
pracownikami sfery budżetowej wynagradzanej w systemie wskaźnikowym. Pozwoli ona również na zapewnienie w perspektywie 
do 2002 roku odpowiedniego wzrostu wynagrodzeń ponad przewidywaną inflację. Nie wprowadzenie wymienionej ustawy 
spowoduje, że kształtowanie wynagrodzeń w cywilnej sferze budżetowej w roku następnym odbywać się będzie na podstawie 
dotychczasowej ustawy - tak niekorzystnej dla pracowników tej sfery. Pogłębi to dalszą degradację środowiska naukowego, 
powiększy lukę pokoleniową i spowoduje obniżenie poziomu nauczania. 

/-/ 



Stanowisko nr 9 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie ustawy uwłaszczeniowej  
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” z niecierpliwością oczekuje uchwalenia ustawy uwłaszczeniowej. 
Zwracamy uwagę wszystkim parlamentarzystom, że w dotychczasowych działaniach prywatyzacyjnych w naszym kraju pominięto 
całkowicie pracowników sfery budżetowej i placówek PAN, którzy w nie mniejszym stopniu niż inne grupy zawodowe przyczynili 
się do wytworzenia majątku narodowego. 

/-/ 

*** 
 

Stanowisko nr 10 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie polityki Rządu wobec zaplecza naukowego przemysłu i gospodarki 
Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” domagają się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
zaprzestania polityki redukowania i degradacji zaplecza badawczego przemysłu i innych dziedzin gospodarki, istniejącego w 
postaci instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Poprzez likwidację tego istotnego czynnika tworzenia postępu 
technicznego i organizacyjnego oraz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności gospodarki narodowej - prowadzimy do 
degradacji naszego kraju. 

W szczególności domagamy się: 
1. wydatnego podniesienia kompromitujące niskich nakładów finansowych na te placówki i zaprzestania chronicznego 
redukowania środków pieniężnych na ten cel, 
2. odstąpienia od planów nieprzemyślanej, pospiesznej prywatyzacji i restrukturyzacji placówek sfery nauki, która byłaby w 
większości przypadków równoznaczna z ich likwidacją i tym samym redukcją dużej części niezbędnego technicznego i 
intelektualnego potencjału kraju. Instytutom naukowym należy zapewnić prawne i ekonomiczne możliwości funkcjonowania w 
różnych formach organizacyjnych, 
3. zrównania praw - w przygotowywanej Ustawie o skarbie państwa - jednostek badawczo-rozwojowych z placówkami szkół 
wyższych i PAN - poprzez uwłaszczenie ich posiadanym majątkiem, stanowiącym warsztat pracy dla prowadzonych badań 
stosowanych i wdrożeniowych, od którego zależy wzrost efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki 
narodowej. 

/-/ 

*** 
 

Stanowisko nr 11 
Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
 w sprawie moralnych postaw pracowników szkolnictwa wyższego i nauki 

Bachotek, 19-21 czerwca 1998 r. 
Szkolnictwo wyższe w naszym kraju ma niezwykle trudne warunki działania. Od wielu lat brakuje wystarczających 

środków finansowych na utrzymanie i unowocześnienie bazy dydaktycznej przy równoczesnych niskich wynagrodzeniach 
nauczycieli akademickich. Warunki te przyczyniają się do podejmowania przez część pracowników uczelni działań, które osłabiają 
misję pełnioną przez uczelnię. Szkoły wyższe, mając ambicje wychowawcze, stają się miejscem gdzie rzetelność wobec uczelni 
jest naruszana, a działania takie uznawane są za właściwe lub nawet konieczne. Zdarzają się przypadki naruszania podstawowych 
zasad etycznych, np. plagiaty. 

Konieczność zdobywania dodatkowych środków finansowych skłania władze uczelni i nauczycieli akademickich do 
organizowania płatnych form studiów, bez stworzenia warunków pozwalających na utrzymanie dobrej jakości i wysokiego 
poziomu kształcenia. 

Zwracamy się do pracowników szkół wyższych o niepodejmowanie prac prowadzących do zwiększania liczby studentów 
ponad możliwości dydaktyczne szkół, a także oferowania gorszej jakości nauczania na odpłatnych studiach. Apelujemy o aktywne 
występowanie na rzecz zmian sytuacji edukacji wyższej. 

Brak poczucia odpowiedzialności kierownictwa Państwa za właściwe warunki edukacji nie zwalnia nas z godnego 
wypełniania swoich obowiązków. 

/-/ 

 
 



Zmiany w Regulaminie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

wprowadzone na WZD KSN 

w Bachotku 19-21 czerwca 1998 r. 

1. Par. 3, ust. 4. wprowadza się nową treść ust. 4 jak niżej: 

Organizacja zakładowa, międzyzakładowa lub sekcja regionalna jest członkiem Sekcji jeśli zgłosiła 
przynależność potwierdzoną uchwałą swojego walnego zebrania delegatów (członków) oraz przekazuje na 
działalność Sekcji składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Delegatów Sekcji. 

2. Par. 7. ust. l. dodano ppkt. 5: 
[ Do kompetencji Rady Sekcji należy: ] 

5) powołanie zespołów problemowych, zatwierdzenie ich składu oraz powołanie przewodniczących 
tych zespołów na wniosek Przewodniczącego Sekcji. 

3. Cały rozdział VIII przyjmuje nową treść: 

Nowy Tytuł rozdziału VIII brzmi: 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REZYGNACJI LUB POZBAWIANIA 

PRZYNALEŻNOŚCI DO SEKCJI 

 

§ 12 

1. Wystąpienie organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub sekcji regionalnej z Krajowej Sekcji 
Nauki wymaga uchwały ich walnych zebrań delegatów (członków) i przekazania tej decyzji do 
biura Sekcji. Członkostwo w Sekcji ustaje , a wraz z nim obowiązek uiszczania składki na rzecz 
Sekcji, od początku następnego miesiąca po podjęciu uchwały o wystąpieniu z Sekcji. 

2. Nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia składki na rzecz Sekcji, bez zgody Rady Sekcji, w okresie 
dłuższym niż trzy miesiące, powoduje zawieszenie członkostwa. O zawieszeniu musi być poinformowana na 
piśmie, obok zainteresowanej organizacji członkowskiej, również jej komisja rewizyjna. Organizacja 
członkowska zostaje skreślona z rejestru członków Sekcji po upływie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia 
o zawieszeniu, jeśli w tym czasie nie zostaną zrealizowane zobowiązania finansowe wobec Sekcji. 

4.   Usunąć rozdział X pt. “Przepisy przejściowe”, który stracił aktualność po 31 marca 1996 r. Dotychczasowy 
rozdział XI staje się X. 
 
 

*** 
 
 



CZŁONKOWIE  RADY  KRAJOWEJ  SEKCJI  NAUKI NSZZ  “SOLIDARNOŚĆ” 
KADENCJA 1998/2002 

 
l. Uczelnie Techniczne 

 
1. Sobieszczański Janusz - Przewodniczący KSN   Politechnika Warszawska  
2. Duda Jacek       Politechnika Lubelska 
3. Jezuita Kazimierz      Politechnika Radomska 
4. Kaleńczuk Ryszard      Politechnika Szczecińska 
5. Kolenda Tadeusz      Politechnika Gdańska 
6. Koszałka Leszek      Politechnika Wrocławska 
7. Macierzyński Robert      Politechnika Opolska 
8. Mitkowski Wojciech      Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków 
9. Mosakowski Ryszard      Politechnika Gdańska 
10. Pillich Wojciech      Politechnika Śląska 

 
2. Uniwersytety, Akademie Ekonomiczne 

 
1. Fercz Julian    Uniwersytet Wrocławski 
2. Kaczor Józef    Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej Lublin 
3. Kryś Elżbieta    Uniwersytet Łódzki 
4. Rychlewski Jacek    Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań 
5. Siedlecki Juliusz    Akademia Ekonomiczna Wrocław 
6. Srebrny Julian     Uniwersytet Warszawski 
7. Żurawska Ewa    Uniwersytet Śląski 

 
3. Wyższe Szkoły Pedagogiczne 

 
1. Grząślewicz Andrzej    Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kraków 

 
4. Akademie Medyczne i AWF 

 
1. Jakubaszko Juliusz    Akademia Medyczna Wrocław  
2. Kaszkowiak Mirosława   Akademia Medyczna Poznań 
3. Kotyński Andrzej     Akademia Medyczna Łódź 
 

5. Akademie Rolnicze 
 

1. Czamara Włodzimierz    Akademia Rolnicza Wrocław  
2. Janik Wojciech     Akademia Rolnicza Poznań 
3. Zarzycki Bogusław    Akademia Rolnicza Szczecin 
 

6. Instytuty PAN 
 

1. Gutowski Marek    Instytut Fizyki PAN Warszawa 
2. Kotowski Romuald   Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa 

 
7. Jednostki Badawczo-Rozwojowe 

 
1. Dudek Jerzy    Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kraków  
2. Jakubowska Barbara   Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 
3. Klementowski Albin  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa 
4. Lipińska-Łuczyn Elżbieta  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Kędzierzyn-Koźle 
5. Siciński Kazimierz   Centrum Elektryfikacji i Automatyki Górnictwa EMAG Katowice 
6. Spoz-Pać Wanda   Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy 
7. Żółkiewicz Zdzisław  Instytut Odlewnictwa Kraków 

 



8. Przewodniczący Komisji Stałych 
1. Andrzejewska Krystyna                  Komisja ds. Legislacyjnych 
2. Krauze Edward                               Komisja ds. Interwencji 
3. Olędzki Jerzy                                  Komisja ds. Organizacji i Finansowania Nauki 
4. Rudnik Bogdan                               Komisja ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych 
5. Schminda Janusz                            Komisja ds. Badań Związkowych 
6. Witkowska Hanna                          Komisja ds. Współpracy z Zagranicą 
7. Żurak Jerzy                                     Komisja ds. Płacowych 
 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI 
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 

Kadencja 1998/2002 
1. Nizioł Bronisław   Instytut Fizyki Jądrowej Kraków 
2. Śmietało Krystyna   Uniwersytet w Białymstoku 
3. Werbowski Teodor   Politechnika Śląska 
4. Wieczorek Tadeusz   Politechnika Śląska 
5. Wojtasiak Jadwiga  Akademia Rolnicza Poznań 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI  
NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 

Kadencja 1998/2002 
1. Sobieszczański Janusz  Przewodniczący KSN 
2. Dudek Jerzy    Zastępca przewodniczącego ds JBR 
3. Kotowski Romuald  Zastępca przewodniczącego ds. PAN 
4. Pillich Wojciech   Zastępca przewodniczącego ds. szkolnictwa wyższego 
5. Mosakowski Ryszard  Zastępca przewodniczącego ds. wewnątrzzwiązkowych 
6. Witkowska Hanna   Zastępca przewodniczącego ds. zagranicznych 
7. Klementowski Albin  Sekretarz 
8. Jakubowska Barbara  Skarbnik 
9. Olędzki Jerzy   Przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki 
10. Żurak Jerzy   Przewodniczący Komisji ds. Płacowych 
11. Andrzejewska Krystyna  Przewodniczący Komisji ds. Legislacyjnych 
12. Rudnik Bogdan  Przewodniczący Komisji ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych 
13. Krauze Edward   Przewodniczący Komisji ds. Interwencji 
14. Schminda Janusz  Przewodniczący Komisji ds. Badań Związkowych 

 
DELEGACI NA KONGRES SEKRETARIATU NAUKI I OŚWIATY 

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 
Kadencja 1998/2002 

1. Andrzejewska Krystyna, 
2. Dudek Jerzy, 
3. Golubiewski Marek, 
4. Gutowski Marek 
5. Kaczor Józef, 
6. Kolenda Tadeusz, 
7. Kryś Elżbieta 
8. Matuszek Krzysztof, 
9. Mikołajewicz Jarosław, 
10. Mitkowski Wojciech, 
11. Mosakowski Ryszard, 
12. Siciński Kazimierz, 
13. Sobieszczański Janusz, 
14. Srebrny Julian, 
15. Weiss Krzysztof,. 
16. Werbowski Teodor, 

 



Listy skierowane do Walnego Zebrania Delegatów 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

Bachotek, 19 -21 czerwca 1998 r. (Red.) 

KRASP 
KONFERENCJA REKTORÓW 

AKADEMICKICH SZKÓL POLSKICH 
Uniwersytet Jagielloński, 

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
tel. +48 12 422-66-89, fax: +48 12 422-32-29, 

e-mail: rektor(g)adm.ui.edu.pl 
 
Szanowny Pan Janusz Sobieszczański  
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ “Solidarność” 

 
Szanowny Panie Przewodniczący 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
“Solidarność” w Bachotku. 
Niestety, ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania nie będę mógł w nim uczestniczyć.  
Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Prof. dr hab. Aleksander Koj  

przewodniczący KRASP 
 

*** 
 

REKTORAT                                    Toruń, 
29.04.1998 r.  
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

DIECEZJI TORUŃSKIEJ  
Plac Ks. Stefana W.Frelichowskiego l 

87-100 TORUŃ  
L.dz.l05/98/R 

Szanowny Pan Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
Janusz Sobieszczański  
PL. Politechniki l p. 148a  
00-661 WARSZAWA  

 
Szanowny Panie Przewodniczący 

Czuję się ogromnie zaszczycony zaproszeniem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
“Solidarność”. Niestety nie będę mógł uczestniczyć z powodu zakończenia roku akademickiego w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Toruńskiej, które będzie miało miejsce 20 czerwca br. 

Życzę owocnych obrad 
Szczęść Boże 

/-/ ks dr Krzysztof Lewandowski  
p.o. Rektor WSD 



 
Biuro Poselskie 
Jacka Janiszewskiego 
SKL-AW “S” 
ul. Szeroka 36; 87-100 TORUŃ 
tel. (0-56) 22040 

Szanowny Pan 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ “Solidarność”  
Janusz Sobieszczański 

Pan Poseł Jacek Janiszewski Serdecznie dziękuje za zaproszenie do uczestnictwa w sprawozdawczo-wyborczym Walnym 
Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 1998 r. 
Jednak ze względu na wcześniej zaplanowane w tym czasie inne obowiązki parlamentarne oraz rządowe, niestety, nie będzie 
mógł On w nim uczestniczyć. 

Proszę więc przyjąć tą drogą życzenia owocnych obrad. 
Z wyrazami szacunku i poważania 

Dyrektor Biura Poselskiego Jacka Janiszewskiego 
/-/ mgr Andrzej Łubkowski 

*** 

Warszawa, 29 maja 1998 r. 

 
MINISTERSTWO FINANSÓW 

Biuro Ministra 
Szanowny Pan 
Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ “Solidarność” 
Pl. Politechniki l,p.l48a  
00-661 WARSZAWA  

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Z upoważnienia Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Profesora Leszka Balcerowicza, uprzejmie dziękuję za przesłane 

zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. 
Pan Premier prosi o przekazanie Państwu wyrazów głębokiego szacunku i jednocześnie poinformowanie, że z uwagi 

na napięty kalendarz prac, nie będzie mógł uczestniczyć w obradach zjazdu.  
Z poważaniem 

p.o. DYREKTOR BIURA MINISTRA  
/-/ Remigiusz Paszkiewicz 

 
DYREKTOR SEKRETARIATU                Warszawa, 1998.05.06. 
PREZESA RADY MINISTRÓW  
Gabriel Beszłej 

Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
Plac Politechniki l; p.l48a, 00-661 Warszawa  

Szanowny Panie Przewodniczący, 



W imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Jerzego Buźka uprzejmie dziękuję za zaproszenie na 
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. 

Z przykrością, niestety, muszę powiadomić, że liczne obowiązki i ponad miarę przepełniony harmonogram zajęć na 
najbliższe miesiące, nie pozwalają Panu Premierowi na osobisty udział w tym ważnym wydarzeniu. 

Tą drogą zatem - z upoważnienia Pana Premiera - pozwalam sobie przesłać na ręce Pana Przewodniczącego serdeczne 
pozdrowienia dla delegatów Walnego Zgromadzenia i życzenia owocnych obrad oraz konstruktywnej wymiany poglądów i 
doświadczeń dla dobra polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Nowo wybranym władzom KSN przekazuję życzenia sukcesów 
w realizacji podjętych wytycznych na lata 1998-2002.  

Łączę wyrazy szacunku 
/-/ Gabriel Beszłej 

*** 
 
Przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”    
 
Marian Krzaklewski 
ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 GDAŃSK 

Gdańsk, 16.06.98 r. 
Krajowa Sekcja Nauki 
NSZZ “Solidarność” Wrocław  

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. 

Niestety , wcześniej ustalony kalendarz spotkań uniemożliwia mi udział w tym spotkaniu. 
Pragnę przekazać wszystkim delegatom gorące pozdrowienia, życząc, aby podejmowane przez Was, drodzy przyjaciele, 
uchwały, decyzje i stanowiska pozytywnie wpływały na działalność naszego Związku. 
Życzę owocnych i spokojnych obrad oraz gorąco pozdrawiam wszystkich członków i sympatyków NSZZ “Solidarność” 

Ze związkowym pozdrowieniem 
/-/ Marian Krzaklewski  

*** 
 

Warszawa, dnia 16 czerwca 1998 r. 

    
MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak  

Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” 

Szanowny Panie Przewodniczący! 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obrady sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej 

Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. 
Szczerze żałuję, iż nie mogę się z Państwem spotkać osobiście, ale obowiązki związane z pełnieniem stanowiska 

Marszałka Senatu nie pozwalają mi na to, aby w dniach 19-21 czerwca udać się do Bachotka. 
Jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mam bezpośredni kontakt z problemami, które dotykają ludzi 

nauki i szkolnictwa wyższego. Każda praca, każda inicjatywa, która zmierza do rozwiązania tych problemów budzi moje 
uznanie. Macie Państwo przed sobą wiele zadań, w których zrealizowaniu jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
chętnie będę pomagać. To zobowiązanie do sformułowania rozwiązań leży na Was również jako na członkach Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”, z którym od początku istnienia jestem związana. 

Życzę uczestnikom Zebrania owocnych obrad i rozumnych wyborów, których pozytywne efekty będą stale widoczne. 
Z wyrazami szacunku 

/-/ prof. dr hab. Alicja Grześkowiak 
 

*** 
Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” 
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 GDAŃSK 

Data: 17 czerwca 1998 roku  
Szanowni Delegaci Walnego Zebrania Delegatów 
Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

Proszę przyjąć ze zrozumieniem i usprawiedliwić moją nieobecność na Waszym Zebraniu, ponieważ 19 czerwca 
1998 roku odbywa się Prezydium Komisji Trójstronnej, zaś 20 i 21 czerwca muszę być w Krakowie w związku z ważnymi 
sprawami rodzinnymi. 



Z serca życzę owocnych dla KSN i służących polskiej edukacji wyników Waszych obrad , tak w kwestii wyboru władz jak i 
uchwalenia dobrego programu działania na kadencję 1998-2002.  

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty 

NSZZ “Solidarność” 
/-/ Stefan Kubowicz 

 





Warszawa, dnia 17.06.1998 r. 

 
MINISTER 

ZDROWIA l OPIEKI SPOŁECZNEJ 
Szanowny Pan 
Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” w dniach 

19-21 czerwca br. 
Bardzo żałuję, lecz z powodu bardzo ważnych obowiązków służbowych nie będę mógł wziąć udziału w Zebraniu. 

Wszystkim uczestnikom przekazuję moje najlepsze pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.  
Łączę wyrazy szacunku 

/-/ Wojciech Maksymowicz 
*** 

 
SEJM                      Warszawa, dnia 17 czerwca 1998 r. 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży 

Pan Janusz Sobieszczański  
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ “Solidarność” 

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji 
Nauki NSZZ “Solidarność". 

Niestety, ze względu na odbywające się w tym czasie obrady plenarne Sejmu oraz konferencję organizowaną pod 
patronatem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, nie będę mogła wziąć udziału w tym zebraniu.  

Uczestnikom obrad przesyłam życzenia, aby przyjęte przez zjazd kierunki działań przyczyniły się do rozwiązania 
problemów nurtujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki a nowo wybranym władzom satysfakcji w realizacji zamierzeń. 

Z poważaniem 
Przewodnicząca Komisji:/-/ Grażyna Staniszewska  

*** 
Warszawa, 17.06.1998 r. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”  
Janusz Sobieszczański 
Politechnika Warszawska, Plac Politechniki l; fax: (0-22) 8257363 

Dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie do udziału w obradach W.Z. Delegatów w charakterze obserwatora. Żałuję, ale z 
powodu późnego otrzymania zaproszenia (15.06.98) i zaplanowanych wcześniej różnych prac (egzaminy, udział w sympozjum, 
pilne prace badawcze) nie mogę skorzystać z zaproszenia.  

Życzę owocnych obrad 
/-/ Tadeusz Curyło 

*** 
Instytut Ochrony Roślin             Poznań l9.06.1998 
ul. Miczurina 20        Krajowa Sekcja Nauki NSZZ “Solidarność” 
60-318 POZNAŃ         Pl. Politechniki l p.l48a; 00-661 Warszawa 
Bank Patogenów Roślin; Instytutu Ochrony Roślin  
ul. Miczurina 20; 60-318 POZNAŃ 

Z przykrością informuję, że nie będę uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
“Solidarność” w Toruniu, ponieważ pociągi osobowe łączące Poznań z Toruniem kursują lub nie i podróż odbywa się w sposób 
nieprzewidywalny. 

Równocześnie podkreślam, że czuję się zaszczycona faktem, że zostałam wybrana delegatem na zjazd i deklaruję chęć 
dalszej współpracy 

Doc. dr hab. Maria Rataj-Guranowska 



 
Polska     Akademia     Nauk 

Warszawa, dnia 19 czerwca 1998 r.  
Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

P R E Z E S 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
Dziękuję serdecznie za przesłane mi zaproszenie na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej 

Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. Niestety, z przykrością muszę poinformować, że ze względu na wypełniony terminarz moich 
zajęć służbowych, a także wcześniej zaplanowany wyjazd do USA nie będę mógł uczestniczyć w obradach Zjazdu. W moim 
imieniu władze Polskiej Akademii Nauk reprezentował będzie Szef Kancelarii PAN dr Zdzisław Hensel w pierwszym dniu obrad 
(piątek), w drugim dniu Wiceprezes Akademii prof. dr Mirosław Mossakowski. 

 
Korzystając z tej drogi chciałbym przekazać moje najlepsze życzenia owocnych obrad wszystkim delegatom Walnego 

Zebrania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. 
 
Pragnę poinformować jednocześnie, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na swoim ostatnim posiedzeniu w 

maju br. zwróciło się do całego społeczeństwa i do jego przedstawicieli w rządzie i parlamencie z gorącym apelem o ratowanie 
pozostałego jeszcze w kraju potencjału naukowego i edukacyjnego. Apel ten wystosowano, solidaryzując się z protestami 
wyrażanymi przez obie Komisje Komitetu Badań Naukowych, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radę 
Główną Szkolnictwa Wyższego oraz wiele innych instytucji naukowych. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, 
skupiające przedstawicieli nauki ze wszystkich instytucji naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce, nie może pozostać 
obojętne wobec działań , które są szkodliwe dla przyszłości naszego kraju. Od badań naukowych i poziomu wykształcenia 
społeczeństwa zależy postęp w funkcjonowaniu wszystkich dziedzin gospodarki, ochrony zdrowia, obronności kraju i w innych 
aspektach życia. Dbałość ze strony państwa o wysoki poziom nauki i edukacji nie jest więc luksusem, na który można sobie 
pozwolić dopiero po osiągnięciu przez kraj wysokiego poziomu zamożności; przeciwnie jest niezbędnym warunkiem dla jego 
osiągnięcia. 

 
Polska Akademia Nauk z niepokojem obserwuje jak od dziesięciu lat następuje ograniczanie i zaniedbywanie 

inwestowania w sferę intelektualnego i cywilizacyjnego rozwoju Polski. Już obecnie, przeliczone na jednego mieszkańca nakłady 
na edukację i badania naukowe w Polsce są wielokrotnie mniejsze niż niemal we wszystkich krajach OECD. Liczba pracowników 
naukowych, także w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest w Polsce znacząco mniejsza niż w innych krajach europejskich. 
Zamiast więc dochodzić do poziomu rozwiniętych krajów, pozostajemy coraz bardziej w tyle. Tym bardziej nie można przyjąć do 
porządku dziennego nad ujawnionymi niedawno planami średniookresowej strategii rządu, w której zakłada się utrzymanie tego 
stanu zapaści przez kolejne trzy lata, aż do 2001 roku. 

 
Zgromadzenie Ogólne PAN w apelu podkreśliło swoje moralne prawo i obowiązek ostrzeżenia społeczeństwa przed 

nieobliczalnymi konsekwencjami tej polityki dla przyszłości Polski, której grozi wkrótce status wyłącznie dostarczyciela taniej, 
słabo wykwalifikowanej siły roboczej dla bardziej rozwiniętych sąsiadów, a w dalszej perspektywie nawet utrata suwerenności 
gospodarczej i politycznej. Nikt, komu leży na sercu przyszłość Polski i jej prawidłowy rozwój, nie powinien wyrażać aprobaty dla 
działań, które ograniczają nakłady na edukację i naukę przez następne lata, przyczyniając się tym do nieodwracalnej katastrofy 
cywilizacyjnej w kraju. 

 
Proszę o przekazanie delegatom Walnego Zebrania życzenia pełnej realizacji założeń merytorycznych obrad i jak 

najprzyjemniejszego pobytu w pięknym ośrodku w Bachotku. 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

/-/ Leszek Kuźnicki 
*** 
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