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Do Przewodniczących 
Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” 
Jednostek Badawczo-Rozwojowych, 
Polskiej Akademii Nauk, 
oraz Uczelni Wyższych. 

 
W dodatku specjalnym do Nr 20 „Wiadomości KSN^' przedstawiono propozycję rozszerzenia 

inicjatywy Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Akademicki Fundusz Pomocy Powodzianom) na 
placówki Polskiej Akademii Nauk i Jednostki Badawczo-Rozwojowe. W rozmowie telefonicznej Prze-
wodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Andrzej Pelczar odniósł się do tej propozycji z 
dużą życzliwością. Można więc oczekiwać, że inicjatywa Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego będzie 
służyć całemu środowisku nauki. Do Krajowej Sekcji Nauki zgłaszane są nowe propozycje form pomo-
cy. Chcę je przedstawić i zaproponować jako kolejne formy działania całego naszego środowiska. 
Istotą tych propozycji jest: 

1. Bezpośrednia pomoc osobom poszkodowanym przez powódź. 
Proponujemy nawiązanie bezpośredniego kontaktu przez Organizacje Zakładowe uczelni i pla-

cówek naukowych z terenów nie objętych powodzią z Organizacjami Zakładowymi z terenów objętych 
powodzią. Bezpośredni kontakt pozwoli ustalić jaki charakter pomocy jest potrzebny. Na pomoc fi-
nansową dla osób poszkodowanych przez powódź można przeznaczyć, w miarę możliwości, część 
środków będących w dyspozycji Organizacji Zakładowej, lub pieniądze pochodzące ze zbiórki na ten 
cel. 

2. Bezpośrednia pomoc instytucjom nauki. 
Powódź spowodowała znaczne straty i wiele zniszczeń w licznych placówkach naukowych. Za-

lane zostały cenne zbiory, np. książki, dzieła sztuki i aparatura. Do ich ratowania potrzebne są pienią-
dze, co powinno być przedmiotem generalnych w skali kraju rozwiązań. Potrzebni są także specjaliści. 
W instytucjach nauki są specjaliści, często najwyższej klasy, z wielu dziedzin. Proponujemy więc aby 
przy nawiązaniu bezpośredniego kontaktu ustalać także, czy nie jest 
 



potrzebna pomoc przy naprawie zniszczeń. Te sprawy mogą być uzgodnione pomiędzy władzami pla-
cówek naukowych, ale inicjatywa może wyjść ze strony „Solidarności”. 

3. Spis placówek naukowych z terenów objętych powodzią. 
Dla ułatwienia w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów załączamy spis placówek nauko-

wych z województwa opolskiego, wrocławskiego i jeleniogórskiego. Jest to wyciąg z opracowania „Na-
uka Polska”. 

4. Publikowanie informacji o placówkach potrzebujących pomocy. 
Przedstawiony w p. 3 spis placówek dotkniętych powodzią z całą pewnością nie jest kompletny. 

Przypadkowe nawiązywanie kontaktów może spowodować, że niektóre placówki naukowe będą miały 
wiele ofert pomocy, inne żadnej. Jeszcze większa przypadkowość wystąpi w przypadku potrzeby spe-
cjalistycznej pomocy. 

W tych przypadkach pomocne może być Biuro Krajowej Sekcji Nauki. 
Proponujemy, aby do Biura Krajowej Sekcji Nauki nadsyłać informacje o potrzebnej pomocy. 

Informacja ta powinna zawierać: 
• nazwę instytucji i jej adres 
• nazwisko osoby występującej w imieniu Organizacji Związkowej (z podaniem funkcji) 
• numer telefonu i faxu 
• wyszczególnienie dotyczące pomocy (rodzaj pomocy, jej rozmiar) 

Informacje te będziemy rozsyłać do wszystkich Organizacji Zakładowych związanych z Kra-
jową Sekcją Nauki. Bardzo proszę, aby informację o tej inicjatywie rozszerzyć także na Organizacje 
Zakładowe NSZZ „Solidarność” placówek naukowych nie należących do KSN. Szczególnie liczę w tej 
sprawie na aktywność Koordynatorów Organizacyjnych Ośrodków KSN. Liczę, że ta inicjatywa uła-
twi niesienie potrzebnej pomocy. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
/-/Janusz Sobieszczański 
 

----------------------------- 
 
 Pismo Przewodniczącego KSN z dnia 8 sierpnia, zamieszczone powyżej zostało rozesłane w pierwszej połowie sierpnia 
do wszystkich Ośrodków KSN z prośbą o jego dalsze rozpropagowanie. Propozycje zawarte w piśmie mogą przyczynić się do 
ułatwienia w docieraniu z pomocą powodzianom. Publikujemy go więc także w Wiadomościach KSN. 
 

--------------------------- 
zgłoszone potrzeby: 
1) Politechnika Wrocławska prosi o pomoc finansową na konto K.Z. NSZZ „S” Politechnika Wrocławska: 

Bank Zachodni II Oddz./Wrocław nr 11201665-3359-132-3000 dla K.Z. NSZZ „S.” przy Politechnice 
Wrocławskiej. 
Napisać kto przekazał! 

2) Region Śląsko-Dąbrowski VII Oddz./Katowice nr 10501214-700010739 ,  dopisek pomoc powodzianom. 
3) Uniwersytet Opolski zgłasza, że poszkodowanych jest 40-50 osób; 

kontakt telefoniczny: (0-77) 545841-8 w 2310 K.Z. NSZZ „S”. 
4) Biuro Pełnomocnika Komisji Krajowej ds. Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, zwraca się 

do Komisji Zakładowych Związku o włączenie się do naszej akcji pomocy powodzianom. Akcja ta ma na celu or-
ganizację turnusów rehabilitacyjnych oraz tzw. „zielonych szkół” dla dzieci niepełnosprawnych z zalanych przez 
powódź terenów. Podajemy numer konta: 
GE Capital - Bank S.A., Oddział Gdańsk ul. Elżbietańska 2,  
konto: „Solidarność – Niepełnosprawnym”  
Nr 17100007 - 11437 - 202. 

 



KRAJOWA SEKCJA NAUKI  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   
Pl. Politechniki 1 p. 148 a  
00-661 WARSZAWA  
TEL/FAX (0-22) 25-73-63 
 
 
 
 

Warszawa, dn.30.07.1997 r. 

Pan  

Marian Krzaklewski 

Przewodniczący Komisji Krajowej  

NSZZ „Solidarność” 

Szanowny Panie Przewodniczący 

Przedstawione poniżej stanowisko Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie wy-

nagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki uwzględnia pilną potrzebę odrobienia strat z po-

wodu zaniedbań w zakresie finansowania cywilnej sfery budżetowej. Dotycz}' to między innymi instytucji 

edukacyjnych i naukowych. 

W dniu uchwalenia tego stanowiska nie istniały jeszcze w naszym kraju zagrożenia i straty spowo-

dowane późniejszą powodzią lipcową. Uważamy, że konieczna jest solidarna pomoc całego społeczeń-

stwa skierowana do rejonów dotkniętych klęską powodzi. Jednak nie powinno to odbywać się kosztem 

ograniczania nominalnych zarobków, a potrzebne na ten cel środki powinny pochodzić z dodatkowego 

obciążenia dochodów, na przykład w postaci podatku zasilającego wydzielony fundusz powodziowy. Jest 

to zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Komisji Trójstronnej 

w dn. 28 lipca 1997 r. 

Taki sposób pokrywania strat spowodowanych powodzią umożliwiłby zachowanie środków przezna-

czonych na poprawę stanu dziedzin cywilizacyjnych, niezwykle zaniedbanych w ciągu ostatnich lat. Znaj-

dują się wśród nich nauka i szkolnictwo wyższe. Zwracamy się z gorącym apelem o podjęcie działań 

wspierających powyższe rozwiązanie. 

Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” 

/-/ K. Schmidt-Szałowski 

 

 

Prezentujemy dokumenty dotyczące działań KSN i 
KK w sprawach kształtowania wynagrodzeń w cy-
wilnej sferze budżetowej, w tym dla pracowników 
szkolnictwa wyższego i nauki. (red.) 



STANOWISKO 
Rady Krajowej Sekcji Nauki  

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
 

Warszawa, 28 czerwca 1997 r.  
w sprawie wynagrodzeń pracowników  

szkolnictwa wyższego i nauki 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zgodnie z generalnym stanowiskiem NSZZ „Solidarność” w sprawie 
tempa i zasad dochodzenia poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej do poziomu wynagro-
dzeń pracowników sektora przedsiębiorstw uważa, że: 

1. Zrównanie średnich wynagrodzeń w cywilnej sferze budżetowej z wynagrodzeniami w sektorze przed-
siębiorstw ma nastąpić w okresie trzech lat to znaczy nie później niż do 2000 roku. 

Płace pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w wyższych uczelniach, jednostkach badawczo-
rozwojowych i instytutach PAN w 2000 r. powinny kształtować się według następującej skali: 

 
średnia płaca asystenta - co najmniej równa średniej płacy w sektorze przedsiębiorstw średnia płaca adiunkta 

- dwukrotnie wyższa  
średnia płaca profesora - trzykrotnie wyższa 

Płace pracowników zatrudnionych w wyżej wymienionych instytucjach na pozostałych stanowiskach po-
winny być ustalane stosownie do kwalifikacji tych pracowników z uwzględnieniem powyższej skali. 

Oczekiwana, a zapoczątkowana w 1996 r., większa dynamika wzrostu płac dla pracowników akademickich 
została w 1997 r. zahamowana. Pogłębia to ciągnący się od 1991 r. kryzys płacowy w szkolnictwie wyższym i w na-
uce, grożący zniszczeniem sfery o znaczeniu podstawowym dla utrzymania możliwości rozwojowych społeczeństwa 
i państwa. 

Uważamy za konieczny powrót do zakładanego szybkiego wyprowadzania wynagrodzeń z poziomu nisz-
czącego kadrę o najwyższych kwalifikacjach. W 1998 r. średnia płaca w szkolnictwie wyższym i w nauce powinna 
wzrosnąć o 50%. 
2. Należy zagwarantować w budżecie państwa pełne pokrycie finansowe środków na realizację zadań statutowych 
poszczególnych działów cywilnej sfery budżetowej wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi. 

2.1. Należy przystąpić do skutecznej realizacji postulatów zawartych w Rezolucji Sejmu z 1995 r., któ-
re nie były uwzględniane w budżecie państwa w latach 1996 i 1997. W roku 2000 nakłady z budżetu państwa 
na naukę powinny osiągnąć 1,5% PKB, a na szkolnictwo wyższe 2% PKB. 

2.2. Limit płac w państwowych wyższych uczelniach od 1998 r. powinien być całkowicie finansowany 
z budżetu państwa. 

2.3. Wzrost środków na pomoc materialną dla studentów powinien być szybszy od wzrostu liczby stu-
diujących. 

2.4. W budżecie państwa powinny znajdować się wydzielone środki przeznaczone na pokrycie kosz-
tów restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, w tym kosztów osobowych. 

3. Dokonać autentycznego rozdziału kształtowania środków na płace pracowników sfery budżetowej, któ-
rzy wynagradzani są według zasad wskaźnikowych, od wynagrodzeń pracowników cywilnej sfery budżetowej. 

4. Wobec corocznego przekraczania planowanego wskaźnika wynagrodzeń pracowników sektora przedsię-
biorstw należy wprowadzić mechanizm wyrównywania wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej 
uwzględniający te przekroczenia. Powinien to być taki mechanizm, który zagwarantuje nienaruszalność ustalonych 
wcześniej relacji. 

5. W ustaleniach Komisji Trójstronnej należy wprowadzić zapis gwarantujący terminowość wypłat wyna-
grodzeń. W przypadku niedotrzymania terminów pracownicy otrzymają wynagrodzenia powiększone o odpowiednie 
odsetki. 
 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
 



 
 
 

WARSZAWA 1.08.1997 r. 
 
 
 
 
 
Marian Krzaklewski 
Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” 

 

W nawiązaniu do pisma Ministra Pracy i Polityki Socjalnej DW/SI-6222-191/97 z 

dnia 17.07.19.97r. przesyłamy w załączeniu opinię wspólną Sekretariatu Kultury i Środ-

ków Przekazu oraz Krajowej Sekcji Nauki w sprawie propozycji rządowych, dotyczą-

cych wzrostu wynagrodzeń na rok 1998 dla pracowników cywilnej sfery budżetowej. 

Biorąc pod uwagę prośbę MPiPS o wyrażenie opinii związku w terminie 20 dni 

prosimy o rozpatrzenie naszego stanowiska na najbliższym posiedzeniu Prezydium Ko-

misji Krajowej. 

z poważaniem 

 

 
W-ce Przewodniczący KSN 

NSZZ „Solidarność” 
 
 
 

/-/ K. Schmidt-Szałowski 

Przewodniczący Sekretariatu 
Kultury i Środków Przekazu 

NSZZ „Solidarność” 
 
 

/-/ Jacek Weiss 
 

 
 



Warszawa,1.08.1997 r. 

 
OPINIA 

w sprawie rządowej propozycji wzrostu wynagrodzeń pracowników  
cywilnej sfery budżetowej ma rok 1998 

1. Przedstawiona propozycja oznacza faktyczne złamanie ustaleń Komisji Trójstronnej z dnia 
28.08.1996 r. dotyczących „wyrównywania poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery 
budżetowej z wynagrodzeniami w sektorze przedsiębiorstw”.  
Wobec powyższego propozycja ta jest dla nas nie do zaakceptowania. 

2. Przedstawiciele Związku „SOLIDARNOŚĆ” w Komisji Trójstronnej wyrazili zgodę na rządową 
propozycję wprowadzenia w roku przyszłym „podatku powodziowego”. Taki sposób pokrywania 
strat spowodowanych powodzią powoli na równomierne obciążenie wszystkich podatników. Wygo-
spodarowane w ten sposób środki pozwolą na nie obciążanie wydatków budżetu Państwa. 
W związku z powyższym wcześniej uzgodnione priorytety polityki społeczno-gospodarczej powinny 
być zachowane. 

3. Przypominamy, ze stanowisko NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” jest następujące, zrównanie wynagro-
dzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej z wynagrodzeniami pracowników sektora przedsię-
biorstw ma nastąpić w ciągu trzech lat to znaczy w 2000 roku. 

4. Obecne zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy tymi grupami kształtuje się na poziomie 
A/ według danych GUS około 15 % 
B/ według danych rządowego materiału przedstawionego do zaopiniowania około 20 %. 

Aby w ciągu trzech lat nastąpiło zrównanie średnich plac w wymienionych grupach pracowniczych to 
w roku 1998 przyrost wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej powinien wyprzedzać o 
conajmniej 5 % przyrost wynagrodzeń pracowników sektora przedsiębiorstw. W związku z powyż-
szym wynagrodzenie średnioroczne pracowników cywilnych sfery budżetowej w roku 1998 na jeden 
etat kalkulacyjny powinno wynieść około 1100 zł. Kwota ta stanowić będzie około 85 % wynagrodze-
nia przewidywanego w sektorze przedsiębiorstw w 1998 r. 
Uważamy to za niezwykle umiarkowany postulat. 

5. Przypominamy jednocześnie wielokrotnie zgłaszany postulat związku, który do tej pory nie został 
zrealizowany. 

- Dokonanie autentycznego rozdziału kształtowania środków na place pracowników sfery budżeto-
wej, którzy wynagradzani są według zasad wskaźnikowych od kształtowania wynagrodzeń pracow-
ników cywilnych sfery budżetowej. 
 

 
 
 

Krajowa Sekcja Nauki: 
Ewa Tomaszewska  
Julian Srebrny  
Zbigniew Kruszyński  
Krzysztof Schmidt-Szałowski 

Sekretariat Kultury i Środków Przekazu:  
Jacek Weiss 



 
 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY 
 

 
 
 

PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ 
 

D e c y z j a  

Prezydium  

KK Nr 312/97 

ws. propozycji rządowej dotyczących wzrostu wynagrodzeń  

pracowników w 1998 r. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanawia odrzucić propozycje rzą-

dowe z 17.07.1997 r. dotyczące wskaźnika przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach 

gospodarczych w 1998 r. oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sfe-

rze budżetowej w 1998 r. 

NSZZ „Solidarność” gotów jest podjąć negocjacje w tych sprawach dopiero wówczas, 

gdy strona rządowa przedstawi jasną koncepcję polityki budżetowej na 1998 r. w postaci oficjal-

nych dokumentów rządowych. 

 
 

Gdańsk, l9.08.1997 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
KK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

/-/ Marian Krzaklewski 
 
 
 
 

Prezydium KK  
NSZZ „Solidarność” 



 

O P I N I A  

ws. propozycji prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  

w państwowej sferze budżetowej i międzydziałowych  

relacji tego wynagrodzenia na 1998 r. 
 

W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Socjalnej DW/SI-6222-191/97 z dnia 

17.07.1997 r. skierowane do przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Mariana 

Krzaklewskiego przedstawiamy opinię dotycząca kształtowania się w 1998 r. wynagrodzeń pra-

cowników cywilnych sfery budżetowej. 

 

1) Propozycja rządu przedłożona została NSZZ „Solidarność” do zaopiniowania bez założeń 

struktury budżetu państwa na 1998 r. 

Z prowadzonej przez nas analizy sytuacji gospodarczej kraju wynika, że szybko rosnący deficyt 

w bilansie handlowym, jak również trudności w utrzymywaniu płynności budżetu państwa, 

świadczą o narastaniu czynników kryzysowych w gospodarce polskiej. Wobec powyższego 

przedłożoną przez rząd propozycję wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budże-

towej na rok 1998 i jej uzasadnienie odbieramy jako niewystarczające do podjęcia przez nas po-

ważnych negocjacji w Komisji Trójstronnej. 

 

2) Propozycja rządowa nie zawiera symulacji finansowych dotyczących usuwania skutków po-

wodzi. Przypominamy, że przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Komisji Trójstronnej wyrazili 

zgodę na rządową propozycje „podatku powodziowego”, który równomiernie obciążyłby 

wszystkich podatników kosztami usuwania skutków powodzi pozwalając jednocześnie na za-

chowanie uzgodnionych wcześniej priorytetów polityki społeczno - gospodarczej. 

 



3) Z przesianej propozycji kształtowania się wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej wyni-

ka w praktyce stagnacja płac (przy spełnieniu bardzo optymistycznych założeń inflacyjnych) lub 

co bardziej prawdopodobne, spadek płac realnych dla 70-80% zatrudnionych w tej sferze pra-

cowników, których wynagrodzenia i tak są według nadesłanych danych o ok. 20% niższe od wy-

nagrodzeń pracowników sektora przedsiębiorstw (wg danych GUS te zróżnicowanie wynosi ok. 

15%). 

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami Komisji Trójstronnej z dnia 28.08.1996 r. podstawo-

wym założeniem polityki kształtowania płac w sferze budżetowej jest dążenie do wyrównania 

poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej z wynagrodzeniami w sektorze 

przedsiębiorstw. NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że zrównanie wynagrodzeń powinno 

nastąpić w ciągu 3 lat to znaczy w 2000 roku. Brak propozycji rządowej odnośnie „wyrównania 

poziomu wynagrodzeń” oznacza praktycznie złamanie ustaleń Komisji Trójstronnej z dnia 

28.08.1996 r.  

 

4) Domagamy się autentycznego rozdziału kształtowania środków na płace pracowników sfery 

budżetowej, którzy wynagradzani są według zasad wskaźnikowych od kształtowania wynagro-

dzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej. 

Dla realizacji opisanych powyżej celów NSZZ „Solidarność” gotów jest podjąć negocjacje w 

Komisji Trójstronnej dopiero wówczas gdy rząd przedstawi jasną koncepcję polityki budżetowej 

na 1998 r., która w sposób całościowy uwzględni wszystkie choćby trudne realia gospodarki kra-

ju.  

Gdańsk, 19.08.1997 r. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY 
ZARZĄD REGIONU ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

Krajowa Sekcja Nauki 
NSZZ „Solidarność” 
pl. Politechniki nr l 
 00-661 Warszawa 

 
W załączeniu przesyłamy Warn Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej i Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Stanowisko to 

popiera także Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 
/-/ Kazimierz. Filipiak 

Łódź, 7 sierpień 1997 r. 
Stanowisko Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność”  

Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego 
 

Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego nie wyrażają 
zgody na przyjęcie przez Komisję Trójstronną rządowych propozycji z dnia 17 lipca br. w sprawie kształto-
wania wynagrodzeń pracowników wyższych uczelni w 1998 roku. 
 
W rezolucji Sejmu z 1995 r. zakłada się, że w roku 2000-ym nakłady z budżetu państwa na naukę powinny 
osiągnąć 1,5% PKB, a na szkolnictwo wyższe 2% PKB. Postulatów tych nie uwzględniono w budżetach lat 
1996 i 1997. Również nie ma ich w propozycji na rok 1998. Zapoczątkowana w roku 1996 większa dynami-
ka wzrostu płac dla nauczycieli akademickim została zahamowana w roku 1997. 
 
Przedstawione propozycje oznaczają również odejście od ustaleń z Komisji Trójstronnej z sierpnia 1996 ro-
ku, które mówiły o „wyrównaniu poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych sfery budżetowej z wyna-
grodzeniami pracowników przedsiębiorstw”. Aby do 2000 roku nastąpiło takie zrównanie płac przyrost wy-
nagrodzeń pracowników cywilnej sfery budżetowej powinien wyprzedzać o co najmniej 5% przyrost wyna-
grodzeń pracowników sektora przedsiębiorstw. 
 
Niepokojący jest również tryb konstruowania projektu ustawy budżetowej na rok 1998. Przyjęty tryb mini-
malizuje możliwość konstruktywnego wpływu przez partnerów społecznych rządu na sposób rozdziału środ-
ków budżetowych. Biorąc pod uwagę niechętny stosunek koalicji rządzącej do ekstra podatku powodziowe-
go mamy podstawy do przypuszczeń iż środki na likwidację szkód powodziowych będą „wygospodarowy-
wane” kosztem płac pracowników cywilnej sfery budżetowej. 
 

 
Przewodniczący KZ NSZZ „S” 

Politechniki Łódzkiej 
Z up. Jan Kryczka 

Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” 

w Politechnice Łódzkiej 
90-924 Łódź, ul. Żwirki 36 

tel.31-20-99, 36-66-45 

 
Przewodniczący KZ NSZZ „S” 

Uniwersytetu Łódzkiego 
/-/ Bogusław Samulczyk 

Uniwersytet Łódzki 
Komisja Zakładowa  
NSZZ „Solidarność” 

ul. Lindleya 1/3, 90-131 Łódź 
tel. 35-40-35, 35-42-35 

 
Powyższe stanowisko podziela  

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ 
„S” Ziemi Łódzkiej 

Vice Przewodniczący  
ZR NSZZ „S” 
Ziemi Łódzkiej 

/-/ Kazimierz Filipiak 

 
 



 
 
MINISTERSTWO EDUKACJI 
      NARODOWEJ 

Podsekretarz Stanu 
KAZIMIERZ DERA 

BA/WZP-163/97 

WARSZAWA, 1997.07.23
Pan Janusz Sobieszczański  
Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

Szanowny Panie Przewodniczący,  
Odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego L.dz. 154/W/97 z dnia 11 lipca 1997 r. skierowane do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej prze/. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuję, że w sprawie dotyczącej konieczności stosowania przez szkoły 
wyższe ustawy o zamówieniach publicznych Ministerstwo podjęło stosowne działania zmierzające do ułatwienia wdrażania jej 
przepisów, a także stworzenia ewentualnych możliwości wprowadzenia ulg w tym zakresie. 

Ministerstwo podziela Państwa pogląd, iż obligatoryjność stosowania przepisów ustawy przez uczelnie spowoduje istotne 
trudności w terminowej realizacji zadań szczególnie tych, których rozpoczęcie zaplanowano w roku bieżącym. Nic mniej jednak, 
Uchwala Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.03.1997 r. ustalając (na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli) powszechnie 
obowiązującą wykładnię art. 4 ust. l pkt 4 ustawy - uznała, że szkoły wyższe są także podmiotami zobowiązanymi do stosowania 
ustawy. A zatem przepisy ustawy muszą być przez nic bezwzględnie stosowane i przestrzegane. Zostało to również potwierdzone 
w załączonym piśmie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, W związku z powyższym stanem prawnym, mimo zrozumienia, a 
także pełnej życzliwości dla Państwa wniosku - czasowe zawieszenie stosowania postanowień ustawy wobec szkól wyższych jest 
możliwe, wymaga to bowiem zmiany przez Sejm RP odnośnych przepisów ustawy. 

MEN zdawało sobie sprawę, że ustalenia uchwały Trybunału Konstytucyjnego dot. tej problematyki, po opublikowaniu w 
Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca br. (Nr 29, poz. 162) są znane rektorom -mimo to jednak postanowiło już w kwietniu br. przeka-
zać informację w tym zakresie. Informacja ta, o charakterze sygnalnym miała na celu zwrócenie uwagi rektorów na zmianę stanu 
prawnego w stosunku do stanu poprzedniego odnośnie obligatoryjnego stosowania przepisów ustawy. 

W załączeniu pozwalam sobie przedłożyć odpisy niektórych pism dotyczących przedmiotowej sprawy, w tym korespon-
dencji MEN z Urzędem Zamówień Publicznych, obrazujące podejmowane działania Ministerstwa. 

Jednocześnie informuję, że w dniu 4 lipca br. zorganizowana została narada dyrektorów administracyjnych szkół wyż-
szych nt. „Stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej praktyki”. 
Ponadto zobowiązano Biuro Administracyjno-Gospodarcze MEN do udzielenia (w ramach swoich kompetencji i uprawnień) 
wszelkiej pomocy w zakresie stosowania przepisów ustawy przez uczelnie. 

W związku z trudną sytuacją powodziową, która dotknęła także niektóre uczelnie - Ministerstwo przekazało Komunikat 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 lipca 1997 r. dotyczący uproszczonego zastosowania przepisów ustawy o zamó-
wieniach publicznych w odniesieniu do działań mających na celu bezpośrednią obrona przed kieską żywiołową lub bezpośrednim 
usuwaniem jej skutków.  

Z wyrazami szacunku 
PODSEKRETARZ STANU 

/-/ mgr Kazimierz DERA 

* 
 

PRZEWODNICZĄCY 
KOMITETU 

BADAŃ NAUKOWYCH 
ALEKSANDER ŁUCZAK 

DS-WRS-173-3167/97 

Warszawa, 1997-07-28
Pan Janusz SOBIESZCZAŃSKI  
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ „Solidarność”  
 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Odpowiadając na list Pana z dnia 28 czerwca 1997r., uprzejmie informuję, że z uwagi na przyjęte przez Radę Mini-

strów nowe terminy prac Rządu nad projektem budżetu państwa na rok 1998 /w związku z klęską powodzi/ - najbardziej racjo-
nalnym terminem spotkania Kierownictwa Komitetu Badań Naukowych z przedstawicielami związków zawodowych jest po-
towa września b.r. 
Jednocześnie informuję, że postulaty zgłoszone w Stanowisku Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dnia 10 maja 
1997 r. odnoszące się do wysokości nakładów na naukę z budżetu państwa będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projek-
tu budżetu. Natomiast pozostałe postulaty wymagaj ą szczegółowego omówienia.  

Z wyrazami szacunku 
/-/ podpis nieczytelny 
 

 
 



INFORMACJA O POROZUMIENIU 
Z KIEROWNICTWEM POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
Komisja Interwencji Krajowej Sekcji Nauki od dłuższego czasu występuje w sprawach naruszania prawa pracy 

w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Na 18 posiedzeniu Prezydium Rady KSN w dniu 22 lutego 
1997 r. zapadła decyzja nawiązania kontaktów z władzami PAN celem rozwiązywania zgłaszanych przypadków w 
trybie roboczych spotkań przedstawicieli Komisji Interwencji KSN z odpowiedzialnymi przedstawicielami władz 
PAN. Wiceprezes - Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk odniósł się przychylnie do propozycji KSN proponu-
jąc poprzedzić spotkanie na „szczycie” spotkaniem przedstawicieli „prawnych” obu instytucji celem wyjaśnienia 
ewentualnie spornych kwestii prawnych. Spotkanie takie odbyło się 27 marca 1997 r.. KSN reprezentowali koledzy 
Edward Krauze i Zbigniew Trawiński. Polską Akademię Nauk reprezentowało Biuro Prawne z panią Dyrektor mec. 
Marią Michalską na czele. Głównym tematem spotkania było prawo emerytów i rencistów Zakładu Doświadczalnego 
PAN w Jabłonnie do bezpłatnego korzystania z mieszkań zakładowych. Poza tym omawiano jeszcze inne przypadki 
budzące wątpliwości. Wszystkie sporne kwestie prawne zostały na tym spotkaniu wyjaśnione i uzgodniono termin 
spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Nauki z Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk na dzień 3 czerwca 1997 r. 

W spotkaniu tym uczestniczyli ze strony władz Akademii:  
1. Mirosław Mossakowski - Wiceprezes Sekretarz Naukowy PAN 
2. Piotr Płoszajski - Dyrektor Generalny PAN 
3. Maria Michalską - Dyrektor Biura Prawnego PAN 
4. Stefan Nickerl - Dyrektor Biura Prezydialnego PAN 
5. Jan Ścibior - Dyrektor Biura Finansowego PAN  
ze strony Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: 
1. Janusz Sobieszczański - Przewodniczący KSN 
2. Edward Krauze - Przewodniczący Komisji Interwencji KSN. 

Władze Akademii Nauk przyznały, że przedstawione przez przedstawicieli KSN przykłady naruszania prawa 
są zasadne i znajdując swój finał w sądach lub nagłaśniane w środkach masowego przekazu niepotrzebnie psują dobre 
imię PAN. Prof. Mossakowski zobowiązał dyrektorów biur Akademii do załatwiania takich spraw w miarę możliwości 
w trybie spotkań roboczych z Przewodniczącym Komisji Interwencji KSN. W sprawie emerytów i rencistów Zakładu 
Doświadczalnego PAN przyjęto rozwiązanie gwarantujące emerytom i rencistom w dalszym ciągu bezpłatne użytko-
wanie zajmowanych lokali. Prof. Mossakowski podziękował Krajowej Sekcji Nauki za podjęte inicjatywy w sprawie 
objęcia w PAN 100% wynagrodzenia za czas choroby wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organi-
zacyjnych PAN. 

Do l września odbyły się trzy spotkania Przewodniczącego Komisji Interwencji KSN z Dyrektorami Biur 
PAN. Spotkania te pozwoliły na osiągnięcie oczekiwanych uzgodnień. 

(red) 

 

 

 
*

 
 
 
 
 
 



 
Zamieszczamy wykaz osób z NSZZ „Solidarność” 

ze strony edukacji i nauki 
oraz studentów kandydujących do Sejmu RP 

 
 
Alot Stanisław 
Andrzejewska Krystyna 
Bergier Józef 
Bielan Adam Jerzy 
Bochaszysz Roman Eugeniusz 
Bromski Paweł Wacław 
Bujała Czesław 
Buzek Jerzy 
Czyżewski Jerzy Julian 
Gąsiorowski Krzysztof 
Godek Robert Czesław 
Górecki Antoni 
Huzarewicz Tomasz 
Janiak Kazimierz Józef 
Jankowski Antoni 
Jarocki Marek 
Jastrzębski Jan 
Jurczak Zygmunt Kazimierz 
Jurczyk Krystyna 
Kaczmarek Elżbieta 
Kawecki Krzysztof 
Klimek Dariusz Władysław 
Kołacz Dariusz Krzysztof 
Konwiński Zbigniew 
Kopaczewska Domicela Katarzyna 
Krawczyk Rafał 
Krzaklewski Marian 
Kurowski Władysław 
Kuryło Joanna 
Kwiatkowski Krzysztof 
Laszczak Wanda 
 
 
 

 
Rzeszów 
Poznań 
Biała Podlaska 
Warszawa 
Legnica 
Kielce 
Płock 
Gliwice 
Wrocław 
Olsztyn 
Rzeszów 
Przemyśl 
Katowice 
Słupsk 
Gliwice 
Lublin 
Warszawa 
Opole 
Gliwice 
Piła 
Warszawa 
Łódź 
Słupsk 
Słupsk 
Włocławek 
Ostrołęka 
Katowice 
Kraków 
Olsztyn 
Łódź 
Opole 
Poznań 
 

 
okręg nr 38 
okręg nr 35 
okręg nr 3 
okręg nr 1 
okręg nr 23 
okręg nr 18 
okręg nr 34 
okręg nr 17 
okręg nr 50 
okręg nr 29 
okręg nr 38 
okręg nr 36 
okręg nr 16 
okręg nr 42 
okręg nr 17 
okręg nr 25 
okręg nr 1 
okręg nr 30 
okręg nr 17 
okręg nr 32 
okręg nr 1 
okręg nr 27 
okręg nr 42 
okręg nr 42 
okręg nr 49 
okręg nr 31 
okręg nr 16 
okręg nr 21 
okręg nr 29 
okręg nr 27 
okręg nr 30 
okręg nr 35 
 

 
 
 
   



Maciąg Czesław 
Macierzyński Robert Grzegorz  
Masłowski Ryszard  
Mochnacka Marta Ewa  
Nazarewicz Tadeusz  
Osnowski Andrzej Feliks  
Osowski Tomasz  
Pastuszewski Stefan Marian  
Piotrowicz Marek  
Radziejowski Janusz  
Smarzyński Stanisław  
Smirnow Andrzej  
Sobański Andrzej  
Sobieszczański Janusz  
Strzałkowska Bożena  
Sygulska Kazimiera 
Śliwińska Krystyna Antonina 
Świerzy Maciej Mariusz  
Świrydowicz Kazimierz  
Talecka Anna  
Tupalska Maria  
Turlejski Grzegorz  
Tyć Waldemar  
Weiss Jacek Marian  
Wiatr Barbara  
Wojtczak Michał  
Woźnicki Andrzej Maciej  
Wuttke Jerzy  
Wysocki Kazimierz  
Zajączkowski Witold  
Zembroń Ryszard  
Ziemniak Wojciech 
 

Koszalin 
Opole 
Kraków 
Częstochowa 
Białystok 
Rzeszów 
Ostrołęka 
Bydgoszcz 
woj. warszawskie 
woj. warszawskie 
Bydgoszcz 
woj. warszawskie 
Katowice 
Warszawa 
Płock 
Wałbrzych 
Wałbrzych 
Częstochowa 
Poznań 
Koszalin 
Konin 
Piotrków Trybunalski 
Jelenia Góra 
Warszawa 
Nowy Sącz 
Toruń 
Łódź 
Katowice 
Łomża 
Gliwice 
Rzeszów 
Leszno 
 

okręg nr 20  
okręg nr 30  
okręg nr 21  
okręg nr 9  
okręg nr 4  
okręg nr 38  
okręg nr 31  
okręg nr 6 
okręg nr 2 
okręg nr 2 
okręg nr 6 
okręg nr 2 
okręg nr16 
okręg nr 1 
okręg nr 34 
okręg nr 48 
okręg nr 48 
okręg nr 9 
okręg nr 35 
okręg nr 20 
okręg nr 19 
okręg nr 33 
okręg nr 13 
okręg nr 1 
okręg nr 28 
okręg nr 47 
okręg nr 27 
okręg nr 16 
okręg nr 26 
okręg nr 17 
okręg nr 38 
okręg nr 24 
 

 
„Wiadomości KSN” serdecznie życzą sukcesu wyborczego 
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