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 W dniach 14 - 16 czerwca 2002 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów KSN. Listę delegatów i listę gości Zjazdu 
zamieszczamy na stronach 7 – 10 niniejszego zeszytu. 
 Miejscem Zjazdu był pięknie nad jeziorami położony ośrodek Oficerskiego Yacht Clubu R.P. Pacific w Augustowie. 
 W pierwszym dniu zebrania – w piątek 14 czerwca zostali wybrani przewodniczący obrad. W skład tego Prezydium 
Zjazdu weszli: Krystyna Śmietało, Jerzy Dudek, Krzysztof Schmidt-Szałowski oraz Janusz Orkisz. Sekretarzem Zjazdu zostali 
Józef Kaczor i Albin Klementowski, rzecznikiem prasowym Maria Wesołowska. Następnie dokonano wyboru protokolantów, 
Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. 
 
 
 
 Uchwalono Regulamin Obrad oraz uchwały porządkowe, miedzy innymi dopuszczalną ilość tur głosowania (5 tur). 
Komisja Mandatowa ogłosiła komunikat o prawomocności obrad. 
 Następnie wystąpił dotychczasowy Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” i złożył sprawozdanie 
z działalności Sekcji w kończącej się właśnie kadencji (lata 1988-2002). (Sprawozdanie zamieszczamy na str.13.). Po wystąpie-
niu Janusza Sobieszczańskiego krótkie sprawozdania złożyli Sekretarz KSN Albin Klementowski oraz Skarbnik KSN Barbara 
Jakubowska. 



 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej spotkało się z bardzo burzliwą dyskusją. Część zebranych twierdziła, że sprawozda-
nie w którym Komisja Rewizyjna - na wnioski zainteresowanych stron wnoszone na Prezydium KSN, szczególnie w ostatnich 
miesiącach - ustosunkowywała się do problemów i sposobu ich rozwiązania jest zbyt detaliczne. Część Delegatów odrzucała 
wnioski Komisji Rewizyjnej, część zebranych natomiast przyjmowała sprawozdanie z aprobatą. Ostatecznie uzgodniono, że 
Komisja Rewizyjna spotka się jeszcze raz i wyartykułuje wnioski dotyczące jedynie udzielenia (lub nie) absolutorium ustępują-
cym władzom KSN. Tak też się stało – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zamieszczamy na str. 18. 
 Po przegłosowaniu z pozytywnym wynikiem absolutorium przystąpiono do wyboru przewodniczącego KSN. Było dwu 
kandydatów: Piotr Lewandowski (AGH Kraków) i Janusz Sobieszczański (Politechnika Warszawska). 
 Kandydaci przedstawili swoje programy i wizje działania Sekcji oraz odpowiedzieli na pytania zebranych. 
 W I, II i II-ciej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów a zrobiło się już bar-
dzo późno. Postanowiono więc odłożyć kontynuację obrad na następny dzień. 
 W sobotę, z samego rana zebrali się Delegaci z Jednostek Badawczo-Rozwojowych (sprawozdanie na str. 19). O godz. 
10oo rozpoczęły się obrady plenarne. Postanowiono wrócić do pytań zadawanych kandydatom ponieważ nie na wszystkie star-
czyło czasu w piątek. Czwarta tura wyborów przyniosła zwycięstwo Januszowi Sobieszczańskiemu. 
 Przystąpiono zatem do wyboru przewodniczących Komisji Stałych KSN, członków Rady KSN, Komisji Rewizyjnej i 
delegatów na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty. 
 Wybory członków Rady KSN odbyły się w tzw kuriach. Listę przedstawicieli poszczególnych grup w Radzie KSN 
zamieszczamy na str.10 - 11. 
 Po uporaniu się z wyborami o zabranie głosu zostali poproszeni goście zjazdu. Mogliśmy wysłuchać krótkich wystąpień 
panów: Janusza Gęsickiego - Szefa Gabinetu Politycznego MENiS, Jana K. Frąckowiaka – Sekretarza KBN, Podsekretarza 
Stanu, Maksymiliana Celedy – Dyrektora Departamentu Kultury w Ministerstwie Kultury, Andrzeja Zielińskiego – b. Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Stefan Kubowicz Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty zabrał głos już wcześniej 
pomiędzy kolejnymi głosowaniami) oraz nasz gość ze Słowacji Milan Vachula. 
 Podjęciem dyskusji programowej zakończył się drugi dzień obrad. 
 Trzeci dzień, niedzielę rozpoczęła Msza Święta nad jeziorem, w miejscu upamiętniającym pobyt Ojca Świętego Jana 
Pawła II w 1999 r. 
 Następnie statek wycieczkowy zabrał Delegatów na przejażdżkę po jeziorach, śniadanie i dyskusję programową KSN 
na pokładzie. Jeziora były przepiękne, śniadanie smaczne a przyjęcie uchwały programowej przełożono na czas po powrocie na 
stały ląd. 

W trzecim dniu obrad uczestniczył i zabrał głos Józef Mozolewski – przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ “So-
lidarność”. Niestety  po powrocie z rejsu wielu Delegatów musiało spieszyć się na pociąg do domu. Zabrakło więc potrzebnego 
quorum do przyjęcia uchwał. Wyniki dyskusji zostały przekazane Radzie KSN do dalszego opracowania. 

 
 

Maria Wesołowska 
 
 

 
 
 
 

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

Augustów, 14 – 16 czerwca 2002 r. 
(Red.) 

 

 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “S” 
Marian Krzaklewski           Gdańsk, 13 czerwca 2002 r. 

 
 

Szanowne Delegatki i Szanowni Delegaci 
na Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” 

zechciejcie przyjąć moje serdeczne pozdrowienia oraz życzenia spokojnych i owocnych obrad. 
Mijająca kadencja była trudna i jednocześnie niezwykle ważna dla nauki. Moje uznanie i wyrazy szacunku kieruję pod 

adresem władz Krajowej Sekcji Nauki, których determinacja i szczególna operatywność, nieustannie mobilizowały mnie do 
podejmowania działań w celu realizacji ważnych dla środowiska postulatów. Tak, w mojej opinii, powinna wyglądać współpra-
ca pomiędzy strukturami branżowymi a przewodniczącym Komisji Krajowej. Za tę wyjątkową współpracę pragnę z głębi serca 
podziękować. Mam świadomość, że układ polityczny, w którym “Solidarność” funkcjonowała przez cztery lata, nie spełnił po-
kładanych w nim nadziei i został poddany bardzo ostrej ocenie. By ta ocena była sprawiedliwa, trzeba pamiętać, że wiele spraw , 
o które upominała się “Solidarność”, nigdy nie zostałoby zrealizowanych, gdyby nie odważne decyzje tamtej właśnie ekipy. 
Wspomnę tylko o waloryzacji płac nauczycieli akademickich i realizacji pierwszego jej etapu. Niestety, kolejny został już za-
blokowany przez obecną koalicję. Za porażkę uznaję nie uchwalenie przygotowanego przez Sekcję Krajową Nauki projektu 
ustawy o szkolnictwie wyższym, który rekomendowała Sejmowi RP Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”. Zapewniam, że 
walkę o wprowadzenie w życie rozwiązań proponowanych w opracowanym przez środowisko akademickie projekcie ustawy 
prowadzić będziemy, aż do skutku. 



Drodzy Przyjaciele! 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki i wyra-
żam swój żal, że nie mogę w nim osobiście uczestniczyć. Życzę, aby podejmowane przez Was, Drogie Delegatki i Drodzy Dele-
gaci, decyzje oraz dokonywane wybory pozytywnie wpływały na cały nasz Związek. 

Ze związkowym pozdrowieniem 
/-/ Marian Krzaklewski 

*** 
 

 
Rektor Politechniki Białostockiej 
ul. Wiejska 45 a,         Białystok         Białystok, 10.06.2002 r. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ “S” 
ul. Waryńskiego 12, pok A221, 00-631 Warszawa 

W związku z pismem nr 64/W/O2 z dnia 31.05.2002 r. serdecznie dziękuję za zaproszenie na sprawozdawczo-
wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”. Pragnę jednak poinformować, że ze 
względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę uczestniczyć w tym Zgromadzeniu. 

Z poważaniem     
/-/ Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk 

 
*** 

LOGO 

 
Wojewoda Podlaski                      Białystok, 2002.06.13. 

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

Szanowny Panie Przewodniczący  
Serdecznie dziękuję za przesłane zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidar-

ność”. Cieszy mnie, że na miejsce obrad wybraliście Państwo Augustów, jedną z najpiękniejszych miejscowości województwa 
podlaskiego. Mam nadzieję, że pobyt w Augustowie będzie inspiracją do przyszłych, bliższych kontaktów z Ziemią Podlaską. 

Życzę udanego przebiegu Walnego Zebrania i twórczych wniosków. Rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego to 
ważne w

ugustowie oraz wszelkiej pomyślności w dzia-
łalności 

Wojewoda Podlaski 

 
LOGO 

yzwania. Wierzę, że w tym procesie Wasz Związek odegra istotną rolę. 
Wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania życzę udanego pobytu w A
związkowej i życiu osobistym. 

/-/ Marek Strzaliński 

Poseł na Sejm RP Maria Nowak           Chorzów, dnia 13.06.2002 r. 

“Solidarność” 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Walne Zebran ść”. Nieste-

ty żałuję

 się współpracować przy tworzeniu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Mam nadzieję, że spo-

Łącze wyrazy szacunku 
/-/ Maria Nowak 

*** 
LOGO 

 

Szanowny Pan Albin Klementowski 
Sekretarz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
ie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarno

, ale obowiązki parlamentarzysty nie pozwalają mi na udział w Waszym Zebraniu. Pozdrawiam delegatów Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” i życzę realizacji celów Zjazdu. Wierzę, że stanowisko wypracowane przez delegatów przyczyni się do 
rozwoju polskiej nauki. 
 Dalej zobowiązuję
tkamy się w najbliższym czasie, po to by przyjąć ostateczną wersje projektu ustawy, który zostanie złożony do Laski Marszał-
kowskiej. 

 
rezydent Miasta Białegostoku        Białystok, 14 czerwca 2002 r. 

ekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

Otrzyma Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność”, obradujące 14-16 

ażnych, wcześniej zaplanowanych za-
jęć. 

P
Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej S

łem Pańskie zaproszenie na Walne 
czerwca br Augustowie. Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na te bardzo ważne obrady. 

Pragnę poinformować, iż moja obecność na Zjeździe jest niemożliwa z powodu w



Walne Zebranie Delegatów KSN, oprócz spełnienia statutowych zadań, będzie forum dyskusji o problemach środowi-
ska nauk

na Przewodniczącego serdeczne życzenia, aby obrady Zjazdu KSN przyniosły spodziewane rezul-
taty, prz

/-/ Ryszard Tur 
Prezyde ostoku 

*** 
LOGO 

i i szkolnictwa wyższego. Uzasadniony niepokój budzi niski udział budżetu państwa w rea1izacji zadań polskiej nauki. 
O przyszłości kraju, który chce uczestniczyć w cywilizacyjnym wyścigu, decydują - w istotny sposób - właśnie ludzie nauki. 
Dlatego nie można z obojętnością traktować problemów finansowania badań i szkolnictwa wyższego. Jestem przekonany, że 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ “Solidarność” opowie się za zmianą polityki budżetowej państwa w odniesieniu do potrzeb rozwo-
jowych polskiej nauki. 

Przesyłam na ręce Pa
yczyniły się do rozwiązania problemów tej ważnej społecznie sfery, decydującej o pomyślnej przyszłości Polski. 
Z wyrazami szacunku 

nt Miasta Białeg

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu 

Warszawa, dn. 24 .04.2002 r. 
Pan Janusz Sobieszczański 

ekcji Nauki NSZZ “S” 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

ie przez Radę Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” na obrady Walnego Ze-
brania D

ie wyższym skupiającym największy potencjał naukowy realizujący zarówno prace badawcze, jak i zada-
nia eduk

gatom aby obrady były owocne, a realizacja wytyczonych planów 
działani

ć Pana Przewodniczącego, że na Walnym Zebraniu Delegatów Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu b

/-/ Krystyna Łybacka 
*** 

 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury      

Warszawa, dnia 20 maja 2002 r. 

Krystyna Łybacka 

Przewodniczący Krajowej S

Bardzo dziękuję za zaproszenie mn
elegatów. 
W szkolnictw
acyjne, są do rozwiązania ważne problemy wymagające współpracy władz uczelni i działających w nich organizacji. 

Jako minister odpowiedzialny za rozwój szkolnictwa wyższego bardzo sobie cenię opinie związków zawodowych, dotyczące 
wszelkich problemów środowiska akademickiego. 

Życzę Panu Przewodniczącemu oraz wszystkim dele
a sekcji w nowej kadencji dobrze służyła poprawie warunków pracy w uczelniach, podniesieniu jakości prowadzonych 

studiów i badań naukowych. 
Pragnę poinformowa
ędzie reprezentował Pan prof. Janusz Gęsicki, Szef Gabinetu Politycznego. 
Z wyrazami szacunku 

Maciej Klimczak 

 
Pan Janusz Sobieszczański  

kcji Nauki NSZZ “S” 
 

zanowny Panie Przewodniczący, 
ego Ministra Kultury serdecznie Panu dziękuję za zaproszenie na obrady Walnego 

Zebrania

obie cenię współpracę z Państwem, przede wszystkim zaś podjęte działania na rzecz szkolnictwa wyż-
szego. P

cji Nauki NSZZ “Solidarność” Ministerstwo Kultury re-
prezento

/-/Maciej Klimczak 
*** 

 

LOGO 

Przewodniczący Krajowej Se

S
w imieniu Pana Andrzeja Celiński
 Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” mającego odbyć się w dniach 14 - 16 czerwca 2002 r. Jednak-

że pilne obowiązki związane z działaniem resortu niestety nie pozwalają Ministrowi, jak również mnie na uczestniczenie w tym 
zjeździe. 

Bardzo wysoko s
ragnę zatem złożyć na Pańskie ręce dla wszystkich uczestników Walnego Zjazdu serdeczne życzenia pomyślnych obrad 

oraz sukcesów w pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. 
Proponuję, aby na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sek
wał Pan Maksymilian Celeda dyrektor Departamentu Edukacji Kulturalnej, który nadzoruje szkolnictwo artystyczne. 

  Z wyrazami szacunku 

 

 
inister Środowiska          

Warszawa, dnia 16.05.2002 r. 

M
Stanisław Żelichowski 

 



Pan Janusz Sobieszczański 
ekcji Nauki NSZZ “S” 

 
ziękuję za zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” w dniach 14 - 16 

czerwca
cześniej planowane, ważne obowiązki służbowe z zaproszenia tego, nie mogę skorzystać. 

/-/ Stanisław Żelichowski 
*** 

LOGO 

Przewodniczący Krajowej S

D
 2002 r. w Warszawie. 
Niestety, z uwagi na w
Życząc owocnych obrad, przesyłam pozdrowienia. 

 
 
 

 
onferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

arszawa     
Warszawa, 11 czerwca 2002 r. 

Szanowny Pan Albin Klem

 
Szanowny Panie, 

zewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), prof. Jerzego Woź-
nickiego

f. Jerzego Woźnickiego życzę wszystkim uczestnikom Zjazdu owocnych obrad. 
 

/-/ prof. nzw. dr hab. ndrzej Kraśniewski 

 
*

LOGO 

K
Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1, 00-661 W

entowski 
Sekretarz KSN NSZZ “S” 

Z upoważnienia Pr
, uprzejmie informuję, że Pan Rektor nie będzie niestety mógł wziąć udziału w Walnym Zebraniu Delegatów KSN 

NSZZ “Solidarność”. 
W imieniu pro

 A
Sekretarz Generalny KRASP 

** 
 
 
 
 

Arcybiskup Metropolita Białostocki       Białystok, dn.16.05.2002 r. 

i NSZZ “S” 
 

trzymałem pismo Szanownego Pana z dnia 12 kwietnia 2002 r. L.p. 45/W/O2 dotyczące planowanego Walnego Ze-
brania D

proszenie na obrady powyższego Zjazdu. 
ne zobowiązania duszpasterskie uprzednio 

przyjęte
ść” nie marniało, a wręcz przeciwnie było na-

dzieją dl

/-/ Abp Wojciech Ziemba 

*** 
Do Koleżanek i Kolegów De w na Walny Zjazd KSN-u. 

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
ć w Zjeździe, chociaż tak bardzo chciałam. Tylko tą drogą mogę pożegnać się z Wami i 

podzięk

 się reprezentować KSN na forum międzynarodowym, jak tylko mogłam najlepiej. Chciała-
bym prz

Szanowny Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauk

O
elegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” na terenie Oficerskiego Yacht Clubu R.P. Pacific w Augustowie 

od 14 do 16 czerwca 2002 r. 
Dziękuję za życzliwą pamięć i Za
Z przykrością informuję, że nie będę obecny ze względu na liczne i waż

. Proszę zwrócić się do miejscowego Księdza Biskupa w Ełku. 
Życzę owocnych obrad i aby to Boże dzieło, któremu na imię “Solidarno
a najsłabszych, znakiem nadziei na zwycięstwo Dobra w naszej Ojczyźnie. Szczęść Boże! Z wyrazami głębokiego sza-

cunku 

Metropolita Białostocki 

legató
Augustów 14 – 16 czerwiec 2002 r. 

Niestety nie mogę uczestniczy
ować wszystkim za współpracę. W KSN-ie pracowałam od 1989 roku, pełniąc różne funkcje, a w latach 1993-2002 

kierowałam Komisją Zagraniczną. 
W czasie tej pracy starałam
eprosić, że z powodu choroby od końca 2000 roku, nie mogłam już pełnić tej funkcji i tutaj chcę wyrazić wdzięczność 

koledze Ryszardowi Mosakowskiemu, który mnie doskonale zastępował. W czasie kiedy aktywnie brałam udział w pracach 
Prezydium i Rady, w czasie kolejnych kadencji, zawsze czułam się z Wami jak bym była w drogiej rodzinie, za tę atmosferę 
bardzo Wam dziękuję, dziękuję też serdecznie Januszowi Sobieszczańskiemu za przyjaźń i pomoc we wszystkich trudnych 
sprawach. 



Dziękuję jeszcze raz Ryśkowi Mosakowskiemu za wspólną pracę zwłaszcza za oparcie w czasie wyjazdów za granicę. 
Dziękuj

ej Solidarności, który przetrwał w KSN-ie. 
 

      /-/ Hanna Witkowska 
*** 

Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nr 807 
      

arszawa 14.06.2002 r. 
Walny Zjazd Delegatów KSN 

owie 
Szanowni Państwo, 

NSZZ “Solidarność” przy Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie wyraża ogromną 
wdzięcz

czącym Jerzemu Dudkowi i Kazimierzowi 

 IWP, udało się 
ocalić m

 nie szczędząc swoich sił, zdrowia i czasu - służył 
radą i p

a KSN obroniła istnienie IWP. 
nych wyborów oraz dalszej 

owocnej
rzy IWP: 

Przewodnicząca Komisji Zakładowej 

 

LISTA DELEGATÓW 
NA ść”  

Augu 2 r. 

(kursywą a WZD) 

ę koleżankom Basi Jakubowskiej, Eli Leszczyńskiej, Eli Krzyś i kolegom Andrzejowi Grząślewiczowi i Tadeuszowi 
Kolendzie i wielu, wielu innym, których nie mogę tu wymienić za współpracę. 

Życzę Wam wszystkim, owocnych obrad i zachowania ducha pierwotn
Wasza    

przy Instytucie Wzornictwa Przemysłowego 
W

NSZZ “Solidarność” w August

Komisja Zakładowa 
ność Prezydium Krajowej Sekcji Nauki kadencji 1998 - 2002 - szczególnie, 

Panu Przewodniczącemu KSN Januszowi Sobieszczańskiemu, Panom Wiceprzewodni
Sicińskiemu, Panu Przewodniczącemu Komisji Interwencji Edwardowi Krauze - za pomoc i wsparcie udzielone naszej Komisji 
Zakładowej, Dyrekcji i Radzie Naukowej w ratowaniu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i przeciwdziałanie decyzjom gro-
żącym likwidacją Instytutu, zmuszanego do nieuzasadnionej merytorycznie konsolidacji z innym Instytutem. 

Dzięki skutecznym działaniom w/w przedstawicieli KSN reprezentujących wobec decydentów interesy
ajątek oraz pożyteczną dla nauki i kultury polskiej działalność IWP. 
Specjalne podziękowania należą się Panu Edwardowi Krauze, który

omocą Komisji Zakładowej i Radzie Naukowej IWP. Brał udział w posiedzeniach naszej Rady Naukowej, a także w 
spotkaniach przedstawicieli IWP z Min. Gospodarki. W negocjacjach swymi argumentami wykazywał brak merytorycznych 
uzasadnień podejmowanych przez Ministerstwo decyzji. 

Zdecydowane stanowisko i skuteczna interwencj
Dziękując za poświęcenie i pracę na rzecz całego środowiska naukowego - życzymy uda
 działalności dla dobra polskiej nauki. 

 W imieniu K.Z.NSZZ “Solidarność” p
 

/-/  Anna Modzelewska – Artzt 

 
 
 

 WZD KSN NSZZ “Solidarno

na kadencję 2002-2006. 

stów, 14 – 16 czerwca 200

 podano nazwiska osób nieobecnych n
 
 

L.p. NAZWISKO I IMIĘ UCZELNIA/INSTYTUT 

1. Adamczyk Lud Akademia Ekonomicznawik , Wrocław 
2. Ambrożek Bogdan Regionalna Sekcja Nauki, Szczecin 
3. Andrysiak Andrzej zyn – Koźle ICSO “BLACHOWNIA”, Kędzier
4. Andrzejewska Krystyna Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 
5. Baran Bazyli Regionalna Sekcja Nauki, Szczecin 
6. Bartczak Andrzej Politechnika Łódzka 
7. Białek-Bylka Grażyna Politechnika Poznańska 
8. Białoskórski Jerzy Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
9. Bielawska Renata Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 
10. Biniak Stanisław Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 
11. Bortkiewicz Alicja Instytut Medycyny Pracy, Łódź 
12. Bożyk Piotr Akademia Sztuk Pięknych, Kraków 
13. Bromowicz Danuta Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

14. Brzezińska-Gabler Olga  Instytut Ochrony Roślin, Poznań
15. Chrzanowska Elżbieta Politechnika Krakowska 
16. Chumiński Jędrzej Akademia Ekonomiczna, Wrocław 
17. Cierach Marek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 
18. Cimanowski Jan niewice Instytut Warzywnictwa i Kwiaciarstwa,Skier



19. Cisak Maria Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 
20. Czyż Janusz Akademia Podlaska, Siedlce 
21. Dąbrowski Andrzej Uniwersytet Wrocławski 
22. Delecka Aleksandra Regionalna Sekcja Nauki, Szczecin 
23. Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 
24. Dopierała Tomasz ystok Akademia Medyczna, Biał
25. Drobek Leszek Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
26. Drozd Jerzy Akad. Rol. Wrocław 
27. Duda Jacek Politechnika Lubelska 
28. Dudek Jerzy IGNG Kraków 
29. Dutkiewicz Jacek ny Wsi  Lublin Instytut Medycy
30. Dzierżyński Andrzej  Instytut Elektrotechniki, Warszawa
31. Fiałkowski Krzysztof Uniwersytet Jagielloński 
32. Fleszar Józef Politechnika Koszalińska 
33. Florkiewicz Ryszard  zawa Instytut Energetyki, Wars
34. Giercuszkiewicz-Bajtlik Mieczysława szawa Instytut Ochrony Środowiska, War
35. Gierczak Anna Akademia medyczna i BSE GUS i PAN Warszawa 
36. Giza Irena Instytut Ochrony Roślin, Sośnicowice 
37. Giza Tadeusz Politechnika Śląska 
38. Glińska Bogna auki, Szczecin Regionalna Sekcja N
39. Golubiewski Marek Politechnika Łódzka 
40. Górecki Jerzy Karol Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
41. Graczyńska Ewa Politechnika Opolska 
42. Grząślewicz Andrzej Kraków Akademia Pedagogiczna, 
43. Gudra Tadeusz Politechnika Wrocławska 
44. Gutowski Marek zawa Instytut Fizyki PAN, Wars
45. Hope Ewa Politechnika Gdańska 
46. Jakubowska Barbara IHAR Radzików 
47. Janik Wojciech Akademia Rolnicza, Poznań  
48. Jankowski Stanisław w Akademia Medyczna, Wrocła
49. Jastrzębski Andrzej JUNG Puławy 
50. Jeż Marian Instytut Lotnictwa Warszawa 
51. Kaczanowska Adela “PIAP”  Warszawa 
52. Kaczmarski Andrzej Inst. Obr. Skrawaniem, Kraków 
53. Kaczor Józef Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej, Lublin 
54. Kaszkowiak Mirosława Akademia Medyczna, Poznań 
55. Kazimierczak Marek Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 
56. Klementowski Albin Warszawa Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywn., 
57. Kmiecik Krystyna Uniwersytet Gdański 
58. Kobyłko Tadeusz Akademia Rolnicza, Kraków 
59. Kolarczyk Marian Politechnika Śląska 
60. Kolenda Tadeusz Politechnika Gdańska 
61. Koniaszewska Teresa ka Politechnika Wrocławs
62. Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 
63. Kotyński Andrzej Akademia Medyczna, Łódź 
64. Kowalik Stanisław Politechnika Śląska, Gliwice 
65. Krauze Edward IBIB PAN Warszawa 
66. Kruczek Halina Politechnika Wrocławska 
67. Kryczka Jan Politechnika Łódzka 
68. Kryś Elżbieta Uniwersytet Łódzki 
69. Kulawska Maria icznej PAN, Gliwice Inst. Inżynierii Chem
70. Kuna – Broniowski Marek Akademia Rolnicza, Lublin 
71. Lankosz Monika Inst. Miner. Materiałów Budowlanych, Kraków 
72. Leszczyńska Elżbieta Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 
73. Leśniak Zbigniew Akademia Pedagogiczna, Kraków 
74. Lewandowski Piotr ków Akademia Górniczo-Hutnicza, Kra
75. Linde Bogumił Uniwersytet Gdański 
76. Lipińska – Łuczyn Elżbieta Org., Kędzierzyn-Koźle Inst. Ciężkiej Syntezy 
77. Lipnicki Zygmunt Uniwersytet Zielonogórski 
78. Łabędź Jerzy Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 
79. Łukasik Krystyna  Katowice Inst. Ekologii Ter. Uprzemysłowionych,
80. Majewski Eugeniusz Regionalna Sekcja Nauki, Szczecin 
81. Majka Małgorzata Uniwersytet Jagielloński 
82. Małecki Piotr Akademia Ekonomiczna, Kraków 



83. Małyszko Ewa Akademia Świętokrzyska, Kielce 
84. Maniak Barbara Akademia Rolnicza, Lublin 
85. Marchut Antoni Instytut Technologii Nafty, Kraków 
86. Magrel Lech Politechnika Białostocka 
87. Matuszek Krzysztof icza, Kraków Akademia Górniczo-Hutn
88. Mikołajewicz Jarosław Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 
89. Misterkiewicz Bogusław Politechnika Radomska 
90. Mitko Marian  Politechnika Częstochowska 
91. Mleczko Józef  Uniwersytet Wrocławski 
92. Modzelewska-Artzt Anna emysłowego, Warszawa Instytut Wzornictwa Prz
93. Mosakowski Ryszard Politechnika Gdańska 
94. Mróz Ewa Akademia Medyczna, Wrocław 
95. Nizioł Bronisław Instytut w Fizyki Jądrowej, Krakó
96. Nowak Grzegorz Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 
97. Nowak Władysław Akademia Rolnicza Wrocław 
98. Olędzki Jerzy Politechnika Warszawska 
99. Orkisz Janusz Politechnika Krakowska 
100. tof , Warszawa Pachocki Krzysz Państwowy Zakład Higieny
101. Pillich Wojciech Politechnika Śląska 
102. Połczyńska Alicja o Kształ. Podypl. Warszawa  Centrum Medyczneg
103. Puchowicz Dorota Inst. Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Łódź 
104. Pynka Sławomir Regionalna Sekcja Nauki, Szczecin 
105. Rabiega Tomasz Akademia Ekonomiczna Poznań 
106. Rudnik Bogdan Akademia Sztuk Pięknych, Łódź 
107. Rudnik Ewa Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
108. Ryszka Leszek awa Inst. Biotechnologii. Przem. Rolno Spoż., Warsz
109. Sapor Maria Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
110. Sawa Józef Politechnika Lubelska 
111. Sawicki Marek i Uniwersytet Jagiellońsk
112. Schmidt-Szałowski Krzysztof  Politechnika Warszawska
113. Siciński Kazimierz Centrum Elektroniki i Automatyki Górn., EMAG, Katowice 
114. Skrzypczak Andrzej Politechnika Poznańska 
115. Smirnow Andrzej Politechnika Warszawska 
116. Sobieszczański Janusz Politechnika Warszawska 
117. Sobolewski Włodzimierz Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
118. Sokołowska Róża Politechnika Warszawska 
119. Solecki Andrzej Uniwersytet Wrocławski 
120. Srebrny Julian Uniwersytet Warszawski 
121. Staniek Andrzej Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
122. Staszczak Andrzej  Lublin Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej,
123. Sułko Kazimierz Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
124. Suświłło Małgorzata Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
125. Szafirowska Anna Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 
126. Szatkowski Janusz Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 
127. Szepietowski Wojciech IGO“Poltegor" Wrocław 
128. Szkutnicki Jerzy Inst. Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 
129. Sztaudynger Jan Jacek Uniwersytet Łódzki 
130. Szymański Tadeusz Politechnika Gdańska 
131. Szymczyk Beata Instytut Zootechniki Kraków 
132. Szymeczko Roman a, Bydgoszcz Akademia Techniczno-Rolnicz
133. Śmietało Krystyna Uniwersytet Białostocki 
134. Tomasik Piotr Akademia Rolnicza, Kraków 
135. Tomaszewska Anna Monika rki Wodnej, Kraków Inst. Meteorologii i Gospoda
136. Tomczyk Andrzej Politechnika Rzeszowska 
137. Tracz Teresa Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
138. Usowicz Jerzy Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 
139. Wala Danuta Politechnika Wrocławska 
140. Warsz Krystyna Instytut Spawalnictwa, Gliwice 
141. Werbowski Teodor Politechnika Śląska 
142. Wesołowska Maria SGGW Warszawa 
143. Weiss Krzysztof Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
144. Wieczorek Teresa Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
145. Wistuba Henryk Uniwersytet Śląski Katowice 
146. Więch Maciej Przem. Inst. Elektroniki, Warszawa 



147. Wiktorowicz Krzysztof Akademia Medyczna, Poznań 
148. Wilk Małgorzata Instytut Leków, Warszawa 
149. Winnicki Kazimierz czecin Regionalna Sekcja Nauki, Sz
150. Wirowski Marek Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 
151. Wojtasiak Jadwiga Akademia Rolnicza, Poznań 
152. Wolna Krystyna Uniwersytet Opolski 
153. Woycicka Krystyna SGGW Warszawa 
154. Wronikowska Ewa KUL, Lublin 
155. Zajęcki Janusz Politechnika Krakowska 
156. Zarzeczna Dorota a, Częstochowa Wyższa Szkoła Pedagogiczn
157. Zboiński Krzysztof Uniwersytet Warszawski 
158. Zemanek Aleksander ice Uniwersytet Śląski, Katow
159. Ziółkowski Mariusz Uniwersytet Warszawski 
160. Żelazny Jan Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy 
161. Żółkiewicz Zdzisław Instytut Odlewnictwa, Kraków 
162. Żurak Jerzy Uniwersytet Łódzki 
163. Żurawska Ewa atowice Uniwersytet Śląski, K
164. Żyżyński Jerzy Uniwersytet Warszawski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista gości n  WZD KSN 

 
. Elżbieta Ambrosiewicz  Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku 

a

1
2. Maksymilian Celeda  Dyrektor Departamentu Kultury w Ministerstwie Kultury 
3. Jan Krzysztof Frąckowiak  Sekretarz KBN, Podsekretarz Stanu 
4. Janusz Gęsicki  Prof., Szef Gab. Polit. MENiS 
5. Jerzy Ickiewicz  Przewodniczący Zarządu Podlaskiego Ruchu Społecznego Białystok 
6. Jerzy Jackl  Przedstawiciel Szkół Artystycznych 
7. Zbigniew Kruszyński  Członek Prezydium KK Gdańsk 
8. Stefan Kubowicz  Przewodniczący Sekretariatu Nauki i Oświaty Gdańsk 
9. Józef Mozolewski  Przewodniczący Regionu Podlaskiego “Solidarności” 
10. Wanda Spoz Pać  IUNG Puławy 
11. Michal Toropila  Słowackie Związki Zawodowe 
12. Milan Vachula  Słowackie Związki Zawodowe 
13. Czesław Karpiński  Starosta Augustowski 
14. Jerzy Demiańczuk  Z-ca Burmistrza Augustowa 
15.Andrzej Zieliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ubiegłej kadencji Rzą-

du 
 

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “S” w kadencji 2002 – 2006 

1.Uczelnie Techniczne 

1. Sobieszczański Janusz – Przewodniczący KSN olitechnika Warszawska 

 

 
P

2. Chrzanowska Elżbieta Politechnika Krakowska 
3. Dołęga Bogusław Politechnika Rzeszowska 
4. Koszałka Leszek Politechnika Wrocławska 
5. Kryczka Jan Politechnika Łódzka 



6. Lewandowski Piotr AGH Kraków 
7. Misterkiewicz Bogusław Politechnika domska Ra
8. Pillich Wojciech Politechnika Śląska 

 
2. Uniwersytety, Akademie Ekonomiczne 

1. Biniak Stanisław UMK Toruń 
 

2. Kaczor Józef UMCS Lublin 
3. Rabiega Tomasz omiczna Poznań Akademia Ekon
4. Sawicki Marek Uniwersytet Jagielloński Kraków 
5. Srebrny Julian Uniwersytet Warszawski 
6. Suświłło Małgorzata azurski Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-M
7. Żurawska Ewa Uniwersytet Śląski Katowice 

 
3. Akademie edagogiczne 

1. Grząślewicz Andrzej kademia Pedagogiczna Kraków 

P
 
A
 

4. Akademie Medyczne i AWF 

1. Bielawska Renata WF Kraków 
 
A

2. Kaszkowiak Mirosława yczna Poznań Akademia Med
3. Kotyński Andrzej Akademia Medyczna Łódź 

 
5. Akadem  Rolnicze 

1. Janik Wojciech kademia Rolnicza Poznań 

ie
 
A

2. Kuna – Broniowski Marek Akademia Rolnicza Lublin 
 
 

6. Jednostki Badawczo-Rozwojowe 

1. Dudek Jerzy NG Kraków 
 
IG

2. Jakubowska Barbara  IHAR Radzików
3. Lipińska – Łuczyn Elżbieta yntezy Org. Kędzierzyn-Koźle Instytut Ciężkiej S
4. Weiss Krzysztof Inst. Tele- i Radiotechniczny Warszawa 
5. Żółkiewicz Zdzisław Instytut Odlewnictwa Kraków 

 
7. Regionalna ekcja Nauki  

1. Delecka Aleksandra egionalna Sekcja Nauki Szczecin 

 S
 
R

2. Glińska Bogna Regionalna Sekcja Nauki Szczecin 
3. Majewski Eugeniusz Regionalna Sekcja Nauki Szczecin 

 
 

Przewodniczący Komisji Stałych KSN NSZZ “Solidarność” w kadencji 2002 – 2006 
 

Żurak Jerzy - Komisja ds. Płac Uniwersytet Łódzki 1. 
2. Kolenda Tadeusz - Komisja ds. Warunków Pracy i Spraw So-  
cjalnych 

Politechnika Gdańska

3. Mosakowski Ryszard - Komisja ds. Współpracy z Zagranicą Politechnika Gdańska 
4. Olędzki Jerzy - Komisja ds. Organizacji i Finansowania Nauki ka Politechnika Warszaws
5. Andrzejewska Krystyna - Komisja ds. Legislacyjnych Uniwersytet A.Mickiewicza, Poznań 
6. Siciński Kazimierz - Komisja ds. Restrukturyzacji JBR G Kato-Centr.Elektron. i Autom. Górn.,EMA

wice 
7. Krauze Edward - Komisja ds. Interwencji  Warszawa IBIB PAN

 
Członkowie Prezydium Rady KSN NSZZ “S” w kadencji 2002 – 2006 

 



1. Sobieszczański Janusz Przewodniczący KSN 
2. Dudek Jerzy Z-ca Przewodniczącego ds. Jednostek Badawczo-

Rozwojowych 
3. Grząślewicz Andrzej Członek Prezydium 
4. Jakubowska Barbara Skarbnik 
5. Weiss Krzysztof Sekretarz 
6.-12. tałych  Członkowie Komisji S

 
Delegaci na Kongres Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” 

 
1. Janusz  Czyż Akademia Podlaska, Siedlce 
2 .Jerzy Dudek IGNG, Kraków 
3. Marek Gutowski a Instytut Fizyki PAN, Warszaw
4. Barbara Jakubowska  IHAR, Radzików
5. Adela Kaczanowska PIAP, Warszawa 
6. Albin Klementowski Instytut Ekonomii Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa 
7. Tadeusz Kolenda Politechnika gdańska 
8. Elżbieta Leszczyńska UAM, Poznań 
9. Bogumił Linde Uniwersytet Gdański 
10. Elżbieta Lipińska-Łuczyn RSN Katowice 
11. Ryszard Mosakowski Politechnika Gdańska 
12 Janusz Sobieszczański Politechnika Warszawska 
13. Julian Srebrny Uniwersytet Warszawski 
14. Jadwiga Wojtasiak Akademia Rolnicza, Poznań 
15. Krystyna Woycicka SGGW, Warszawa 
16. Aleksander Zemanek  Uniwersytet Śląski, Katowice
17. Zdzisław Żółkiewicz a, Kraków Instytut Odlewnictw
 

UCHWAŁY ORGANIZACYJNE WALNEGO ZEB ZZ “Solidarność” 
na kadencję 2002-2006  z dnia 14 czerwca 2002 r. 

w sprawie określen zby tur głosowań 
Na podstawie § 119 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Soli 15 maja 2001 r., przyjętej Uchwałą Komisji Krajowej 
nr 51/ 2001 Walne Zebranie Delegatów K hwala, co następuje: 

zącego KSN, Rady 
KSN, Komisji Rewizyjnej KSN oraz Delegatów na Kongres N  i Oświaty ustala się maksymalnie pięć tur głosowań. 

Uchw nr 2 
kreślenia liczby członków Rady KSN NSZZ “S” 

Na podstawie § 122 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Soli 15 maja 2001 r., przyjętej Uchwałą Komisji Krajowej 
nr 51/ 2001 Walne Zebranie Del następuje: 

Przewodniczący Rady (1 osoba), przedstawiciele uniwersytet  osób), przedstawiciele akademii ekonomicznych (1 osoba), 
szkół pedagogicznych (1 osoba), przedstawiciele uczelni technicznych (politechnik, Akademii Górni-

Uchw nr 3  
ia liczby członków Komisji Rewizyjnej KSN NSZZ “S” 

Na podstawie § 122 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Soli 15 maja 2001 r. przyjętej Uchwałą Komisji Krajowej 
nr 51/ 2001 Walne Zebra je: 

RANIA DELEGATÓW KSN NS

*** 
Uchwała nr 1  

ia lic
darność” z dnia 

rajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” uc
§ 1 

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” przy wyborach na kadencję 2002/2006: Przewodnic
auki
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 
ała 

w sprawie o
darność” z dnia 

egatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” uchwala, co 
§ 1 

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” składa się z 36 członków i Przewodniczącego Rady. 
§ 2 

W skład Rady wchodzą:  
ów (7

przedstawiciele wyższych 
czo—Hutniczej i Wyższej Szkoły Morskiej (8osób), przedstawiciele akademii medycznych (2 osoby), przedstawiciele akademii 
rolniczych (3 osoby), przedstawiciele uczelni artystycznych (1 osoba), przedstawiciele jednostek badawczo—rozwojowych (5 
osób), przedstawiciele akademii wychowania fizycznego (1 osoby), przewodniczący stałych komisji, (7 osób). 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

ała 
w sprawie określen

darność” z dnia 
nie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” uchwala, co następu

§ 1 
Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji Nauki składa się z 5 członków 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
Uchw nr 4  

nia liczby członków Prezydium KSN NSZZ “S” 
Na podstawie § 138 Ordynacji Wyborczej NSZZ “Soli 15 maja 2001 r. przyjętej Uchwałą Komisji Krajowej 
nr 51/ 2001 Walne Zebranie D ępuje: 

.  

Uchw nr 5 
a stałych komisji problemowych KSN NSZZ “S” 

Na podstawie § 9 Regulaminu Krajowej Sekcji Nauki N ść” Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” powoł

pracy z Zagranicą, 

§ 2 
w z dnia 19 czerwca 1998 r.  

 
 

Sekretarz KSN NSZZ “S” 
/-/ Albin Klementowski 

 
Janusz Sobieszczański 

rzewodniczący KSN NSZZ “S” 
 

SPRAWOZDANIE 

Z  DZIAŁALNO EKCJI  NAUKI 

W . 

Augustów, 14 - 16 czerwca 2002 r. 
 

Kadencję lat 1998÷2002 rozpocz
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I. Działania w sprawie nowej ustawy  

“Prawo o szkolnictwie wyższym” 
Z zadanie, 

przekraczaj wą. Podję-
cie tych

drzej Grząślewicz, Ewa Mróz, 
Jerzy Ol

ała 
w sprawie określe

darność” z dnia 
elegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” uchwala, co nast

§ 1 
Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ “S” upoważnia Radę Sekcji do ustalenia liczby członków Prezydium

§ 2 
Traci moc uchwała nr 2 z dni 19—21 czerwca 1998 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

ała 
w sprawie powołani

SZZ “Solidarno
uje następujące stałe komisje problemowe KSN: 

1. Komisja ds. Płac, 
2. Komisja ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych, 
3. Komisja ds. Współ
4. Komisja ds. Organizacji i Finansowania Nauki, 
5. Komisja ds. Legislacyjnych 
6. Komisja ds. Restrukturyzacji JBR 
7. Komisja ds. Interwencji, 

Traci moc uchwała Delegató
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

P

ŚCI  KRAJOWEJ  S

NSZZ  “SOLIDARNOŚĆ” 

  KADENCJI  1998 - 2002 r

ęliśmy gdy 
ładz

i. Program wyborczy AWS w sprawach nauki i 
szkolnictwa wyższego w znacznym stopniu pokrywał się 
z koncepcjami KSN. Przedstawiciele KSN byli głównymi 
twórcami tego programu. Teoretycznie była więc szansa 
na korzystną zmianę polityki wobec nauki i szkolnictwa 
wyższego. Jednak już w 1998 r. nie było to takie pewne. 

Na WZD w Bachotku w uchwale programowej i 
w uchwałach i stanowiskach towarzyszących określono

kierunki działań oraz przyjęto szereg szczegóło-
wych wskazań. 
Za najważniejsze uznano działania na rzecz poprawy 
warunków pracy i wyna
szkolnictwa wyższego, a także działania na rzecz popra-
wy sytuacji i rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. 
Podjęto także bardzo ważną uchwałę zobowiązującą 
Radę KSN do przygotowania projektu ustawy o szkolnic-
twie wyższym. 

ostało zlecone bardzo odpowiedzialne 
ące standardową aktywność związko

 prac przez KSN było jednak koniecznością, gdyż 
nikt inny nie podjąłby się próby zrealizowania poglądów 
dość powszechnych, lecz niechętnie wygłaszanych pu-
blicznie.  

Powstał Zespół do opracowania projektu ustawy w 
składzie: Julian Fercz, An

ędzki, Zofia Sikorska – Piwowska, Maria Weso-
łowska, Krzysztof Schmidt-Szałowski, Krzysztof Zboiński. 
Pracami Zespołu kierował Jerzy Olędzki. Zostało wykona-
ne wielkie dzieło. Powstał projekt ustawy “Prawo o szkol-
nictwie wyższym” obejmujący materie obecnie obowiązu-
jących ustaw: ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o 
wyższych szkołach zawodowych i ustawy o stopniach i 
tytule naukowym. Projekt kompleksowy i spójny, wnoszą-
cy ogromny ładunek przemyśleń merytorycznych i bardzo 
dobrze dopracowany od strony prawnej. Chcę także po-
dziękować Krzysztofowi Schmidt-Szałowskiemu za jego 
wnikliwe oceny problemów szkolnictwa wyższego. 



Poszczególne fazy projektu były przesyłane do 
powszechnej konsultacji w Organizacjach Zakładowych 
“S” szkó

S. Droga do wniesienia go do Sejmu była jed-
nak b. d

nej wersji czy nie. 

że miał cechy kolejnej reformy, a wzmagała 
się kryty

wątpliwie występowało też przeciwdziałanie 
z niektór

lnym, lecz na pewno będzie projektem 
odniesie

rdowe działania KSN na rzecz poprawy 
sytuacji nauki i szkolnictwa yższego to czynny udział w 
obra do 
Spraw Społecz owy z MEN, 
KBN, a 

rzaklewskim 
doprowa

 sytuacji 
ekonom

rawy finansowania, w tym 
szczegól

 wystąpiła “Solidarność” górników. Komi-
sja Kraj

ł wyższych a także placówek PAN i JBR. Często 
zasięgano opinii osób spoza Związku. Wielokrotnie nad 
projektem obradowało Prezydium i Rada KSN. Udało się 
połączyć powszechność dyskusji ze sprawnym opraco-
waniem projektu. Z pełnym przekonaniem można powie-
dzieć, że projekt ustawy “Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” jest wspólnym dziełem “Solidarności” szkół  wyż-
szych, i w jakimś stopniu także kolegów z PAN i JBR. 

Projekt po zaakceptowaniu przez Radę KSN w 
grudniu 2000 r. został przekazany do Klubu Parlamentar-
nego AW

ługa. Ministerstwo Edukacji Narodowej usiłowa-
ło opracować własny projekt. Projekt MEN trudno precy-
zyjnie scharakteryzować gdyż było około 20 wersji pro-
jektu. Zasadnicze różnice wynikały z pominięcia w pro-
jekcie MEN problematyki stopni i tytułu naukowego oraz 
z niepodjęcia próby stworzenia gwarancji ustawowych co 
do finansowania zadań szkolnictwa wyższego. Projekt 
MEN-u w niektórych wersjach tworzył bardzo silnie 
umocowaną ustawowo Konferencję Rektorów oraz dys-
cyplinował kadrę akademicką. Występowało też szereg 
zbieżności, np. utworzenie Komisji Akredytacyjnej, choć 
o różnych kompetencjach. W odniesieniu do wielu szcze-
gółowych zapisów można było mówić o wzajemnym 
oddziaływaniu. Uzgodnienie jednej wspólnej wersji było 
jednak nierealne. 

Wobec przeciągających się prac w MEN uzgod-
niono termin, po przekroczeniu którego projekt KSN 
zostanie wniesiony do Sejmu bez względu na to czy doj-
rzeją prace MEN do ostatecz

Dzięki zaangażowaniu posła Karola Łużniaka 
szybko zebrano około 40 podpisów posłów, a więc więcej 
niż wymagane minimum do wniesienia projektu jako 
poselskiego. 

Projekt i podpisy jednak na długo utknęły w szu-
fladzie. 

Projekt nie był wygodny dla Rządu J. Buzka, 
tym bardziej, 

ka realizacji czterech uprzednio wprowadzonych 
reform. Nie

ych kręgów środowiska naukowego. 
Projekt został oficjalnie wniesiony do laski mar-

szałkowskiej dopiero w połowie 2001 r. Miał nawet zo-
stać skierowany pod obrady Sejmu, lecz czasu już na to 
nie starczyło. 

Projekt nie stał się przedmiotem debaty parla-
mentarnej, jednak uważam, że odegrał znaczącą rolę. 
Trudno przewidzieć czy stanie się on ponownie doku-
mentem aktua

nia. Uważam, że powinien być podstawą do 
dalszych prac nad nowym prawem dla szkolnictwa wyż-
szego. 

 
II. Działania na rzecz poprawy sytuacji nauki  

i szkolnictwa wyższego 
Standa

w
dach Komisji Sejmowych, Komisji Trójstronnej 

no-Gospodarczych, rozm
także i z innymi resortami. Trzeba tu także wy-

mienić dość szeroko kolportowane uchwały i stanowiska 
podejmowane przez Prezydium i Radę KSN. 

Poza tymi standardowymi działaniami zaplano-
wano ofensywny program działań na rzecz poprawy 

sytuacji nauki i szkolnictwa. Współdziałając z Komisją 
Krajową i Przewodniczącym KK Marianem K

dzono w połowie roku 1999 do rozmów z Rzą-
dem, z udziałem Premiera Jerzego Buzka. Zostały powoła-
ne dwa zespoły robocze: ds. nauki i ds. szkolnictwa wyż-
szego. Pracę Zespołów zakończono w krótkim czasie pod-
pisaniem dwu protokółów uzgodnień: w sprawach nauki i 
szkolnictwa wyższego. Strona rządowa nie podjęła jednak 
dalszych rozmów. Nie mniej podpisanie wymienionych 
dwóch dokumentów stało się ważnym wydarzeniem, a do 
zapisanych w nich uzgodnień można było się odwoływać w 
dalszych staraniach. Między innymi po raz pierwszy w 
dokumencie rangi rządowej umocowano postulowaną 
przez KSN relację wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym 
do wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Co prawda 
wystąpiła w tej sprawie rozbieżność, gdyż KSN propono-
wał relację 3:2:1:1,25 (przeciętna wynagrodzenia profeso-
ra, adiunkta, asystenta i pracowników nie będących na-
uczycielami akademickimi do przeciętnego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw), a rząd wyraził zgodę na rela-
cję 3:2:1:1. Jednak od tego momentu relacja ta przestała 
być postulatem KSN, stała się zaakceptowaną normą. 

Starania KSN o wznowienie i kontynuację roz-
mów nie znalazły odzewu. 

Na początku sierpnia 2000 r. dochodzi do kolejne-
go spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej. KSN pro-
ponuje podjęcie intensywnych starań o poprawę

icznej szkolnictwa wyższego, o opracowanie wie-
loletniego harmonogramu pop

nie o opracowanie harmonogramu poprawy wyna-
grodzeń, uwzględniającego uzgodnioną relację wynagro-
dzeń. KSN zgłasza gotowość współdziałania w tych pra-
cach. Minister Edukacji Narodowej E. Wittbrodt akceptuje 
propozycje podjęcia intensywnych starań i prac nad har-
monogramem poprawy wynagrodzeń. Do wspólnej pracy 
nie doszło, lecz MEN rozpoczął wypracowywanie harmo-
nogramu poprawy wynagrodzeń. 

Wobec braku woli Rządu do wznowienia rozmów 
i informacji o zamiarach ukształtowania na bardzo niskim 
poziomie nakładów na działy “nauka” i “szkolnictwo wyż-
sze” w budżecie państwa na 2001 r. KSN występuje do 
Komisji Krajowej o wszczęcie sporu z Rządem. Z podob-
nym wnioskiem

owa akceptuje wnioski. “Solidarność” wchodzi w 
spór z Rządem. Rozpoczynają się wielokrotne, wielogo-
dzinne, negocjacje. Starania KSN są wspierane przez kole-
gów z Prezydium KK, przez Janusza Śniadka, Stefana 
Kubowicza i Zbigniewa Kruszyńskiego, a także przez po-
słów Kazimierza Janiaka i Mirosława Sekułę. Następuje 
uzgodnienie, że środki budżetowe dla nauki i szkolnictwa 
wyższego zostaną zwiększone. W rozmowach kuluarowych 
deklarowana jest kwota 250 mln zł., głównie na wzrost 
wynagrodzeń w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. KSN 
występuje o kwotę ponad 300 mln zł., uwzględniając także 
inne wydatki. Następuje dość dramatyczny okres starań o 
dodatkowe środki, które zredukowano do kwoty 170 mln 
zł. na wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. To 
właśnie w tym okresie zwróciłem się do organizacji zakła-
dowych z pilnym apelem o podjęcie akcji protestacyjnej. 
Do Premiera, ministrów, do Parlamentu skierowano setki 
listów z opiniami i stanowiskami. W wielu miejscach wy-
wieszono flagi “Solidarności”. Protest został zauważony. 

Uchwalenie przez Parlament dodatkowej kwoty 
170 mln zł. dla szkolnictwa wyższego nie zamknęło pro-
blemu tej kwoty. Po pierwsze trzeba było dodatkowej run-



dy negocjacji z Rządem, aby podtrzymać przeznaczenie 
tej kwoty na zwiększenie wynagrodzeń. 

Po drugie, zarysował się problem jak stworzyć 
gwaranc

ał 
znaczen

 dla in-
nych gru

m go, a także 
Prezydiu

li. 

pozycje KSN 
prawie w

isji stworzył klimat rze-
telnej i m

ości emerytury), rozsze-
rzenie g

jest wyraźnie określo-
na persp

ster Krystyna Ły-
backa za

awa wynagrodzeń lecz wiele 
uczelni 

sane w protokole Zespołu 

Robocze

pamięta, że była to inicjatywa KSN). 
Zasada 

auką. Wielokrotnie w tej 
sprawie 

e 
kontakty

owi Krauze. 

N były 
dobrze u

ojciecha Pillicha. Wystąpił pewien poślizg 
z uruchomieniem konkretnyc prac. Obecnie dysponujemy 
już wstępnym ładowego. W 
najbliższ

-
rowana przez Jerzego Żura ji wrześniowej 
podw  wi-
de

dach ksz

órych uczelniach konieczność pokonania 
problem

o szukania rozwiązań poprzez 
pogorszenie warunków pracy i zatrudnienia. 

je, aby ta kwota nie przepadła. Uzgodniono, że 
najwłaściwszym rozwiązaniem będzie zastosowanie 
drogi ustawowej – poprzez wprowadzenie noweli do 
ustawy o szkolnictwie wyższym i innych ustaw. 

Projekt rządowy (było kilka wersji) ogranicz
ie tej nowelizacji. Nie przewidywał objęcia sys-

temem poprawy wynagrodzeń pracowników nie będą-
cych nauczycielami akademickimi. W zasadzie ograni-
czał się do ustawowych gwarancji poziomu wynagrodzeń 
tylko dla asystentów. W projekcji wynagrodzeń

p pracowników, zamieszczonej w uzasadnieniu 
do ustawy, przewidywano jako docelowy poziom wyna-
grodzeń znacznie niższy od relacji 3:2:1:1. Środki finan-
sowe na I etap poprawy wynagrodzeń zredukowano do 
130 mln zł. 

W tej sytuacji KSN przygotował własny projekt 
systemu poprawy wynagrodzeń. 

Bardzo dziękuję kolegom: Wojciechowi Pilli-
chowi, Jerzemu Olędzkiemu i Edwardowi Krauze za 
współdziałanie przy formowaniu projektu noweli ustawy 
i w działaniach związanych z promowanie

m i Radzie KSN za poparcie i przyjęcie propo-
zycji ofensywnego projektu nowe

Sejm skierował projekt rządowy do Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży. Została powołana Podko-
misja do przygotowania stanowiska Komisji w sprawie 
stosownej nowelizacji. 

W procesach Podkomisji i Komisji Sejmowej 
uczestniczyli przedstawiciele KSN. Pro

 całości zostały przyjęte przez Komisję Sejmo-
wą, a następnie przez Parlament. Uznanie i podziękowa-
nie należą się panu posłowi: Andrzejowi Smirnowowi, 
który kierując pracami Podkom

erytorycznej debaty, co zadecydowało o przyję-
ciu propozycji  KSN. 

Projekt KSN wprowadził korzystny trzyetapowy 
system poprawy wynagrodzeń, a także szereg innych 
dodatkowych regulacji np. nowy wymiar urlopu nauczy-
cieli akademickich, wliczanie do okresu nie składkowego 
studiów doktoranckich i asystenckich studiów przygoto-
wawczych (przy ustalaniu wysok

rona osób uprawnionych do wejścia w skład 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, utrzymanie jawno-
ści wynagrodzeń osób pełniących kierownicze funkcje w 
uczelniach. 

Uchwalenie systemu poprawy wynagrodzeń sta-
nowi przełom w kształtowaniu wynagrodzeń w uczel-
niach i jest jednym z większych osiągnięć “Solidarności” 
w mijającej kadencji. 

Co prawda nowy Rząd wprowadził opóźnienie o 
rok w realizacji II III etapu, jednak 

ektywa. 
W czasie tegorocznych rozmów z Minister-

stwem Edukacji Narodowej i Sportu KSN wystąpił o 
skrócenie tego opóźnienia. Pani Mini

deklarowała, że dołoży wszelkich starań aby ten 
okres skrócić. 

Nastąpiła popr
jest w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie 

trudny będzie obecny rok, gdyż o ponad 25 % obniżono 
środki na wydatki rzeczowe. 

Nie uzyskano postępu w sprawach nauki. Kie-
runkowe uzgodnienia podpi

go nie znalazły przełożenia na budżety działu 
“nauka”. Zrealizowano tylko uzgodnienia o 2 % odpisie, na 
rzecz badań naukowych od środków pozyskanych z prywa-
tyzacji. (Mało kto 

ta została w kwietniu 2002 roku wprowadzona do 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych. Niestety nie objęło to prywatyzacji teleko-
munikacji.  

Strona rządowa nie wywiązała się z obietnicy 
zwiększenia środków na naukę w 2001 r. (zadeklarowanej 
w czasie sporu). Negocjacje w sprawie zasadniczych zmian 
w polityce państwa wobec nauki nie zostały zakończone. 

Za bardzo ważne uznawaliśmy stworzenie powią-
zań pomiędzy gospodarką i n

występowaliśmy do KBN, Ministerstwa Gospo-
darki, a także do Rządu. Zgłaszaliśmy konkretne propozy-
cje. 

Po stronie pozytywów należy wymienić dobr
 z vice-premierem, Ministrem Gospodarki Janu-

szem Steinhoffem, co pozwoliło na rozwiązanie kilku bie-
żących problemów. Dobre przygotowanie do tych rozmów 
zawdzięczamy kol. Jerzemu Dudkowi i Kazimierzowi 
Sicińskiemu i Edward

Istotny wpływ KSN miał także na dopracowanie 
ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych Kierowa-
nie pracami Podkomisji Sejmowej przez posła Andrzeja 
Smirnowa i udział kol. Jerzego Dudka i Edwarda Krauzego 
w pracach Podkomisji pozwolił na wprowadzenie wielu 
ważnych zmian do projektu ustawy. Propozycje KS

zasadnione i dobrze prezentowane. 
 

III. Układy zbiorowe pracy 
Na jesieni ubiegłego roku został przedstawiony 

plan działań i prac nad ponadzakładowym układem zbio-
rowym pracy i układami zakładowymi szkół wyższych. 
Został powołany Zespół ds. układów  zbiorowych kierowa-
ny przez kol. W

h 
 projektem układu ponadzak

ym okresie powinno nastąpić opracowanie I wersji 
projektu. We wrześniu ma być skierowana do szerokiej 
konsultacji w uczelnianych organizacjach zakładowych 
“Solidarności”. 

 
IV. Podział środków na regulacje i podwyżki  

wynagrodzeń. Badanie sytuacji finansowej uczelni i 
poziomu wynagrodzeń pracowników uczelni. 

Każda podwyżka wynagrodzeń wymagała nego-
cjacji zasad kształtowania siatki płac. Ze strony KSN nego-
cjacje te kompetentnie prowadziła Komisja ds. Płac, kie

ka. Przy okaz
yżki w 2001 r. nieco zawężono bardzo szerokie

łki płacowe. 
Dobra orientacja Komisji Zakładowych o zasa-
tałtowania wynagrodzeń i o uprawnieniach związ-

ków zawodowych przyczynia się do prawidłowego i 
sprawnego wprowadzenia podwyżek w uczelniach. Tak 
jest w większości uczelni. 

Wrześniowa, znaczna podwyżka wynagrodzeń 
stworzyła w niekt

ów wynikających np. z faktu, że środki MEN po-
krywają wynagrodzenia tylko części pracowników uczelni. 

Zaczynają także napływać niepokojące sygnały, że 
niedobór środków na wydatki rzeczowe skłania kierownic-
twa niektórych uczelni d



KSN od lat przeprowadza ankietę o sytuacji fi-
nansowej uczelni i o kształtowaniu się wynagrodzeń w 
szkołach wyższych. Ankietę prowadzi i opracowuje Gra-
żyna Maciejko przy współpracy z Komisją Organizacji i 
Finansowania Nauki oraz Komisją Płacową. Sprawozda-
nie z ank

dę KSN. Zdarzała się też 
konieczność opiniowania z d ia na dzień. 

tywnego 
załatwienia. Sprawy interwencyjne prowadził kol. 
Edward Kra  auten-
tycznośc

 
której j

yłączyły Hanię Witkowską z czynne-
go działania.  

Poz dzo cenione 
były ko

 Polsce. 

emach szkolnic-
twa wyż

 
Polsce, d

 Węgier, Łotwy i Litwy. 

dzynarodowa sie wiązkowa obejmująca 

macjami przesyłanymi 
do orga

Sicińskie-
go została otworzona strona nternetowa KSN. Mam na-
dzieje, że bę ędzie zy-
skiwać n

ania wynosi 22 tys. Szacuje 
się, że p

Przykrym zdarzeniem było wyodrębnienie się 
większości o i stworzenia 
Sekcji K

arlamentem i resortami 

ywało się spotkanie Pre-
zydium KSN z Ministrami kierującymi tymi resortami. 
Poza tym ązane z 
załatwia

łecznej. Systematyczna 
współpr

X

iety staje się niezależnym, ważnym dokumentem 
charakteryzującym sytuację ekonomiczną uczelni i pra-
cowników uczelni. 

 
V. Opiniowanie aktów prawnych 

Systematycznym zadaniem jest opiniowanie 
różnej rangi aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń. 
Stanowisko KSN było wypracowywane poprzez zebranie 
opinii osób odpowiedzialnych za stronę merytoryczną 
oraz Komisji Legislacyjnej i Komisji Interwencji od 
strony prawnej. Jeśli było to możliwe sprawa była rozpa-
trywana przez Prezydium lub Ra

n
 

VI. Działalność interwencyjna 
Do Krajowej Sekcji Nauki napływają liczne 

zgłoszenia problemów i konfliktów pomiędzy pracowni-
kami i pracodawcami. Są to konflikty dotyczące grup 
pracowników i pojedynczych pracowników. Wszystkie te 
sprawy wymagały głębokiego zaangażowania, znajomo-
ści uwarunkowań w środowisku nauki i znajomości pra-
wa, aby znaleźć najwłaściwszą formułę ich pozy

uze. Jego praca stała się świadectwem
i związkowej KSN. 
Bardzo ważne są organizowane po raz drugi 

szkolenia z zakresu prawa pracy. Stanowią one bardzo 
potrzebne wsparcie Komisji Zakładowych w ich codzien-
nej pracy. 

 
VII. Współpraca zagraniczna 

Ogromną wagę przywiązujemy do międzynaro-
dowej współpracy związków zawodowych. Aktywnie 
uczestniczymy w pracach Education International, EI, do

esteśmy afiliowani. Wielki wkład w rozwój 
współpracy międzynarodowej mają kol. Hanna Witkow-
ska i kol. Ryszard Mosakowski. Wielka szkoda, że pro-
blemy zdrowotne w

a działalnością w ramach EI bar
ntakty dwustronne ze związkami zawodowymi 

sfery edukacji i nauki w innych krajach. 
W 2001 r. minęło 10 lat od podpisania porozu-

mienia o współpracy pomiędzy GEW i KSN. W dalszym 
ciągu utrzymywane jest bieżące współdziałanie z GEW. 
W maju, w Krakowie, odbyło się kolejne wspólne semi-
narium poświęcone aktualnym problemom szkolnictwa 
wyższego i nauki w Niemczech i w

We współpracy z amerykańskim związkiem 
AFT zostały zorganizowane dwa seminaria, które wzbo-
gaciły nas w wiedzę o organizacji i probl

szego i związków zawodowych w Stanach Zjed-
noczonych. 

Coraz ściślejsze jest współdziałanie z naszymi 
kolegami ze Słowacji, ze Związkiem Zawodowym Odbo-
rovy Zväz Pracovnikov Školstva a Vedy na Slovensku.  
Odbyły się dwa seminaria słowacko-polskie. Jedno w

rugie w Słowacji. Liczymy, że to współdziałanie 
zostanie wzbogacone o bezpośrednią współpracę organi-
zacji zakładowych w Słowacji i w Polsce. 

Sporadycznie utrzymywane było współdziałanie z 
kolegami z

Z inicjatywy kolegów z JBR nawiązana została 
współpraca z UNI. (W styczniu 2001 roku FIET został 
przekształcony w UNI.) Jesteśmy afiliowani w tej organi-
zacji. Jest to mię ć z
900 organizacji związkowych i zrzeszająca około 15,5 mln. 
osób. Wydaje się, że to współdziałanie powinno być dalej 
rozwijane. 

 
VIII. Działalność informacyjna 

Poza szczegółowymi infor
nizacji zakładowych listownie lub drogą elektro-

niczną obszerny serwis dokumentów zamieszczany jest w 
biuletynie “Wiadomości KSN”. Pracami redakcyjnymi 
kieruje Redaktor Naczelny Maria Wesołowska. Biuletyn 
ukazuje się raz w miesiącu i jest ważnym źródłem informa-
cji. 

Dzięki zaangażowaniu kol. Kazimierza 
 i

dzie ona dostępna bez przerw, i że b
a znaczeniu. 

 
IX. Stan Organizacyjny KSN 

Według stanu określonego przed Zjazdem KSN w 
Bachotku, w organizacjach zakładowych tworzących KSN 
zrzeszonych było ponad 30 tys. osób. Wg danych na dzień 
3 czerwca br. stan zorganizow

o uzyskaniu z organizacji zakładowych kompletu 
danych, liczba członków KSN może osiągnąć około 25 tys. 
osób. Jest to znaczne zmniejszenie liczby członków. Ta 
sytuacja musi niepokoić. 

rganizacji zakładowych PAN 
rajowej NSZZ “Solidarność” Pracowników PAN. 

Przypuszczalnie przyczyn tej decyzji było kilka. Część 
kolegów z PAN uważało, że wspólna reprezentacja nauki 
ogranicza możliwości działania na rzecz PAN, i że samo-
dzielnie będą lepiej reprezentować interesy pracownicze 
pracowników PAN. 

 
X. Kontakty z P
Ważnym forum prezentowania stanowisk i opinii 

KSN są posiedzenia Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i 
Młodzieży, a także posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. 
Społeczno – Gospodarczych. Przedstawiciele KSN czynnie 
uczestniczą w tych posiedzeniach. 

Głównym partnerem KSN w Rządzie było Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Komitet Badań Nauko-
wych. Przeciętnie raz w roku odb

 miały miejsce spotkania okazjonalne, zwi
niem bieżących spraw. 
Utrzymywano także kontakty z Ministerstwem 

Gospodarki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Kul-
tury, Ministerstwem Ochrony Środowiska i Leśnictwa i 
Ministerstwem Pracy i Polityki Spo

aca była utrzymywana z Ministerstwem Gospodar-
ki Januszem Steinhoffem i Ministrem Kultury Andrzejem 
Zielińskim. Pozwalało to na wzajemne dobre informowanie 
stron o problemach i zamierzeniach. Takie systematyczne 
kontakty są bardzo pożyteczne dla obu stron. 

 
I. Współdziałanie z Kierownictwem NSZZ  

“Solidarność” i Sekretariatem Nauki  
i Oświaty NSZZ “Solidarność” 



W skład Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty 
wchodziło czterech przedstawicieli KSN: Marek Gutow-
ski, Tadeusz Kolenda, Ryszard Mosakowski i Janusz 
Sobieszczański. Na posiedzeniach Rady Sekretariatu 
omawiano także problemy nauki i szkolnictwa wyższego. 
Były podejmowane decyzje wspierające działania KSN. 

W mijającej kadencji ważna role odegrało 
współdziałanie z komisją K wą i Prezydium Komisji 
Krajo oby 
do rozmó jatywy 
Przewodnicz icza odby-
ły się tr

erali nas członkowie Prezy-
dium KK

ka-
nie Prez

Sekcji, p

G JBR jest 
kol. Jerz

zyrku. Wystąpienie Przewodniczącego 
KRASP

 za bardzo pracowitą. Mamy też osiągnięcia. 

 
 
 

OD  PRZEWODNICZĄCEGO  KRAJOWEJ  SEKCJI  NAU
NSZZ  “SOLIDARNOŚĆ” 

 

 W swoim zwięzłym sprawozdaniu z działalno ci Krajowej Sekcji Nauki w kadencji 1998 – 2002 r., kadencji 
bogatej w wie
 
 Te działania a także inne niez owania KSN wymagały zorganizowania wielu 
osób. Niektóre z tych osób nie kandydowały lub nie zostały wybrane do władz KSN w kadencji 2002 – 2006 r. W lip-
cowym numerze “Wiadomości KSN” zawierającym materiały związane z podsumowaniem ubiegłej kadencji i mate-

ały otw

 
 
 

 
ezentowanie związkowych spraw Polskiej 

Akademii Nauk, w sytuacji wymagającej pewnej delikatności, ze względu na przynależność wielu organizacji 
wych PAN do odrębnej Sekcji; 

, za wiele dziesiątków godzin 
poświęconych prowadzeniu finansów KSN, za wielki wkład w prace Komisji Wyborczej i Zespołu Organiza-

 
- naczący wkład pracy w Komisji Wyborczej i Zespołu Organizacyjnego 

WZD KSN; 
 

- 
 

rajo
wej. Bez poparcia Komisji Krajowej nie doszł

w z Rządem i do sporu z Rządem. Z inic
ącego Sekretariatu Stefana Kubow

zy spotkania przedstawicieli KSN z Prezydium 
KK. Na spotkaniach tych scharakteryzowaliśmy sytuację 
nauki i szkolnictwa wyższego oraz przedstawiliśmy pro-
pozycje działań. 

Kilkakrotnie doszło do spotkania  z Przewodni-
czącym KK Marianem Krzaklewskim.  Dość często 
współdziałali z nami i wspi

: Stefan Kubowicz, Zbigniew Kruszyński, Bog-
dan Szozda i Zbigniew Jackiewicz.  

 
XII. Kontakty z organizacjami sfery nauki, 

szkolnictwa wyższego i gospodarki 
Już tradycyjnie przedstawiciel KSN jest stałym 

uczestnikiem posiedzeń Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego. W tej kadencji KSN reprezentował kol. 
Krzysztof Schmidt – Szałowski. Pożyteczne było spot

ydium Rady Głównej z przedstawicielami naszej 

 

oświęcone omówieniu projektu ustawy “Prawo o 
szkolnictwie wyższym”, opracowanemu przez KSN. 

Dobre współdziałanie utrzymywane jest z Radą 
Główną Jednostek Badawczo – Rozwojowych. Występuje 
znaczna zbieżność opinii i stanowisk Rady Głównej JBR i 
KSN w sprawach nauki i jednostek badawczo – rozwojo-
wych. Reprezentantem KSN w kontaktach z R

y Dudek. 
Kontakty z Konferencją Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich nie mają charakteru sformalizowanego, lecz 
miała miejsce wzajemna wymiana informacji. Przewodni-
czący KRASP prof. dr hab. Jerzy Woźnicki był gościem 
WZD KSN w Szc

 było ważnym głosem w sprawie nowego kształtu 
prawa o szkolnictwie wyższym. 

Okazjonalnie, lecz od lat, utrzymywane są kontak-
ty z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego. Z uznaniem odnosimy się do działań Polskiego 
Lobby Przemysłowego na rzecz rozwoju przemysłu krajo-
wego. 

Przedstawione sprawozdanie jest uzupełnieniem 
do szczegółowych sprawozdań zamieszczonych w materia-
łach zjazdowych. Z pewnością jest wiele zagadnień wyma-
gających podjęcia, lecz nie podjętych. Jednak kadencje 
uważam

Bardzo dziękuję Radzie, Prezydium, Komisji Re-
wizyjnej KSN, Komisji Wyborczej i wszystkim koleżan-
kom i kolegom zaangażowanym w działania KSN - za nie 
szczędzenie swego czasu, za wielki wkład pracy. 

 
/-/  Janusz Sobieszczański 

KI  

ś
le wydarzeń i bardzo pracowitej, omówiłam tylko najważniejsze kierunki działań. 

będne do sprawnego funkcjon

ri ierające nową kadencję chcę wymienić, choć niektóre osoby, które uczestniczyły w pracach naszej Sekcji, a 
których nie wymieniono w oficjalnych dokumentach WZD KSN. 

Dziękuję: 

- Kol. Joannie Auleytner-Kniecickiej - za dążenie do poprawy pracy Biura KSN; 

- Kol. Markowi Gutowskiemu - za wkład w pracę Prezydium i repr

zakłado
 

- Kol. Barbarze Jakubowskiej - za wielkie zaangażowanie, za ogromną staranność

cyjnego WZD KSN; 

Kol. Albinowi Klementowskiemu - za z

Kol. Tadeuszowi Kolendzie - za podjęcie spraw socjalnych i kierowanie pracami Komisji Wyborczej KSN; 



 
- Kol. Bogdanowi Rudnikowi - za wkład w prace Prezydium KSN i za pilnowanie spraw uczelni artystycznych; 

 
- e Smorczewskiej - za znaczący wkład w prace redakcyjne Biuletynu “Wiadomości KSN”; 

ć w 
działaniach; 

 
 

czański 

 
 

 
 

STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ 

KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”  

za okres 1998 – 2002 

 
 
Komisja Rewizyjna KSN stwierdza, że: 

 
1) działalność Prezydium i Rady KSN NSZZ “Solidarność” oraz funkcjonowanie Biura była prowadzona zgodnie ze 

Statutem Związku jak też Regula
 

2) Uchwały Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” w Bachotku i Szczyrku zostały podjęte do 
izacji i w znacznej większości zrealizowane; 

 

 
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna stawia formalny wniosek o udzielenie przez Walne Zebranie 

D
 

Podpisy członków Komisji: 
eodor Werbowski,  

Bronisław Nizioł,  

jtasiak  
 

 
 
 

 

Kol. Elżbieci
 

- Kol. Teodorowi Werbowskiemu - za cenne wspieranie wielu działań KSN, za wielką rzetelność i prawoś

/-/ Janusz Sobiesz
 

 

 
 

Augustów, dnia 14 czerwca 2002 r. 

minem KSN; 

real

3) działalność finansowa na przestrzeni kadencji 1998 -2002 nie budzi zastrzeżeń. 

elegatów KSN NSZZ “Solidarność” absolutorium ustępującej Radzie i Prezydium KSN. 

T

Krystyna Śmietało,  
Jadwiga Wo

 
 

 

           Poniżej drukujemy list Delegatów Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” do Pani Hani 
Witkowskiej Przewodniczącej Komisji Zagranicznej w poprzedniej kadencji.                                               (RED.) 

Augustów, 14—16 czerwca 2002 r.

ar-
ności w KSN. 

Żałujemy, że nie ma Cię dziś wśród nas. Pamiętamy jednak o Tobie i ży

Nie wyobrażamy sobie jednak, by było to pożegnanie z Tobą, liczymy bowiem na dalsze wsparcie, zwłasz-

 

  

Droga Haniu! 

Serdecznie dziękujemy Ci za przesłane życzenia owocnych obrad i zachowanie ducha pierwotnej Solid

czymy Ci zdrowia. 

  



 
cza związane z Twoim ogromnym doświadczeniem w pracy w Komisji Zagranicznej. 

Delegaci zgromadzeni na Walnym Zebraniu Delegatów KSN

 

z zebrania spra
Krajowej Sekcji Jednostek Bad

 
Augustów 15 czerwiec 2002 r. 

 Zebranie odbyło w Augustow
2002 roku w przerwie 
Delegatów Krajowej Se
 W zebraniu uczestniczyło 35 deleg
obecności w załączeniu. 
 Przewodniczący KSN JBR kolega Jerzy Dudek 

 Żelazny,  Barbara Jaku-
ińska – Gabler 

hut, Małgorzata 
 

ładzie: Kazimierz Siciński, 

gł

Sz

iązane z rozwiązywaniem problemów 
ych, z  których wiele 

matycznej. 
in Klementowski uzupełnił sprawozdanie 
ącego informacjami organizacyjnymi. Szcze-

gółowe sprawozdanie z działalności Prezydium KSN JBR 
w 

leg
dzi

 

ski po wysłuchaniu sprawozdań, 

do -

tk
ni

  Elż-

obach; 

 

Powracaj więc szybko do zdrowia i bądź z nami! 

 

 
 

Sprawozdanie 
wozdawczo - wyborczego 
awczo Rozwojowych NSZZ “Solidarność” -

 
 

ie, 15 czerwca  działania zw
między obradami Walnego Zjazdu 
kcji Nauki.  

jednostek badawczo – rozwojow
jest w sytuacji trudnej, często dra

atów; lista Kolega Alb
przewodnicz

po powitaniu delegatów zaproponował aby obradom prze-
wodniczył kolega Krzysztof Weiss, który jednogłośnie 
wybrany, poprowadził obrady według następującego po-
ądku:  rz

1. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej i uchwał i 
wniosków. 
2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KSN JBR w 
kadencji 1998-2002  
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej 
4. Dyskusja na temat sprawozdań i regulaminem KSN 
JBR  
5. Sprawozdanie komisji mandatowej 
6. Głosowania: 
 nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu i 

Prezydium KSN JBR 
 nad regulaminem  

7. Wybory : 
 przewodniczącego KSN JBR 

SN JBR  Prezydium K
 delegatów do Rady KSN 

 W głosowaniach jawnych wybrano komisje: 
dzie: Jan mandatową w skła

 Brzezbowska i Olga
 skrutacyjną w składzie:  Antoni Marc

M ymczykatuszewska i Beata Sz
 uchwał i wniosków w sk

Krystyna  Warsz i Elżbieta Lipińska - Łuczyn  
 Kolega Jerzy Dudek składając syntetyczne  spra-
wozdanie z działalności Prezydium KSN JBR  wskazał 

ówne kierunki aktywności Prezydium w kadencji 1998 - 
2002.  

czególnie ważne  w tej kadencji były dwa obszary  dzia-
łań, a mianowicie:  

prac e związane z opiniowaniem aktów prawnych 
dotyczących różnych sfer działania JBR –ów. W szcze-
gólności prace nad nowelizowanymi ustawami: “o 
utworzeniu Komitetu Badań Naukowych”  i “o  Jed-
nostkach Badawczo – Rozwojowych”. Wiele propono-
wanych przez KSN zapisów, zwłaszcza w nowelizowa-
nej ustawie o jednostkach badawczo- rozwojowych, zo-
stało przyjętych przez parlament.  

załączeniu. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ko-

a Bronisław Nizioł. Komisja bardzo wysoko oceniła 
ałalność Prezydium w mijającej kadencji w szczególno-

ści za: 
prace nad ustawami 

 interwencje w sprawach jednostek badawczo-
rozwojowych, które  były w trudnej sytuacji 
 walkę o sprawiedliwą ocenę działalności JBR-ów 
 sprawny przepływ informacji za pośrednictwem pocz-

ty elektronicznej, na stronach internetowych KSN i pu-
blikacji zamieszczanych w Biuletynie Informacyjnym – 
Wiadomości KSN. 

W dyskusji, w której wzięli udział koledzy A. Klementow-
ski,  J. Żelazny, K. Siciń
podkreślano sprawny przepływ informacji miedzy Prezy-
dium KSN i zainteresowanymi komisjami zakładowymi,   

skonały kontakt z przewodniczącym KSN JBR i na
tychmiastową pomoc z jego strony w przypadkach kiedy 
jest ona potrzebna. Zgłoszono również postulat aby spo-

ania delegatów odbywały się z większą częstotliwością 
ż dotychczas, co najmniej raz na rok.  

Przed przystąpieniem do głosowań i wyborów komisja 
mandatowa poświadczyła prawomocność zebrania.   
W głosowaniach jawnych delegaci: 
 udzielili absolutorium ustępującemu Prezydium KSN 

JBR  
 ustalili  skład liczbowy przyszłego prezydium  

W wyborach tajnych delegaci wybrali: 
 Przewodniczącego KSN JBR - kolegę Jerzego Dudka   
 Prezydium KSN w składzie: Andrzej Andrysiak, Ewa  

Błaszczyk, Alicja Bortkiewicz, Olga Brzezińska- Ga-
bler, Leszek Drobek, Barbara Jakubowska, Andrzej Ja-

Monika Lankosz,strzębski, Albin Klementowski,  
bieta Lipińska Łuczyn,  Anna Modzelewska – Artz, Ka-
zimierz Siciński, Jerzy Szkutnicki,  Krzysztof  Weiss,  
Marek Wirowski i  Zdzisław Żółkiewicz. 

KSN w os kandydatów na członków Rady 
Jerzy Dudek,  Krzysztof Weiss, Barbara Jakubowska,  
Elżbieta Lipińska Łuczyn i Zdzisław Żółkiewicz. 

 
 

  



 
Protokołowała  
Monika Lankosz 
 

 
 
Trzy czwarte żartem 
 

STRZEŻCIE SIĘ LICHA, CZYLI O PEWNYM WAŻNYM ZEBRANIU DELEGA
PEWNEJ POWAŻNEJ SEKCJI PEWNEGO ZWIĄZKU 

 
Jakiś czas temu odbyło się bardzo ważne zebranie 

sekcji pewnego związku, który - jak 
ądzą niektórzy - znalazł się na ostrym wirażu, decydują-

cym być m
kadencji władz sekcji, więc
dotychczasowych wyników i podjąć decyzję o przyszłych 
działani

ść o tym, 
jak to je

adowolić 
pytający

we. Większość z nich krążyła wokół tego, gdzie, jak i z 
kim kandydaci zamierzają w przyszłości pracować, co 
sprawiało wrażenie, że pytających mniej interesuje to, 

i mający 
ejne rundy wyborów nie 

wyłoniły zwycięzcy. Atmosfera stawała gorąca, a wypo-

egatów, znikło z sali obrad, na której wresz-
cie zapa

 

o sfrust
 

*** 

“Wiadomosci  KSN”    Biuletyn Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

TÓW  

delegatów poważnej 
s

oże o jego przyszłości. Było to zakończenie jakie główne zadania widzą przed sobą kandydac
 trzeba było rozliczyć się z przewodniczyć sekcji. Trzy kol

ach pod kierunkiem nowej ekipy, którą miały wy-
łonić wybory. Obrady rozpoczęto skromnie, bez zbędnych 
fanfar, w stylu roboczym. Zgodnie z uchwalonym porząd-
kiem obrad trzeba było załatwić wiele ważnych spraw. 
Początek przebiegał sprawnie. Tylko niektórym wydawało 
się, że po kątach sali snuje się jakieś małe, złośliwe licho, 
które zabłąkało się z pobliskiego lasu i próbuje różnych 
sztuczek po to, by popsuć konstruktywny nastrój panujący 
na sali.  

Część zebrania poświęcona sprawozdaniom ustę-
pujących władz, nie wzbudziła większego zainteresowania 
aż do chwili, gdy swoje sprawozdanie i wnioski przedsta-
wiła komisja rewizyjna. Jak na dokument tego typu był to 
materiał obszerny i zredagowany w dość swobodnym 
stylu. Dużą jego część zajmowała barwna opowie

dni koledzy, działający we władzach sekcji, pró-
bowali utrudniać pracę innym kolegom, uważając że to oni 
(czyli ci pierwsi) powinni robić to, co robili ci drudzy, 
tylko że ci drudzy woleli to robić na własną rękę. Tak 
wywołana kwestia spowodowała rzecz jasna gorącą dys-
kusję, dotyczącą głównie tego kto komu starał się prze-
szkadzać i dlaczego, a przy tej okazji powiedziano sobie 
nawzajem wiele przykrych słów. Czas mijał na twórczej 
wymianie zdań, o porządku obrad jakby zapomniano, a 
złośliwe licho rechotało radośnie w kącie. Na szczęście 
przyszła pora na kolację, w czasie której znaleziono salo-
monowe wyjście z niełatwej sytuacji. Tak więc można 
było zakończyć pozytywnie tę część obrad i uchwalić 
absolutorium dla ustępujących władz.  

Przystąpiono wreszcie do wyboru nowego składu 
władz sekcji na nową kadencję. Sympatia delegatów była 
podzielona mniej więcej po połowie między dwóch kan-
dydatów na stanowisko przewodniczącego, więc wybory 
zapowiadały się ciekawie. Poprzedziła je długa seria pytań 
do kandydatów, którzy nie szczędzili sił, żeby z

ch. Padały pytania i pseudo-pytania (z gotową tezą 
pytającego), a także pytania podchwytliwe i nieco złośli-

wiedzi delegatów - coraz bardziej emocjonalne. Nasze 
licho miało sporo powodów do złośliwej radości. Roz-
strzygnięcie przyniosła nazajutrz runda czwarta, przed 
którą delegatom udało się nieco przespać. Ciąg dalszy 
wyborów do władz odbywał się w już spokojniejszej at-
mosferze, co można by odnotować pozytywnie, gdyby nie 
czas, który zdążył znacznie wyprzedzić uchwalony porzą-
dek obrad. 

I tak nastał dzień trzeci, kiedy po zakończonych 
wyborach, już bez emocji można było rozważyć i roz-
strzygnąć problem dużej wagi - program działania sekcji 
na następnych lat parę. Licho, chyba zmęczone nadmiarem 
elokwencji del
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nował nastrój wzajemnego zrozumienia. Sprzyja-
łoby to z pewnością podjęciu konstruktywnych uchwał, 
gdyby nie fakt, że w ślad za lichem obrady opuściła więk-
szość delegatów, którym spieszno było do domowych 
pieleszy. W ten sposób zebranie, które ze względu na brak 
kworum zamieniło się w spotkanie towarzyskie, pogawę-
dziło sobie na różne tematy, żeby jakoś doczekać do obia-
du i rozjechało się w poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku. Prawdę mówiąc, nawet w obecności kworum 
trudno byłoby uchwalić program działania sekcji, bo mate-
riał przygotowany zawczasu na użytek zebrania był 
wprawdzie obszerny i zawierał wiele głęboko słusznych 
myśli, ale niestety nie wskazano w nim konkretnych za-
dań, które sekcja miałaby realizować w toku rozpoczętej 
kadencji. Niektórzy zdegustowani delegaci byli zdania, że 
stracono zbyt wiele czasu na dyskusje o sprawach mniej-
szej wagi, zamiast zająć się tym co najważniejsze - pro-
gramem działania sekcji. A to wszystko przez jedno małe, 
złośliwe licho leśne. 

Spytacie może, skąd ja to wszystko wiem? Ano 
znam od dawna pewne małe licho leśne i staram się żyć z 
nim w zgodzie, żeby mi nie robiło głupich figli. A o jakiej 
to poważnej sekcji była mowa? Tego licho nie chciało mi 
powiedzieć. Musicie zgadnąć sami. 

Optymista 
rowanego delegata. 
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