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5 Października - Światowy Dzień Nauczycieli 
 
 
 Po raz dziewiąty obchodzimy Światowy 
Dzień Nauczycieli ustanowiony w 1994 r. przez 
UNESCO dla upamiętnienia podpisania 5 październi-
ka 1966 r. Rekomendacji Statusu Nauczycieli. 
 Światowy Dzień Nauczycieli przypomina 
również Rekomendację Statusu Kadry Dydaktycznej 
Szkolnictwa Wyższego przyjętą w roku 1997.  
 Education International - ogólnoświatowy 
związek zawodowy pracowników edukacji zrzeszają-
cy 25 mln członków reprezentujących wszystkie stop-
nie edukacji: od przedszkoli do uczelni wyższych, 
przez 311 narodowych związków zawodowych w 159 
krajach, w swej działalności mającej na celu udostęp-
nienie oświaty wszystkim dzieciom i młodzieży dia-
logu z uczącymi, a także dobro i wolności uczących 
popiera obchody Dnia Nauczyciela. 
 Cele te wskazał nam również Ojciec Święty 
przed niedzielną modlitwą Anioł Pański 22 września 
2002 r. w Castel Gandolfo mówiąc, że:  
- Wkład jaki szkoła wnosi , wespół z rodziną i pod jej 
kierunkiem, jest i pozostaje nieodzowny w przekazy-
waniu wartości kultury. Kultura stanowi fundament 
tożsamości narodów i jest ona dzisiaj bardziej złożo-
na, lecz to właśnie, gdy się dobrze przyjrzeć, nadaje 
nowe znaczenie instytucjom oświatowym. Szczególna 
odpowiedzialność spoczywa w związku z tym na wie-
rzących, którzy na tym polu pracują. 
- Mówi się czasem, że podobnie jak rodzina, szkoła 
przeżywa kryzys. W ten sposób nawiązuje się do po-
wszechnego odczucia, że instytucja ta, chociaż uznaje 
się jej zasadniczą celowość, potrzebuje głębokich 
przemian, które pozwoliły by jej odpowiadać na dzi-

siejsze potrzeby społeczeństwa. W tym celu jednak 
nie wystarczy dostosowanie programów i struktur. 
Dobre funkcjonowanie szkoły zależy przede wszyst-
kim od jakości formacyjnej relacji między nauczy-
cielami i uczniami. Uczniowie dadzą z siebie 
wszystko, jeżeli wykładowcy pomogą im uchwycić 
znaczenie tego, czego mają się nauczyć, w odniesie-
niu do ich dojrzałości oraz otaczającej ich rzeczywi-
stości. Dotyczy to wszystkich szkół, publicznych i 
nie publicznych , każdego rodzaju i stopnia. 
 Celem Dnia Nauczyciela jest zwrócenie 
uwagi opinii publicznej i odpowiednich władz na te 
wszystkie problemy, które podniósł Ojciec Święty, a 
także na inne , które dotykają szkolnictwa i nauki na 
świecie, a które znajdują się w obszarze zaintereso-
wań i działań Education International. Takimi pro-
blemami są: występująca w niektórych krajach dys-
kryminacja mniejszości narodowych, zakaz lub 
utrudnianie nauczania w języku mniejszości, często 
zakaz używania tego języka, szykanowanie nauczy-
cieli  uczących w języku mniejszości. 
 EI walczy o godziwe wynagrodzenie na-
uczycieli szkolnych i akademickich, oraz o odpo-
wiednie kodeksy pracy dla nich. Tym ostatnim pro-
blemem zajmuje się intensywnie Krajowa Sekcja 
Nauki NSZZ “Solidarność” - członek Education 
International. 
 KSN włącza się zatem do obchodów Świa-
towego Dnia Nauczycieli i zachęca do tego wszyst-
kie Komisje Zakładowe NSZZ “Solidarność” w 
uczelniach wyższych. 

           /-/ Krystyna Woycicka 
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Zebranie otworzył Przewodniczący KSN kol. 

Janusz Sobieszczański, powitał zebranych i podzię-
kował za liczne przybycie. Przewodniczący przed-
stawił proponowany porządek zebrania zgodny z 
zawiadomieniami, a mianowicie: 

 
1. Określenie składu Prezydium, 
2. Wybory Prezydium, 
3. Zarys programu pracy Komisji Stałych. Najważ-

niejsze zadania, 
4. Sprawy organizacyjne Rady, 
5. Przegląd propozycji uchwał, stanowisk i wnio-

sków zgłoszonych na WZD KSN w dn. 14-16 
czerwca 2002 r., 

6. Informacje o pracach nad projektem ponadzakła-
dowego układu zbiorowego pracy dla szkół wyż-
szych, 

7. Aktualne propozycje legislacyjne MENiS, 
8. Sprawy bieżące, 
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Kol. Jerzy Żurak zaproponował rozszerzenie 

porządku obrad o punkty dotyczące nagród KSN i 
ustaleń Komisji Trójstronnej, problemy organizacyj-
ne KSN. Propozycje przyjęto do omówienia w ra-
mach spraw bieżących.  
 
Ad. p.1. 
Przewodniczący zaproponował następujący skład 
Prezydium: 
 
1. – Przewodniczący KSN, 
2. – Przewodniczący wszystkich komisji stałych 
(7 osób), 
3. – Z-ca przewodniczącego d/s szkolnictwa wyższe-
go, 
4. - Z-ca przewodniczącego d/s JBR, 
5. - Z-ca przewodniczącego d/s wewnątrzzwiązko-
wych, 
6. - Z-ca przewodniczącego d/s kontaktów zagranicz-
nych, 
7. – Sekretarz, 
8. – Skarbnik, 
9. – członek prezydium o nieustalonym zakresie 
obowiązków. 

Po dyskusji podjęto uchwałę akceptującą 
przedstawioną propozycję składu Prezydium KSN. 
W głosowaniu uczestniczyło 24 osoby. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 19 osób, przeciw – 3 osoby, 
wstrzymały się 2 osoby. Uchwała została przyjęta. 
 
Ad. p.2. 
Przewodniczący KSN zaproponował, aby funkcje 
określone w uchwale o składzie Prezydium, a wyma-
gające wyboru przez Radę, powierzono następującym 
kolegom: 
Z-ca przewodniczącego d/s szkolnictwa wyższego – 
Wojciech Pillich, 
Z-ca przewodniczącego d/s JBR – Jerzy Dudek, 
Z-ca przewodniczącego d/s wewnątrzzwiązkowych – 
Piotr Lewandowski, 
Z-ca przewodniczącego d/s kontaktów zagranicznych 
- Ryszard Mosakowski, 
Sekretarz – Krzysztof Weiss, 
Skarbnik – Barbara Jakubowska, 
Członek - Andrzej Grząślewicz. 
 

Wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie: 
Jadwiga Wojtasiak, Krystyna Śmietało, Marek Sa-
wicki, Elżbieta Kryś. Przewodniczącym komisji zo-
stał wybrany Marek Sawicki. 

W ramach dyskusji kol. Janiak zauważył, że 
w składzie Prezydium jest zbyt mała reprezentacja 
przedstawicieli uniwersytetów i zaproponował posze-
rzenie składu Prezydium do 15 osób tak, aby dołą-
czyć jeszcze jednego przedstawiciela uniwersytetów. 
W związku z tym złożył wniosek o reasumpcję gło-
sowania nad zmianą poprzednio przyjętej uchwały. 
Propozycję jego poparł kol. Żurak. Za wnioskiem 
głosowało 9 osób, przeciw 12, wstrzymały się 3 oso-
by. Wniosek został odrzucony. 

W ramach pytań do kandydatów pytania do 
kol. Pillicha skierowali kol. Żurak i kol. Janiak. Kol. 
Pillich odpowiedział na stawiane pytania. 

Zapytano kandydatów o zgodę na kandydo-
wanie do Prezydium. Kol. Lewandowski nie wyraził 
zgody na objęcie proponowanego stanowiska. 
Stwierdził, że jego organizacja regionalna upoważni-
ła go do kandydowania wyłącznie na stanowisko 
zastępcy d/s szkolnictwa wyższego. Pozostali kandy-
daci wyrazili zgodę. Kol. Lewandowski zapropono-



wał, aby na jego stanowisku pozostawić vacat do 
następnego zebrania Rady. 

W tajnym głosowaniu odnośnie składu Pre-
zydium wzięło udział 29 osób. 

 
Wyniki głosowania zgodnie z protokółem 

komisji skrutacyjnej: 
 

                            Tak  Nie 
Wojciech Pillich   13  16 
Jerzy Dudek   23    6 
Ryszard Mosakowski  23    6 
Krzysztof Weiss  23    6 
Barbara Jakubowska  28    1 
Andrzej Grząślewicz  25    4 

 
Wymaganą większość uzyskali Jerzy Dudek, 

Ryszard Mosakowski, Krzysztof Weiss, Barbara 
Jakubowska i Andrzej Grząślewicz. 
 
Ad. p.3. 

W trakcie przygotowywania kartek do gło-
sowania w wyborach Prezydium Rady KSN i obli-
czania głosów przez komisję skrutacyjną przewodni-
czący komisji stałych przedstawili krótko zakres 
planowanych działań. Kolejno referowali plany:  
kol. J.Olędzki – Przewodniczący komisji d/s organi-
zacji i finansowania nauki,  
K.Andrzejewska – Przewodnicząca komisji d/s legi-
slacyjnych,  
E.Krauze - Przewodniczący komisji d/s interwencji, 
T.Kolenda - Przewodniczący komisji d/s warunków 
pracy i spraw socjalnych,  
J.Żurak - Przewodniczący komisji d/s płacowych i 
K.Siciński - Przewodniczący komisji d/s restruktury-
zacji JBR.  
W zebraniu nie uczestniczył kol. R.Mosakowski - 
Przewodniczący komisji d/s kontaktów z zagranicą. 
 
Ad. p.4. 

W ramach omówienia spraw organizacyjnych 
Rady ustalono, że nie wprowadza się stałych termi-
nów posiedzeń Rady, natomiast mają się one odby-
wać średnio raz na 1,5 miesiąca. Z wyłączeniem mie-
sięcy wakacyjnych będzie to raz na dwa miesiące. 
Najbliższe posiedzenie wstępnie zaplanowano na 
drugą połowę września lub początek października.. 
Materiały na zebrania powinny być rozsyłane co 
najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem. Sekretarz 
powinien przygotować tezy lub komentarze do rozsy-
łanych materiałów. Zawiadomienia o zebraniach 
powinny dochodzić do adresatów w sposób pewny. 
Należy dokończyć opracowanie regulaminu Rady i 
przyjąć na jednym z następnych zebrań. Regulamin 
nie może być zbyt szczegółowy, żeby nie paraliżo-
wać działalności KSN. Należy opracować informację 
o składzie Rady wraz z adresami telefonami i adre-
sami e- mailowymi i rozesłać do wszystkich człon-
ków. Należy również wysłać do kierowników zakła-

dów pracy i komisji zakładowych poszczególnych 
członków Rady informacje, że ich pracownicy są 
członkami Rady. Materiały i sprawozdania z zebrań 
Rady powinny być publikowane w internecie na stro-
nie KSN. 

W związku z pytaniem Przewodniczącej 
Komisji ds Legislacyjnych wyjaśniono, że opinia 
Komisji Legislacyjnej, np. odnosząca się do projektu 
ustawy, jest opinią cząstkową. Powinna więc być 
dokumentem o charakterze poufnym. Po zestawieniu 
cząstkowych opinii prawnych i merytorycznych 
opracowana jest opinia Sekcji i dopiero ta opinia jest 
uzewnętrzniana. 
 Przewodniczący KSN zwrócił się do człon-
ków Rady o zadeklarowanie się do współpracy w 
jednej komisji stałej. Do współpracy w Komisji ds. 
Płac zgłosiło się 6 osób, do Komisji ds. Restruktury-
zacji JBR – 5, do Komisji ds. Organizacji i Finanso-
wania Nauki – 4, do Komisji ds. Zagranicznych - 7, 
do Komisji ds. Legislacyjnych – 1 osoba. 
 
Ad. p.5. 

Przystąpiono do przeglądu propozycji 
uchwał, stanowisk i apeli zgłoszonych na Zjeździe 
KSN w Augustowie w dniach 14-16.06.2002 r. 

Na podstawie dyskusji zjazdowej i zgłoszo-
nych wniosków została opracowana zwięzła uchwała 
programowa Rady KSN i wskazania i komentarze do 
uchwały programowej zawierające odniesienie do 
sytuacji społeczno politycznej w Polsce (wszyscy 
obecni otrzymali projekty uchwał na początku zebra-
nia). 

W głosowaniu odnośnie przyjęcia uchwały 
programowej wzięło udział 26 osób. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 26 osób. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie 
komentarz do uchwały programowej. Zgłoszono 
uwagi, że tekst wymaga więcej czasu na zapoznanie 
się z nim. W głosowaniu nad przyjęciem komentarza 
wzięło udział 26 osób. Za przyjęciem głosowało 12 
osób, przeciw – 12 osób, wstrzymały się 2 osoby. 
Komentarz odłożono do późniejszego rozpatrzenia. 

Kolejno omówiono pozostałe projekty 
uchwał, wniosków, stanowisk i apeli zgłoszonych na 
WZD KSN. Określono tryb pracy nad wnioskami i 
osoby odpowiedzialne za realizację przyjętych usta-
leń. W odniesieniu do kilku propozycji WZD Prze-
wodniczący KSN przedstawił stosowne projekty 
uchwał Rady, a mianowicie: w sprawie finansowania 
nauki i szkolnictwa wyższego, w sprawie ochrony 
krajowego zaplecza badawczo rozwojowego, w 
sprawie przynależności do dwóch sekcji branżowych. 
Pierwsze dwie uchwały przyjęto jednomyślnie, trze-
cią z wymienionych uchwał przyjęto przy dwóch 
głosach wstrzymujących. 
 
 
 
Ad. p.6. 



Tematykę dotyczącą aktualnego stanu prac 
nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy 
dla uczelni zreferował kol. W.Pillich. Uzgodniono 
sposób dopracowania wersji projektu układu, przez 
skrzynkę kontaktową. 
 
Ad. p.7. 

Nowe propozycje legislacyjne MENiS omó-
wił kol. J. Sobieszczański. W projekcie ustawy o 
zmianie ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o 
emeryturach i rentach z FUS wprowadzono ograni-
czenia zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy 
osób przechodzących na emeryturę. Z ograniczenia 
tego wyłączono profesorów. KSN proponowała roz-
szerzenie tego wyłączenia na pracowników nauko-
wych zatrudnionych w PAN, JBR i szkołach wyż-
szych. Początkowe rozmowy w Komisji Trójstronnej 
wskazywały, że propozycja spotyka się ze zrozumie-
niem. Jednak w końcowym dokumencie w tej spra-
wie takie rozszerzenie nie zostało uwzględnione.  

W odniesieniu do projektów Ministerstwa 
Kultury i MENiS, zmian ustawy o stopniach i tytule 
naukowym wprowadzających stopnie dr sztuki i dr 
hab. sztuki zwrócono uwagę, że te propozycje odno-
szą się do systemu wymagającego szerszych zmian. 
Dodatkowe wyjaśnienia złożyli kol. J.Olędzki, 
W.Pillich i K.Andrzejewska. W projekcie MENiS 
proponuje się także nowe regulacje dotyczące statusu 
doktorantów, w tym objęcie ich ubezpieczeniem spo-
łecznym. KSN zwracał uwagę na konieczność roz-
wiązania tych problemów. Z rozwiązaniami praw-
nymi powinny być powiązane odpowiednie decyzje 
finansowe, aby nie postępowało dalsze uszczuplanie 
finansów uczelni. 
 
Ad. p.8. 
 W ramach spraw bieżących Przewodniczący 
KSN przedstawił propozycje uchwał i decyzji: 
 
- Uchwałę dotyczącą podziękowania organizato-

rom WZD ze środowiska białostockiego za 
sprawne zorganizowanie Zjazdu. Uchwałę przy-
jęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

- Decyzję dotyczącą przyznania nagrody zespoło-
wi organizacyjnemu WZD. Decyzję przyjęto jed-
nomyślnie. 

- Uchwałę dotyczącą podziękowania organizato-
rom seminarium KSN – GEW za sprawną orga-
nizację seminarium. Uchwałę przyjęto przy 
dwóch głosach wstrzymujących. 

- Decyzję dotyczącą przyznania nagród w wysoko-
ści 300 i 200 złotych za pomoc w organizacji 
seminarium. Decyzję przyjęto jednomyślnie. 

 
Kol. Żurak zgłosił propozycję przyznania na-

gród osobom, które odeszły z pracy w Radzie, a które 
miały duży wkład w działalność Rady. Kol. Weiss 
zgłosił propozycję, aby zamiast nagród osobom tym 
wręczać dyplomy pamiątkowe i drobne upominki np. 
w postaci albumów książkowych. Przewodniczący 
KSN zaproponował, aby sprawę tę rozważyć po peł-
niejszym przygotowaniu propozycji i po uwzględnie-
niu możliwości finansowych KSN.  

Przewodniczący KSN poinformował o zało-
żeniach makroekonomicznych, będących podstawą 
do opracowania budżetu Państwa na 2003 r. Progno-
zuje się, że w 2003 r. PKB wzrośnie realnie o 3,1 %. 
Inflacja będzie się kształtować na poziomie 3 %, a 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
wzrośnie o około 1 %. Planuje się, że w państwowej 
sferze budżetowej wynagrodzenia wzrosną nie więcej 
niż o 1 punkt procentowy, a więc nominalnie o około 
4 %. Uzgodniono, że wzrost wynagrodzeń w szkol-
nictwie wyższym nie będzie odbywał się kosztem 
pozostałych osób zatrudnionych w państwowej sferze 
budżetowej. 

Kol. Żurak poinformował o pracach Komisji 
Trójstronnej na temat wzrostu wynagrodzeń w szkol-
nictwie wyższym. 
 
Ad. p.9. 

W ramach spraw wniesionych i wolnych 
wniosków Przewodniczący KSN ogłosił komunikat, 
że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady odbędzie 
się w dniu 13.07.02, o godz. 11, w siedzibie KSN. 

Postawiono wniosek, aby protokóły z zebrań 
były przedstawiane i akceptowane na następnym 
zebraniu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przed-
stawiła wniosek, aby protokóły z zebrań były przeka-
zywane komisji rewizyjnej. 

 
Na tym zebranie zakończono.

 
 
 

Protokółował: 
Krzysztof Weiss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA PROGRAMOWA  

RADY KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 
Warszawa, 6 lipca 2002 r. 

 
 

Siła NSZZ “Solidarność” oraz jego wpływ na przemiany społeczne, zachodzące w naszym kraju, zależą przede 
wszystkim od skuteczności działań podejmowanych przez Związek w celu obrony praw, godności i interesów pracowników 
będących jego członkami. Od naszych sukcesów na tym polu będzie zależał nabór członków i rozwój najważniejszych ogniw 
Związku - jego organizacji w zakładach pracy. Organizacje zakładowe muszą znajdować silne wsparcie zarówno ze strony 
struktur regionalnych, jak i struktur branżowych Związku. Doświadczenie ostatniej kadencji pokazuje, że zaangażowanie poli-
tyczne Związku nie może nigdy więcej w przyszłości oznaczać podporządkowania działań Związku interesom jakiejkolwiek 
partii politycznej. Polityczne zachowania Związku powinny konsekwentnie wspierać działania na rzecz poprawy życia w Pol-
sce, zaś Związek, jako ruch społeczny, musi pilnować, by każda kolejna władza dobrze służyła Narodowi. 

Uważamy, że najważniejszymi zadaniami KSN, działającej w ramach Sekretariatu Nauki i Oświaty, są: 
1. Ścisła współpraca z komisjami zakładowymi w rozwiązywaniu problemów pracowników zatrudnio-

nych w szkołach wyższych i instytutach naukowych. Ułatwi ją sprawna komunikacja między komisjami 
zakładowymi i władzami Sekcji, która zapewni szybki przepływ istotnych informacji do członków Związ-
ku oraz skuteczny odbiór sygnałów przekazywanych przez komisje zakładowe - zwłaszcza w sytuacjach 
napięć i konfliktów w zakładach. Ważną rolę w komunikacji wewnątrzzwiązkowej powinien spełniać regu-
larnie wydawany miesięczny biuletyn KSN oraz organizowane przez Sekcję konferencje i cykle szkoleń 
tematycznych. 

2. Kontynuowanie aktywnej działalności w celu zapewnienia wynagrodzeń odpowiadających społecznej 
i ekonomicznej roli pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Wymaga to podejmowania negocjacji 
na różnych poziomach, od zakładu pracy po rządowy. Celem jest uzyskanie środków budżetowych wystar-
czających do realizacji zadań statutowych, a także ich prawidłowy podział między poszczególne zakłady 
pracy i grupy zawodowe. Wiąże się to również z zadaniem reprezentowania interesów pracowników wobec 
pracodawców w toku negocjowania układów zbiorowych pracy.  

3. Uczestnictwo w tworzeniu przepisów prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki oraz czynny 
udział w rozwiązywaniu problemów powstających przy wprowadzaniu w życie nowych regulacji 
prawnych. W tym celu konieczna jest aktywność władz Sekcji w kontaktach z przedstawicielami rządu i 
na forum parlamentu.   

4. Wspieranie organizacji zakładowych w sytuacjach konfliktowych przez udzielanie pomocy prawnej. 
W zakres tej pomocy wchodzą również działania interwencyjne i - niekiedy - reprezentowanie pracowni-
ków w toku procesu sądowego. 

5. Czynny udział w międzynarodowych organizacjach związkowych nauczycieli i pracowników nauki 
oraz regularne kontakty z zagranicznymi związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników tych 
branż. Jest to szczególnie ważne w warunkach zacieśniającej się współpracy międzynarodowej i wspólnej 
walki z zagrożeniami procesu globalizacji. 
KSN oczekuje od krajowych władz Związku, Komisji Krajowej oraz Sekretariatu Nauki i Oświaty, sku-

tecznego wspierania jej działań, zwłaszcza, gdy wymagają one angażowania się w sprawy rozstrzygane na pozio-
mie administracji rządowej lub parlamentu. Wiele problemów, które są przedmiotem prac Sekcji, dotyczy także 
pracowników innych branż, co wymaga zgodnej współpracy między branżowymi strukturami Związku. Sprawą o 
podstawowym znaczeniu dla skuteczności działania struktur branżowych jest zapewnienie im odpowiedniego fi-
nansowania z centralnych funduszy Związku. Poziom finansowania powinien zapewniać sprawne wykonywanie 
podejmowanych zadań.  

Skuteczność i solidność pracy związkowej przy realizacji zadań Sekcji wymaga rzeczywistego zaangażo-
wania, odpowiedzialności i dużej aktywności wszystkich członków Rady KSN oraz członków Organizacji Zakła-
dowych NSZZ "Solidarność" zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki. 

 
 

Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
 
 

 

 



UCHWAŁY I DECYZJE 

RADY KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “Solidarność” 

Warszawa, dnia 6 lipca 2002 r. 

 
 

 
 
 

Decyzja Rady  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie projektów uchwał, wniosków, stanowisk i apeli zgłoszonych na WZD KSN 
w Augustowie, w dn. 14-16.06.2002 r. 

 
 Rada KSN, w odniesieniu do projektów uchwał, wniosków, stanowisk i apeli zgłoszonych na WZD KSN w 
Augustowie, w dn. 14-16.06.2002 r., podejmuje decyzje wyszczególnione w załączonym wykazie propozycji 
WZD. Członków Rady prosi się o nadsyłanie uwag i opinii do propozycji WZD, do dnia 5 września 2002 r.   /-/ 

(Obszerny załącznik zawiera treść propozycji załączonych przez delegatów WZD, tryb dalszej pracy nad 
propozycjami, osoby odpowiedzialne za realizację i terminy realizacji prac.) 

 
 
 
 

*** 
 
 
 

Uchwała Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 
 

 Rada Krajowej Sekcji Nauki, zgodnie ze wskazaniami Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Na-
uki NSZZ “Solidarność” (14-16.06.2002 r.) zwraca się do Parlamentu i Rządu RP o: 

• Przywrócenie wzrastającego finansowania nauki z budżetu Państwa, poczynając od 2003 roku, w którym nakła-
dy na naukę powinny kształtować się w granicach 0,7-0,8 PKB. W 1991 r. nakłady na naukę wynosiły 0,76 % 
PKB. W 2002 r. nastąpił drastyczny spadek finansowania nauki do poziomu 0,34 % PKB. Nawet przy trudno-
ściach finansów Państwa, tak niszczącej polityki nie wolno kontynuować. 

• Podniesienie nakładów na szkolnictwo wyższe w 2003 r. do poziomu 1,2 % PKB. Zwracamy się o zmniejszenie 
opóźnienia w realizacji II i III etapu poprawy wynagrodzeń oraz o znaczące zwiększenie środków finansowych 
na wydatki rzeczowe, pomoc materialną dla studentów i na inwestycje. Szkolnictwo wyższe przy dużym wzro-
ście zadań jest od wielu lat niedoinwestowane. 

• Stworzenie mechanizmów finansowania badań naukowych i prac wdrożeniowych przez gospodarkę. Wymaga 
to wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych i finansowych, które skłaniałyby podmioty gospodarki do wyko-
rzystywania polskiego potencjału badawczego. Należą do nich m.in. obniżenie podatku od działalności innowa-
cyjnej, stworzenie kapitału wysokiego ryzyka, czy też proponowane od lat przez KSN: negocjowanie pakietu 
badawczo-rozwojowego przy prywatyzacji przedsiębiorstw i wprowadzenie podatku rozwojowego wykorzy-
stywanego przez podmioty płacące ten podatek.   

• Opracowanie wieloletniego harmonogramu poprawy finansowania nauki szkolnictwa wyższego.  Są to zbyt 
ważne dla naszego Kraju dziedziny, aby co roku stawały się ofiarą przetargów politycznych i źródłem łatwych 
oszczędności przy kształtowaniu budżetu Państwa.        /-/ 

 
*** 

Uchwała Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie ochrony krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego 
 
Rada Krajowej Sekcji Nauki zwraca się do Rady Ministrów, autora Strategii Gospodarczej Rządu SLD-UP 

i PSL o ochronę krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego. 
Niedostateczne finansowanie nauki i prac badawczo-rozwojowych, z budżetu Państwa i z innych źródeł, 

powoduje, że wielu placówek naukowych znajduje się w stanie permanentnego zagrożenia ich istnienia. Rodzą się 



obawy, że resorty wobec podległych im placówek badawczo-rozwojowych będą podejmowały decyzje o prze-
kształceniach kierując się nie względami merytorycznymi, lecz chęcią pozbycia się “kłopotu”.  
 Szczególnie rzetelnego uprzedniego rozpoznania wymagają decyzje o prywatyzacji jednostek badawczo-
rozwojowych. Obecnie, przy braku mechanizmów wiążących gospodarkę z nauką, łatwo przewidzieć, że większość 
prywatyzacji, z punktu widzenia interesu Kraju, zakończy się niepowodzeniem. W takich przypadkach podejmo-
wanie decyzji o prywatyzacji będzie nieświadomym lub świadomym trwonieniem majątku narodowego. 
 Rada Krajowej Sekcji Nauki zwraca się także o zmianę przepisów prawno-finansowych pozwalającą pla-
cówkom badawczo-rozwojowym na operatywne i rynkowe funkcjonowanie. Jednostki badawczo-rozwojowe, fi-
nansowane w niewielkim procencie z budżetu państwa, a więc ze źródła zaliczanego do finansów publicznych, 
obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych i to nawet wtedy, gdy realizują prace badawcze na zamówienia 
prywatnych podmiotów gospodarczych. W rezultacie są sztucznie eliminowane z rynku prac badawczo-
usługowych o krótkich, najwyżej kilkumiesięcznych terminach realizacji, ponieważ w czasie takich kontraktów nie 
są w stanie przeprowadzić wymaganych przetargów na dostawy aparatury badawczej, materiałów do realizacji prac 
i większych usług. (Przy przetargach nieograniczonych ustawa przewiduje np. 6-tygodniowy okres zbierania ofert, 
należy też sprostać wielu praco- i czasochłonnym procedurom biurokratycznym. W efekcie spiętrzenia takich trud-
ności prywatne podmioty gospodarcze rezygnują z powierzania prac badawczo-usługowych polskim placówkom 
naukowym i zlecają je spółkom prywatnym czy placówkom zagranicznym, które następnie do realizacji zatrudniają 
zespoły czy pojedynczych polskich naukowców, czasem w sposób daleko odbiegający od cywilizowanego czy 
zgodnego z polskim prawem). 

Jednostki badawczo-rozwojowe choć w niewielkim stopniu korzystają ze środków budżetu państwa, mają 
jednak być objęte w całości planowanym na rok 2002 (a może i na dłużej) zamrożeniem płac. Uniemożliwi to jed-
nostkom, które np. w przyszłym roku uzyskają korzystne zamówienia z gospodarki, “przełożenie” tych korzyści 
(związanych za dodatkowym wysiłkiem pracowników) na adekwatne do nakładów pracy płace. 

Dla wszystkich jednostek naukowych, ale szczególnie dla badawczo-rozwojowych najsilniej powiązanych 
z gospodarką, niekorzystny jest również przewlekły tryb rozpatrywania projektów wynalazczych przez Urząd Pa-
tentowy RP. UP RP rozpatruje bowiem obecnie projekty zgłoszone w roku 1996, co powoduje znaczny rozdźwięk  
czasowy pomiędzy prowadzonymi w jednostkach naukowych pracami, a uzyskaniem oficjalnych dokumentów 
autoryzujących wynalazki, a dopiero na takim etapie można w jednostkach mówić o rozsądnych działaniach w 
zakresie umów licencyjnych czy tp.          /-/ 

 
 

*** 
 

Uchwała Rady  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

o składzie Prezydium KSN 
 

Rada Krajowej Sekcji Nauki postanawia, że Prezydium będzie liczyć 14 osób. W skład Prezydium będą 
wchodzić: 

1. Przewodniczący KSN 
2. Zastępca Przewodniczącego ds. szkolnictwa wyższego 
3. Zastępca Przewodniczącego ds. jednostek badawczo-rozwojowych 
4. Zastępca Przewodniczącego ds. wewnątrz związkowych  
5. Zastępca Przewodniczącego ds. zagranicznych Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,  
6. Sekretarz 
7. Skarbnik 
8. Przewodniczący Komisji ds. Interwencji 
9. Przewodniczący Komisji ds. Legislacyjnych 
10. Przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Finansowania Nauki 
11. Przewodniczący Komisji ds. Płac 
12. Przewodniczący Komisji ds. Restrukturyzacji JBR 
13. Przewodniczący Komisji ds. Warunków Pracy i Spraw Socjalnych 
14. Członek Prezydium            /-/ 
 

 
*** 

 
Uchwała Rady 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” - uznanie i podziękowanie  



Zespołowi Organizacyjnemu za zorganizowanie Walnego Zebrania Delegatów KSN 2002 
 
Rada Krajowej Sekcji Nauki wyraża uznanie i podziękowanie Przewodniczącej Zespołu Organizacyjnego 

WZD KSN Krystynie Śmietało i całemu Zespołowi oraz białostockiemu środowisku solidarnościowemu za staran-
ne przygotowanie Walnego Zebrania Delegatów KSN NSZZ “Solidarność” i sprawną obsługę obrad.   /-/ 

 
 

*** 
 

Decyzja Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

o przyznania nagrody Zespołowi Organizacyjnemu  
Walnego Zebrania Delegatów KSN 2002 

 
Rada Krajowej Sekcji Nauki przyznaje nagrodę Zespołowi Organizacyjnemu WZD KSN w wysokości 

3000 zł. Przeznaczenie nagrody pozostawia się dyspozycji Zespołu.      /-/ 
 
 

*** 
 

Uchwała Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie Seminarium GEW-KSN “Przemiany w Nauce i  
Szkolnictwie Wyższym w Niemczech i w Polsce” 

 
 Rada Krajowej Sekcji Nauki bardzo pozytywnie ocenia seminarium KSN-GEW zorganizowane w Krako-
wie, w dniach 16-17 maja 2002 r., poświęcone aktualnej sytuacji szkolnictwa wyższego w Niemczech i w Polsce, a 
także aktualnym problemom wynikającym z procesów globalizacji i inicjatyw europejskich. Rada Krajowej Sekcji 
Nauki wyraża uznanie i podziękowanie kol. Jerzemu Dudkowi i Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” In-
stytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za staranne przygotowanie Seminarium KSN GEW, sprawną organi-
zację obrad i sympatyczną atmosferę.        /-/ 

 
 

*** 
 

Uchwała Rady 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie przynależności organizacji związkowych do dwóch branżowych sekcji 
 

 Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” zwraca się do Delegatów KZD NSZZ “Solidarność”, 
aby uznali za możliwą przynależność organizacji związkowej do dwóch branżowych sekcji i wprowadzili tę po-

prawkę do statutu. 
 

 
Przewodniczący 

Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY  

KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 

Warszawa, dnia 13.07.2002 r. 
 

Obecni: 
Członkowie Prezydium: Janusz Sobieszczański, Jerzy 
Dudek, Kazimierz Siciński, Edward Krauze, Tadeusz 
Kolenda, Barbara Jakubowska, Krzysztof Weiss; 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Krystyna Śmietało, 
Jadwiga Wojtasiak; 
Zaproszeni goście: Maria Wesołowska, Krystyna 
Woycicka, Wojciech Pillich, Marek Gutowski. 



Zebranie otworzył Przewodniczący KSN kol. 
Janusz Sobieszczański. Przyjęto następujący porzą-
dek obrad: 
1.  Uchwała - projekt Uchwały Zjazdu “S”. 
2.  Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla 

szkolnictwa wyższego. 
3.  Sytuacja JBR i PAN - plan działań. 
4.  Komisja Trójstronna. 
5.  Sprawy organizacyjne. 
6.  Sprawy bieżące. 
7.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Ad.1. Został przedstawiony projekt uchwały, w któ-
rej Prezydium KSN zwraca się do Przewodniczącego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty o wniesienie pod obra-
dy Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “S” projektu 
uchwały o kontynuowaniu działań w sprawie popra-
wy sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego. Za przyję-
ciem uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie 
Prezydium, 7 osσb. Prezydium KSN zobowiązuje 
wszystkich przedstawicieli KSN, będących delega-
tami na Zjazd Krajowy, do poparcia wniosku podczas 
obrad Zjazdu. Pismo do kol. Stefana Kubowicza 
przygotuje kol. K. Weiss. 
 
Ad.2. Sprawy ponadzakładowego układu zbiorowego 
dla szkolnictwa wyższego zreferował kol. Wojciech 
Pillich. Stwierdził, że wystąpiły pewne opóźnienia. 
Projekt wstępny opracował pan Włodarczyk. Na naj-
bliższym spotkaniu Zespołu ds Układów Zbiorowych 
rozpoczną się prace nad dopracowaniem tekstu pro-
jektu, w szczególności chodzi o odpowiednią zbież-
ność z ustawą o szkolnictwie wyższym i z prawem 
pracy. Uzyskano grant na opracowanie układu zbio-
rowego. Do końca roku musi powstać ostateczna 
wersja układu. Konieczna jest ścisła współpraca z 
przedstawicielami innych uczelni poza politechnika-
mi i uniwersytetami takimi jak uczelnie: medyczne, 
artystyczne, rolnicze, morskie, a także z przedstawi-
cielami pracowników bibliotek. 

Zgłoszono sygnały, że komisje zakładowe, 
które dysponują projektem wstępnym mają trudności 
z odniesieniem się do obszernego materiału układo-
wego. Przewiduje się, że pod koniec września lub na 
początku października zostanie skierowana do komi-
sji zakładowych uporządkowana i poprawiona wersja 
układu zbiorowego, z odpowiednim pismem prze-
wodnim zawierającym omówienie ewentualnych 
zmian w stosunku do obecnie stosowanych rozwią-
zań.  
 
Ad.3. Sytuację JBR przedstawił Jerzy Dudek, uzu-
pełnił Kazimierz Siciński. Sytuacja JBR jest coraz 
gorsza. JBR-y są zmuszane do prywatyzacji. Jest 
pomysł, żeby JBR-y nie były zwalniane z podatków. 
Powołana przez Zjazd KSN komisja d/s Transforma-
cji JBR-ów ma opracowany wstępny plan działania. 
Należy doprowadzić w pierwszym rzędzie do spo-
tkania z ministrem gospodarki. Można rozważać 

propozycje reorganizacji JBR-ów na podobnej zasa-
dzie jak w Niemczech Fundacja Frauchofera. W 
Niemczech istnieje zapis w konstytucji dotyczący roli 
nauki w społeczeństwie. Fundacja Frauchofera 
otrzymuje pieniądze z budżetu państwa oraz z po-
szczególnych landów. Obecnie w szybkim tempie 
postępuje degradacja wielu JBR-ów. Może dojść do 
ich samolikwidacji. W medycynie jest tendencja do 
przejmowania JBR-ów przez Akademie Medyczne i 
likwidacji tych komórek, ktσre nie dotyczą dydakty-
ki. W instytutach z zakresu ochrony środowiska mo-
że nastąpić dalsze pogorszenie sytuacji jeżeli nastąpi 
likwidacja regionalnych funduszy na ochronę środo-
wiska. W ramach umów międzynarodowych Polska 
otrzymuje fundusze offsetowe, ktσre mogą być prze-
znaczane na badania naukowe i prace wdrożeniowe. 
Mogą się tym zająć regionalne rady JBR. 

Kol. J. Sobieszczański zaproponował, aby 
pomyśleć o podjęciu się opracowania koncepcji 
ustroju nauki w Polsce, obejmującego całość zagad-
nienia, poczynając od struktury placówek naukowych 
aż po sposoby finansowania nauki. Zasadniczo nie 
należy to do zadań związku, lecz coraz wyraźniej 
odczuwa się brak jasnej koncepcji w poczynaniach 
Państwa wobec nauki. Zwrócił się do Przewodniczą-
cego Komisji ds Transformacji JBR, aby ewentualnie 
w pracach Komisji uwzględnił tę propozycję. W 
sprawie prac nad koncepcją ustroju nauki nie podjęto 
decyzji wiążących. Kol. M. Gutowski zwrócił uwagę, 
że należy uzyskać poparcie ze strony profesorów 
uczelni i PAN dla opracowania przez KSN koncepcji 
ustroju nauki. Kol. Sobieszczański zaproponował, 
aby najpierw w kręgach KSN opracować założenia 
ustroju nauki, a następnie zwrócić się o współdziała-
nie i poparcie ze strony autorytetów naukowych. 

Sytuację PAN zreferował kol. Marek Gutow-
ski. PAN zatrudnia około 8 tys. osób w 81 placów-
kach. 80% jednostek ma kategorię najwyższą. 

Sytuacja jest zła. Trzy instytuty są do likwi-
dacji. Dotacje statutowe nie starczają na płace. W 
niektσrych instytutach zaproponowano obniżkę plac 
o 20%.  
 
Ad.4. Ze względu na nieobecność kol. Jerzego Żura-
ka omówienie aktualnego stanu prac Komisji Trój-
stronnej zdjęto z porządku obrad. 
 
Ad.5. Kol. Sobieszczański zaproponował utworzenie 
stanowiska pełnomocnika prezydium d/s PAN i za-
proponował objęcie tego stanowiska przez kol. Mar-
ka Gutowskiego. Do jego obowiązków będzie należa-
ło reprezentowanie Prezydium KSN w sprawach 
jednostek PAN na zewnątrz. Uchwała w tej sprawie 
została przyjęta jednomyślnie (7 głosów za). Kol. 
Sobieszczański zwrócił uwagę, że w sprawach PAN 
powinien być utrzymywany kontakt z Krajową Sek-
cją Pracowników PAN. 

Kol. Sobieszczański zaproponował powoła-
nie zespołu organizacyjnego, ktσrego zadaniem bę-



dzie wspieranie Prezydium w bieżących pracach 
KSN. Kol. Jadwiga Wojtasiak z Komisji Rewizyjnej 
zgłosiła zastrzeżenie czy Prezydium ma prawo powo-
łać taki organ i czy będzie on otrzymywał wynagro-
dzenie. Kol. Sobieszczański stwierdził, że Prezydium 
KSN wielokrotnie powoływało zespoły robocze. 
Sprawa odpłatności do tej pory nie była rozważana i 
również w tym przypadku tej sprawy nie rozważano. 
Kol. Krauze stwierdził, że zgodnie ze statutem pre-
zydium ma prawo powołać dla realizacji doraźnych 
potrzeb dowolny zespół. Uchwała w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Prezydium d/s Organizacyjnych zo-
stała przyjęta jednomyślnie. 

Kol. Sobieszczański zgłosił apel do prze-
wodniczących Komisji Stałych o przygotowanie pro-
gramu działania na kadencję i harmonogramu prac w 
latach 2002 – 2003 oraz o zgłoszenie propozycji ter-
minu zreferowania tych zagadnień na zebraniu Rady 
KSN. Odpowiednie pisma do przewodniczących 
komisji zredaguje kol. Weiss i roześle na początku 
września. 

GEW zaprasza przedstawiciela KSN do 
udziału w szkole letniej w ostatnim tygodniu sierpnia 
(25–31.08.2002 r.), wymagana jest znajomość języka 
niemieckiego. Przewodniczący zaproponował kol. W. 
Pillicha. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie. 

Do KSN wpłynął do zaopiniowania opraco-
wany przez MON projekt ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, umoż-
liwiający odbywanie służby wojskowej przez studen-
tów podczas studiów. Także w tej sprawie został 
nawiązany kontakt z Legią Akademicką. Przewodni-
czący zaproponował przekazanie sprawy kol. Grzą-
ślewiczowi. Prosił, aby przy opracowaniu opinii KSN 
o projekcie ustawy uwzględnić stanowisko Legii 
Akademickiej. Z kol. Grząślewiczem skontaktować 
się ma kol. Weiss. 

Dotarło do KSN pismo z Międzynarodówki 
Edukacyjnej EI w sprawie represjonowania i szyka-
nowania działaczy Tureckiego Związku Zawodowe-
go z prośbą o poparcie protestu. Kol. K. Woycicka 
przygotuje tekst pisma do Prezydenta Turcji. 

Przewodniczący zobowiązał kol. Weissa do 
zredagowania pisma do dyrektorów instytutów i rek-
torów uczelni zawiadamiających o wyborze do Rady 
KSN ich pracowników. Pisma te powinny być wy-
słane w pierwszej połowie września. 

Termin następnego posiedzenia Prezydium 
ustalono na 21.09.2002 r. 
 
Ad.7. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Przewodniczący przedstawił pismo sekreta-
rza stanu MEN stanowiące odpowiedź na uwagi KSN 
do projektu zmiany ustawy o stopniach naukowych i 
tytule naukowym. 

Kol. Pillich zgłosił wniosek, aby informacja 
o zjeździe KSN znalazła się w “Tygodniku Solidar-
ność”. Rσwnież należy opublikować w “Wiadomo-
ściach KSN” odpowiedź ministra.  

Kol. Krauze zgłosił problem naliczania w 
uczelniach odpisu na fundusz socjalny nie od plano-
wanych przez Senat środków, a od środków dostar-
czanych przez MEN. Jest to niezgodne z Kodeksem 
Pracy. Należy interweniować w tej sprawie. Stanowi-
sko KSN powinni wypracować koledzy Krauze, Pil-
lich i Kolenda. 

Kol. Jakubowska zgłosiła pytanie czy KSN 
będzie zajmował się proponowanymi zmianami w 
Kodeksie Pracy? Ustalono, że należy uważnie anali-
zować zmiany i opinie o zmianach w Kodeksie Pra-
cy. Konieczna jest pełna informacja na ten temat. 
Pani Joanna Kniecicka ma skontaktować się z kol. 
Jerzym Żurakiem, aby opracował propozycje i opinie 
KSN. 

Na tym zebranie zakończono. 
 

/-/ Krzysztof Weiss 
Sekretarz KSN NSZZ “S” 

 
 
 

 
 

 
 

UCHWAŁY Z PREZYDIUM RADY  
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ  “SOLIDARNOŚĆ” 

Warszawa, dnia 13.07.2002 r. 
 
 

***** 
 
 

Uchwała Prezydium  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydium KSN ds. Polskiej Akademii Nauk 



 
 Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” tworzy funkcję Pełnomocnika Prezydium KSN ds. 
Polskiej Akademii Nauk.          /-/ 

 
 
 
 

Uchwała Prezydium  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 

w sprawie wniesienia projektu uchwały na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ “Solidarność” 
 
 Prezydium KSN zwraca się do Przewodniczącego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” Ste-
fana Kubowicza o wniesienie pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” załączonego projektu 
uchwały.          /-/ 
 
 
 
 

Projekt Uchwały  
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność”  

o kontynuacji działań w sprawie poprawy sytuacji nauki i szkolnictwa wyższego 
26-28 września 2002 r. 

 
 KZD NSZZ “Solidarność”, wobec tylko częściowego rozpatrzenia i uwzględnienia postulatów NSZZ “So-
lidarność” w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, będących przedmiotem sporu z Rządem w latach 2000-2001, 
zobowiązuje Komisję Krajową do kontynuacji działań w celu wynegocjowania rozwiązań gwarantujących poprawę 
sytuacji tych dziedzin, umożliwiających wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju naszego Kraju.  

 
 
 
 

Uchwała Prezydium  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” 
o utworzeniu Zespołu Organizacyjnego KSN 

 
 Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” postanawia utworzyć Zespół Organizacyjny Pre-
zydium KSN. Zadaniem Zespołu jest wspomaganie organizacyjne w bieżącej realizacji prac KSN. 

 
 

Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ “Solidarność” 

/-/ Janusz Sobieszczański 
 
 
 
 
 
Minister Nauki 
Przewodniczący 
Komitetu Badań Naukowych 
Michał Kleiber 

Warszawa, 2002.08.02 
 
Pan Janusz Sobieszczański 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki  
NSZZ “Solidarność” 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 



W związku z listem Pana z dnia 16 lipca 2002 r., nr 82/W/02, przy którym zostały załączone Uchwały Krajowej Sek-
cji Nauki NSZZ “Solidarność” – podjęte w dniu 6 lipca 2002 r. – w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego oraz 
w sprawie ochrony krajowego zaplecza badawczo-rozwojowego, uprzejmie informuję, że Komitet Badań Naukowych będzie 
występował przy opracowywaniu budżetu na 2003 r. o zwiększenie nakładów na naukę. W obecnej sytuacji finansowej pań-
stwa trudno jednak oczekiwać wzrostu nakładów na naukę w 2003 r. do poziomu 0,7 – 0,8% PKB, postulowanego przez KSN 
NSZZ “Solidarność”. Zwiększenie nakładów z budżetu państwa do tej wysokości wymagałoby znacznego ograniczenia środ-
ków w innych sferach, a na to brak jest obecnie przyzwolenia społecznego. Zdaniem KBN, istotny wzrost finansowania sfery 
nauki przynieść może długofalowe działanie środowiska naukowego polegające na wykazywaniu społeczeństwu i decydentom 
znaczenia roli nauki dla gospodarczego i społecznego rozwoju kraju oraz proponowaniu konkretnych działań sprzyjających 
podniesieniu efektywności badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich powiązaniu z praktyką gospodarczą. W aktualnych 
warunkach, jedynym sposobem zwiększenia nakładów na naukę jest wzrost środków pozabudżetowych. Komitet Badań Na-
ukowych podejmuje szereg działań i przedsięwzięć, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do finansowania 
badań naukowych i prac rozwojowych ze środków pozabudżetowych. 

Do działań takich przykładowo zaliczyć można: 
1. wspieranie przez Komitet Badań Naukowych prac nad ustawą o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, za-

inicjowanych przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP (druk nr 143). Projekt ustawy przewiduje m.in. wyłączenie 
środków własnych jednostek naukowych spod działania przepisów ustawy o zamówieniach  publicznych, 

2. rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o finansowaniu nauki. Komitet Badań Naukowych zamierza w projekcie tej 
ustawy wyłączyć własne środki finansowe jednostek naukowych – uzyskane spoza budżetu – spod działania przepisów ustawy 
o finansach publicznych, 

3. przygotowanie przez Komitet Badań Naukowych i przesłanie m.in. Ministrowi Finansów propozycji uzupełnień 
istniejących rozwiązań ekonomicznych, stwarzających przedsiębiorcom lepsze warunki do finansowania badań naukowych i 
prac rozwojowych. Propozycje te są obecnie przedmiotem oceny w Ministerstwie Finansów w aspekcie ich wpływu na zmniej-
szenie dochodów budżetu państwa. Ewentualne wprowadzenie tych rozwiązań nastąpi w ramach nowej strategii gospodarczej 
dla przedsiębiorców. 

 
Będę zobowiązany za wspieranie przez Radę Krajową Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” działań podejmowanych 

przez Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych na rzecz zwiększenia środków finansowych na naukę, 
zarówno budżetowych, jak i pozabudżetowych. 

Z wyrazami szacunku 
/-/ Michał Kleiber 

 
 
 

Kolejny etap podwyżek płac w szkołach wyższych. 
(RED.) 

Związek Nauczycielstwa Polskiego AGH-Kraków, 
Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Kraków, 11.09.2002 r.  
 

Pani Krystyna Łybacka 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 

 
 Społeczność pracownicza Akademii Górniczo-Hutniczej, doceniając decyzję Rządu RP o utrzymaniu planowanych 
pierwotnie wskaźników wzrostu wynagrodzeń strefy budżetowej oczekuje, że II etap ustawowej regulacji wzrostu wynagro-
dzeń w Państwowych Szkołach Wyższych zostanie przeprowadzony z dniem 1.01.2003, w połączeniu z podwyżką inflacyjną. 
Podobnie jak przyspieszenie podwyżki w Oświacie, wymaga to zmian ustawowych, dlatego też oczekujemy od Pani Minister 
szybkich działań zmierzających do przedstawienia rządowego projektu nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Stosun-
kowo niewielkie środki finansowe w skali Budżetu Państwa przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w Państwowych Szkołach 
Wyższych, powinny być także zabezpieczone w projekcie Ustawy Budżetowej. 
 Wstępne deklaracje Pani Minister o możliwości przesunięcia wdrożenia II-go etapu płac w Szkołach Wyższych z 
września 2003 na styczeń 2003, mamy nadzieję, nabiorą realnego kształtu. 
 

Prezes Rady Zakładowej 
Związku Nauczycielstwa Polskiego AGH 

/-/ dr inż. Roman Staszewski 

Przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” AGH 

/-/ dr inż. Piotr Lewandowski 
 
 

 

 
 
 
 
 
KONFERENCJA REKTORÓW 



AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH 
Biuro: Politechnika Warszawska, 
pl. Politechniki 1, 00-661 W-wa 
 

Dokument nr 2/III 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

 
Uchwała Prezydium KRASP 

z dnia 13 września 2002 r. 
w sprawie konieczności przyspieszenia terminu realizacji drugiego etapu podwyżek 

wynagrodzeń pracowników szkól wyższych 
 

W związku z przekazywanymi przez oficjalne źródła rządowe informacjami o poprawie sytuacji ekonomicznej pań-
stwa oraz zapowiedzią realizacji kolejnego etapu podwyżek płac nauczycieli Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich zwraca się do Władz Rzeczypospolitej z apelem o realizację zagwarantowanego ustawowo od 1 września 2002 
r., a odłożonego o rok, drugiego etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, tak aby podwyżki 
te weszły w życie od 1 stycznia 2003 r. 
 

Przewodniczący KRASP 
/-/ prof. dr hab. Franciszek Ziejka 

 
 
 

Ukształtowały się nowe władze Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2002-2005. 
Podajemy skład osobowy Prezydium KRASP oraz uchwałę w sprawie zadań jakie Konferencja ma zamiar podjąć. (RED.) 

 
*** 

Prezydium KRASP 
 
Przewodniczący KRASP: 
- prof. dr hab. Franciszek Ziejka - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
Wiceprzewodniczący KRASP:  
- prof. dr hab. Piotr Węgleński - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; 
- prof. dr hab. Jerzy Dembczyński - Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich 

Uczelni Technicznych; 
Członkowie: 
- prof. dr hab. Jerzy Woźnicki - Honorowy Przewodniczący KRASP; 
- prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przewodniczący Konferen-

cji Rektorów Uniwersytetów Polskich; 
- prof. dr hab. Tomasz Borecki - Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Przewodniczący Konfe-

rencji Rektorów Uczelni Rolniczych; 
- prof. dr hab. Michał Śliwa - Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni 

Pedagogicznych; 
- prof. dr hab. Marek Rocki - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Przewodniczący Konferencji Rektorów 

Uczelni Ekonomicznych, Przewodniczący Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego; 
- prof. dr hab. Maciej Latalski - Rektor Akademii Medycznej w Lublinie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni 

Medycznych; 
- prof. Ryszard Zimak - Rektor Akademii Muzycznej w Warszawie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Arty-

stycznych; 
- prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Przewodniczący Konferencji 

Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego; 
- kontradmirał prof. dr hab. Antoni Komorowski - Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Przewodniczący Konfe-

rencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych; 
- prof. dr hab. Jan Kopcewicz - Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Przewodniczący Komisji ds. Legislacyjnych; 
- prof. dr hab. Jan Krysiński - Rektor Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki i Kontaktów ze Szkol-

nictwem Średnim; 
- prof. dr hab. Stefan Jurga - Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej KRASP. 
 

*** 
UCHWAŁA PREZYDIUM KRASP 

z dnia 14 września 2002 r. 
w sprawie zadań stojących przed KRASP w kadencji 2002-05 

 
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2002-05 będzie podejmować działania 

mające na celu obronę autonomii publicznych szkół wyższych. Konferencja będzie się przeciwstawiać próbom traktowania 
przez organy administracji państwowej uczelni - instytucji o charakterze wyższej użyteczności publicznej - jako firm komer-



cyjnych. 
Prezydium KRASP deklaruje gotowość aktywnego włączenia się w proces przygotowania projektu nowego prawa o 

szkolnictwie wyższym, a także programu rozwoju szkolnictwa wyższego na najbliższych kilkanaście lat. 
KRASP będzie się zajmować ponadto: 

- algorytmem rozdziału środków finansowych między uczelnie publiczne, 
- przyśpieszeniem realizacji zapisów ustawy gwarantującej podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni, 
- tworzeniem trwałych podstaw kształcenia kadry naukowej, 
- uregulowaniem relacji między szkołami publicznymi i niepublicznymi, 
- zachowaniem etosu środowiska akademickiego, m.in. problemem wieloetatowości i stopni naukowych uzyskiwanych w 

oparciu o zaniżone kryteria, 
- kształtowaniem właściwego obrazu publicznych szkół wyższych w mediach. 

Uznając rolę więzi łączących szkolnictwo wyższe ze szkolnictwem średnim, Prezydium KRASP deklaruje gotowość 
włączenia się uczelni w proces modernizacji systemu edukacji w Polsce. Dostrzegając pilną potrzebę przygotowania polskiego 
szkolnictwa wyższego do integracji ze szkolnictwem Unii Europejskiej, Konferencja wspierać będzie wszelkie inicjatywy 
zmierzające do zacieśnienia więzi naszego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem Unii (w ramach Rady Europy, EUA i in-
nych organów europejskiego szkolnictwa wyższego). 

 
Przewodniczący KRASP 

prof. dr hab. Franciszek Ziejka 
 

 
 

STANOWISKO PREZYDIUM KK nr 146/02 

WS. NOWELIZACJI KODEKSU PRACY 

 
Oceniając zmiany prawa pracy dokonane przez Sejm w nocy 26 lipca 2002 r., Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

“Solidarność” stwierdza, że: 
 

- zmiany te w zdecydowany sposób odbiegają od wcześniejszych przedłożeń rządu oraz dokumentów będących przedmio-
tem opiniowania i uzgodnień stron dialogu; 

- w ostatniej chwili wprowadzono niekorzystne dla pracowników zmiany, uderzające w nich głównie finansowo; 
- pod hasłem walki z bezrobociem wprowadza się rozwiązania, które to bezrobocie zwiększą. 

 
Za niedopuszczalne i najbardziej dotkliwe dla pracowników uznajemy następujące rozwiązania: 

 
1. Bezpłatny pierwszy dzień zwolnienia lekarskiego; 
2. Dowolnie długie zatrudnianie pracowników na czas określony; 
3. Zwiększanie limitów nadgodzin i obniżenie wynagrodzenia za nie oraz zastępowanie wynagrodzenia za nadgodziny dniami 
wolnymi od pracy bez zgody pracownika; 
4. Możliwość wydłużenia dnia pracy o 1 godzinę przez wprowadzenie bezpłatnej przerwy; 
5. Możliwość zawieszenia układów zbiorowych pracy i obniżania wynagrodzeń poprzez wprowadzenie niejasnego kryterium 
“trudności finansowych pracodawcy”; 
6. Obowiązek tworzenia służb bhp tylko w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 100 osób; 
7. Wprowadzenie umów na zastępstwo wyłącznie w celu ograniczenia praw kobiet ciężarnych; 
8. Pozbawienie ochrony prawnej reprezentacji pracowniczej; 
9. Faktyczne pozbawienie konstytucyjnych uprawnień pracowniczych osób w małych przedsiębiorstwach (poniżej 20 zatrud-
nionych), stanowiących rosnący odsetek ogółu pracowników .  

 
Za skandaliczne uznajemy wykorzystanie parlamentarnych procedur legislacyjnych dla uniknięcia ustawowego obo-

wiązku konsultacji zmian w przepisach prawa pracy ze związkami zawodowymi. Zignorowanie przez parlament treści uzgod-
nień pomiędzy partnerami społecznymi jest wyrazem arogancji władzy i prowadzenia pozorowanego dialogu społecznego. 
Niweczy to pozytywne dla pracowników efekty wcześniejszych uzgodnień dotyczących: 
 
1. Rezygnacji z propozycji możliwości definitywnego rozwiązywania układów zbiorowych; 
2. Odstąpienia od pozbawienia odpraw w przypadku indywidualnych zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 
3. Wprowadzenia zapisów zmierzających do ograniczenia zatrudnienia pozakodeksowego. 

 
Kontynuując walkę w obronie praw pracowniczych postanawiamy: 
 

1. 1 sierpnia 2002 r . przekazać na ręce Marszałka Senatu RP propozycje poprawek niezbędnych - naszym zdaniem - do usta-
wy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy, popartych około 200 tysiącami podpisów obywateli; 
2. Zorganizować w dniu 6 sierpnia 2002 r. - w przewidywanym terminie posiedzenia poświęconego prawu pracy - pikietę 
protestacyjną przed budynkiem Senatu; 
3.Zwołać w dniu 6 sierpnia br. w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej. 



 
 

/-/ Marian Krzaklewski 
 
 
 
 

 
W sprawie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). 

 
 
PROTEST 
 
 
Zarząd Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność” 
na ręce Przewodniczącego ZR  J.Gąsiorowskiego 
 

W sobotę, 13 lipca br. w Szczecinie, powstał  
 

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) 
 

powołany przez I Ogólnopolskie Zgromadzenie Przedstawicieli Zagrożonych Polskich Przedsiębiorstw i Grup Pracowniczych. 
W Zgromadzeniu udział wzięli pracownicy ponad 70 zakładów pracy, oraz Andrzej Gwiazda i Marian Jurczyk. OKP skierował 
do rządu RP pięć żądań i czternaście postulatów, w których m.in. żąda: “zaprzestania kryminogennej prywatyzacji, wstrzyma-
nia zmian w Kodeksie Pracy, ujawnienia prawdziwego stanu negocjacji z Unią Europejską, potraktowania sytuacji polskiego 
przemysłu jako stanu klęski żywiołowej”. 

Nasze stanowisko, tj. stanowisko Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Politechnice Warszawskiej 
jest następujące:  

 
od szeregu lat, w wielu uchwałach i stanowiskach domagamy się: zaprzestania niszczenia polskiego przemysłu i rol-

nictwa, zaprzestania złodziejskiej prywatyzacji, zaprzestania wyprzedaży za bezcen naszego majątku narodowego. 
 
Zajmowane przez nas stanowisko, w wyżej przytoczonych sprawach, jest identyczne ze stanowiskiem OKP. 
 
W tej sytuacji domagamy się, aby NSZZ “Solidarność” poparł inicjatywę OKP. 

 
Dotychczasowe działania naszego Związku w takich sprawach jak: walka z bezrobociem, walka o 

utrzymanie miejsc pracy, likwidowanie polskiego przemysłu (niepotrzebnego Unii Europejskiej), zapo-
bieganie rabunkowej prywatyzacji i wyprzedaży majątku narodowego są nieskuteczne. Dowodzą tego 
choćby działania naszego Związku w sprawie Stoczni Gdańskiej, przemysłu zbrojeniowego czy górnic-
twa. Nie zanosi się na to - zwłaszcza pod obecnym kierownictwem Związku - aby ta sytuacja uległa 
zmianie. Należy więc ten ruch - OKP - ze wszystkich sił wspomagać. 

 
Zwracamy się do Przewodniczącego i Zarządu Regionu Mazowsze o natychmiastowe podjęcie działań popierających 

słuszną inicjatywę OKP  
 
Warszawa, dnia 16 lipca 2002 r. 
 

Za Prezydium: 
 

 
Przewodniczący Komisji Zakładowej 

NSZZ “Solidarność” 
w Politechnice Warszawskiej 

/-/ dr Zygmunt Trzaska Durski 
 
 
 

W Chorzowie w dniach 24 – 25 VI br odbyło się VII Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko- Dąbrow-
skiego NSZZ “Solidarność”. Podjęto na nim szereg ważnych uchwał i stanowisk. Niektóre z nich zamieszczamy w 
nadziei, że zainteresują naszych czytelników.       (RED.) 

VII W
 

alne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiej “Solidarności” 
 



Uchwała Nr 6 
VII Walne Z ów Regionu Śląsko-

Dąbrow
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 Delegaci V atów NSZZ 
Solidar

 VII Walne w NSZZ “Solidar-
” R

 VII Walne w NSZZ “Solidar-
” R

 VII Walne w NSZZ “Solidar-
” R

II Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidar-
ność” Regionu Śląs yraża kategorycz-

dku negatywnej reakcji rządu na ten 

ebranie Delegat
skiego NSZZ “Solidarność” ustala, że oddelego-

wanymi z macierzystych zakładów pracy do pełnienia 
funkcji związkowych w Regionie na okres kadencji mogą 
zostać: 

- Wszystk
zydium, 
1 osoba wc
Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała Nr 7
I Walnego Zebr

gio ląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność’ przyj-
mują zało enia do Strategii Działania Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego na lata 2002-2006 jako uzupełnienie 
Uchwały Programowej z 1988 r. 
 Uchwala wchodzi w życi

Uchwała Nr 8 
ebranie Delegat

D skiego NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego do opracowania i wdroże-
nia nowyc  koncepcji terenowych struktur Związku, które 
pozwolą na efektywniejsze i skuteczniejsze jego działanie 
w terenie. 

Uch
ebranie Delegató

D skiego NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Zarząd 
Regionu do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania w 
woj. Śląskim “Funduszy” przeznaczonych na łagodzenie 
skutków społecznych procesów restrukturyzacji. 

Uchwała Nr 11 
ebranie Delegató

skiego NSZZ “Solidarność” kierując się względa-
mi ekonomicznymi, zobowiązuje Zarząd Regionu do za-
pewnienia Zarządowi własnej siedziby. Na ten cel należy 
zagospodarować uzyskany w ramach rewindykacji od 
Skarbu Państwa budynek w Chorzowie lub inną nieru-
chomość uzyskaną w ramach rewindykacji. 

Uchwała Nr 12 
ebranie Delegató

skiego NSZZ “Solidarność” zobowiązuje Delega-
tów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wybranych na Krajo-
wy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” do wniesienia 
pod obrady KZD propozycji obniżenia odprowadzanych 
składek członkowskich. 
Proponowane zmiany podziału odprowad
dotychczasowych 40% do 20% w tym: 

- 15% struktury nadrzędne
- 2,5% sekcje branżowe, 
- 2,5% fundusz strajkowy

Stanowisko Nr 1 
II Walnego Zebrania Deleg

“S ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracają się 
do Rady Ministrów, autora “Strategii gospodarczej Rządu 
SLD-UP, PSL”, o ochronę krajowego zaplecza badawczo-
rozwojowego, szczególnie podczas prywatyzacji przedsię-
biorstw. Obecny zapis w ustawie o komercjalizacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstw państwowych dotyczący wnie-
sienia 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 
na rzecz Fundacji Nauki Polskiej jak na razie nie zmienił 
finansowania nauki, a ponadto statut fundacji nie pozwala 
na finansowanie działalności statutowej i projektów ba-
dawczych. 

Stan

“ ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracają się 
do rządu RP o finansowanie nauki i oświaty zgodnie z ich 
potrzebami, gdyż obie dziedziny stanowią podstawę funk-
cjonowania Państwa na poziomie godnym Unii Europej-
skiej. 

II Walnego Zebrania Deleg
“ ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w obliczu 
pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju wzywają 
rząd RP do:  
- dotrzymy

gramach osłon socjalnych, 
przystąpienia do rozmów na te
wania osłon socjalnych dla zwalnianych hut i kok-
sowni, 
pilnego pod
dla już wydzielonych i nowo wydzielanych podmio-
tów gospodarczych (spółek-córek). 

NSZZ “Solidarność” oczekuje zapro
na temat podjętych decyzji przez rząd RP o powo-

łaniu podmiotu gospodarczego utworzonego na bazie kok-
sowni i kopalń wydobywających węgiel koksujący. 

Stanowisko Nr 4 
II Walnego Zebrania Deleg

“ ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracają się 
do Delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Soli-
darność” o uznanie za dopuszczalną przynależność organi-
zacji związkowej do dwóch sekcji branżowych i wprowa-
dzenie stosownej poprawki do Statutu Związku. 

Stanowisko Nr 5 
 Zebranie Delegató

ność egionu Śląsko-Dąbrowskiego zwraca się do dele-
gatów Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” 
o podjecie przez Związek działań nad opracowaniem pro-
gramu, którego celem byłaby obrona godności pracowni-
ków i etyki pracodawców. 

Stanowisko Nr 6 
 Zebranie Delegató

ność egionu Śląsko-Dąbrowskiego opowiada się za 
wprowadzeniem takich uwarunkowań prawnych, które w 
przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa skutkować 
będą uczestnictwem Związków Zawodowych w procesie 
przekształceń na prawach Strony. 

Stanowisko Nr 7 
 Zebranie Delegató

ność egionu Śląsko-Dąbrowskiego domaga się prze-
strzegania zasady bezwzględnej konsultacji przebiegu 
procesów przekształceń własnościowych pomiędzy orga-
nami założycielskimi (właścicielami) tych podmiotów, a 
organizacjami związkowymi właściwego szczebla. 

Stanowisko Nr 14 
 V

ko-Dąbrowskiego w
ny sprzeciw wobec wprowadzanej drugiej już w tym roku 
podwyżki cen energii elektrycznej dla odbiorców prywat-
nych i firm, średnio o 7,6% przy inflacji średniorocznej ok. 
3% i inflacji miesiąc do miesiąca 1,9%. Decyzją rządu 
Millera wprowadzana podwyżka przekraczająca kilkakrot-
nie poziom inflacji jest bezlitosna wobec ludzi i firm, peł-
na pogardy wobec społeczeństwa i zakładów pracy. 
 NSZZ “Solidarność” Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego żąda od władzy wstrzymania tej decyzji. 
 W przypa
postulat WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wnioskuje 



do isji krajowej NSZZ “Solidarność” o wszczęcie 
sporu z rządem dotyczącego zrekompensowania wzrostu 
kosztów utrzymania spowodowanego kolejnymi podwyż-
kami cen energii elektrycznej i innych mediów energe-
tycznych. 

Stanowisko Nr 15 
 VII Wal

 Kom

ne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidar-
ność” Regionu Śląs obec narastającego 

ożen

SZZ “Solidar-
ność” Regionu Ślą wraca się do Wo-

dy 

m, które wyko-
ały i

y. 

olidar-
ność” Regionu Śląs nioskuje do Komi-

rajo

nia Delegatów NSZZ 
“Solidarność” Regi kiego z dezaproba-

 stwie

ustawy, na którą z niepo-

w bran-

ksownictwa na stanowiskach szczegól-
nie zególnym charakterze. 

 
“So
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i Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” Re-

tów NSZZ 
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branży metalowej: DEF owa Górnicza, FUM – 
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isji Krajowej NSZZ “Solidarność”. 

ą do 
francuskich central zwi moc w działaniach 
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NA MARGINESIE ZWIĄZKOWEJ  

PIKIETY PRZ D SENATEM 

ko-Dąbrowskiego w
zagr ia upadłością coraz większej ilości zakładów 
pracy zwraca się do wszystkich odpowiedzialnych instytu-
cji, a szczególnie do rządu RP o uruchomienie specjalnych 
środków finansowych na pomoc dla pracowników tracą-
cych miejsca pracy. 

Stanowisko Nr 16 
 VII Walne Zebranie Delegatów N

sko-Dąbrowskiego z
jewo Śląskiego o podjęcie pilnych decyzji dotyczących 
dokończenia inwestycji Walcowni Rur “Jedność” w Sie-
mianowicach Śląskich. 
 Szybkie decyzje wojewody pozwolą na uratowa-
nie miejsc pracy wielu firmom budowlany
nyw nwestycje i nie otrzymały zapłaty za wykonanie 
robót budowlano-montażowych. 
 Dokończenie inwestycji pomoże uzyskać w Sie-
mianowicach Śląskich około 300 miejsc prac

Stanowisko Nr 17 
 VII Walne Zebranie Delegatów NSZZ “S

ko-Dąbrowskiego w
sji K wej Związku o wystąpienie do grupy posłów RP 
w sprawie ponowienia inicjatywy ustawodawczej ograni-
czenia handlu w niedziele i święta w obiektach wielkopo-
wierzchniowych. 

Stanowisko Nr 18 
 Delegaci VII Walnego Zebra

onu Śląsko-Dąbrows
tą rdzają, że w dalszym ciągu brak jest ustawowych 
rozwiązań emerytur pomostowych dla zatrudnionych w 
szczególnych warunkach oraz w szczególnym charakterze. 
 Rząd premiera Millera, podobnie jak poprzedni, 
mimo że upłynęło już osiem miesięcy, nie przedstawił 
nawet założeń do tej szczególnej 
kojem oczekuje około 2 mln. pracowników. 
 Narastający niepokój zatrudnionych – w tych 
warunkach – w sposób jednoznaczny uzasadnia propozy-
cja eliminacji lub zmniejszenia zakresu przywilejó
żowych i zawodowych, w tym uprawnień do wcześniejszej 
emerytury, zawarta w Strategii Gospodarczej rządu SLD-
UP-PSL pt. “Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”, która 
jest całkowicie sprzeczna z deklaracjami tych partii skła-
danymi w kampanii przed wyborami 2001 r. 
 Domagamy się: 
- możliwości odejścia na emerytury pomo-

stowe dla pracowników zatrudnionych w zakładach 
hutnictwa i ko

uciążliwych i o szc
Apel Nr 1 

Delegaci VII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
lidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracają się 
ejmu, aby zatrzymał drastyczny spadek finansowania 

nauki z budżetu z 0,76% PKB w roku 1991 do 0,34% PKB 
w roku 2002 i na wzór krajów, które osiągnęły wzrost 
gospodarki poprzez dofinansowanie nauki, podjął to samo. 

Apel Nr 2 
alnego Zeb

“ ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracają się 
do sejmu i rządu RP, aby w budżecie na rok 2003 znaczą-
co podnieść nakłady na szkolnictwo wyższe do 1,2% PKB. 
Szkolnictwo wyższe przy dużym wzroście zadań jest od 
wielu lat niedofinansowane. 

Apel Nr 3 
alnego Zeb

“ ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego pragnąc 
pomóc w ratowaniu życia chorej na ostrą białaczkę szpi-
kową Joanny Makieły – córki działacza MKZ NSZZ “So-
lidarność” przy hucie “Zawiercie” S.A. Zbigniewa Makie-
ły, apeluje do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego o 
przekazanie środków finansowych na konto Fundacji 
Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi. 
 Jednocześnie WZD zwraca się z apelem do Dele-
gatów 
gionu Śląsko-Dąbrowskiego o wsparcie finansowe w celu 
zgromadzenia na koncie Fundacji Środków niezbędnych 
na przeprowadzenie przeszczepu. 

Apel Nr 4 
 Delegaci VII Walnego Zebrania Delega

Śląsko-Dąbr
z apelem do tych Komisji Zakładowych Związku, które 
otrzymały bądź otrzymają rekompensatę za utracony mają-
tek w okresie stanu wojennego o solidarne podzielenie się 
dobrami z Komisjami Zakładowymi powstałymi po po-
dziale Komisji macierzystych w związku z restrukturyza-
cją zakładów pracy. 

Apel Nr 5 
 W związku z bardzo trud

UM – Dąbr
Poręba, RAFAMET – Kuźnia Raciborska, 
 VII Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidar-
ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwra
o p cie natychmiastowej interwencji polegającej na 
wprowadzeniu programu naprawczego dla ratowania pol-
skiego przemysłu obrabiarkowego i narzędziowego. 
 Apel kierujemy do: rządu RP, sejmu, senatu, 
wojewody śląskiego, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa 
Gospodarki, Kom

Apel Nr 6 
 Delegaci VII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
“Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego apeluj

ązkowych o po
m h na celu powstrzymanie spółki France-Telecom 
inwestora strategicznego Telekomunikacji Polskiej S.A. w 
stosowaniu praktyk łamania zapisów Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy i Pakietu Socjalnego, co pro-
wadzi do masowych zwolnień pracowników przyczyniając 
się do zwiększenia bezrobocia w Polsce. 
 Przestrzeganie praw pracowniczych w Telekomu-
nikacji Polskiej S.A. może przyczynić się do uniknięcia 
fali protestów społecznych. 

E



 
 

Przed Senatem RP 6 “Solidarność”, jako wyraz protestu 
przeciwko uchwalonym przez Sejm zmianom Kodeksie pracy oraz poparcia dla wcześniej zgłoszonych przez 
Komisję Krajową NSZZ “S” licznych poprawek hwały Sejmu. Pikieta bezpośrednio poprzedziła gło-
sowanie w Senacie. Delegacja NSZZ ”Solidarność” z Marianem Krzaklewskim – Przewodniczącym Związ-
ku, zosta

cej ze stolicy pielgrzymki warszawskiej.  Podczas zgromadzenia przedstawiono zmiany w 
prawie

nia postulowanych poprawek Związku. 
rezydium Komisja Krajowej postanowiło zaskarżyć ustawę do Trybunału Konstytucyjne-

go, zap
 

eks-
perci stwierdzają bowiem, że zmiany w Kodeksie pracy nie przyczynią się do zmniejszenia 
bezrobocia. T

/-/ Wojciech Pillich 
 
 
 
 

Informujemy o ukazaniu się interesującej książki o szkolnictwie europejskim, napisanej przez wiceprzewod-
iczącego naszej Sekcji Ryszarda Mosakowskiego.            (RED.) 

ydawnictwo Politechniki Gdańskiej 
SZA

AJAC  UNII EUROPEJSKIEJ 
 

BECNY I PLANOWANE REFORMY 

awarto obszerne opisy różnych aspektów szkolnictwa wyższego w krajach Unii 
uropejskiej (z wyjątkiem Luksemburga) oraz Norwegii. Książka składa się z 15 rozdziałów, z których każdy jest 

 sierpnia br., miała miejsce pikieta NSZZ 

do uc

ła przyjęta przez Ryszarda Jarzębowskiego - wicemarszałka Senatu, któremu wręczono związkowe 
propozycje poprawek do zmian wprowadzonych w nowelizacji Kodeksu pracy oraz stanowisko prezydium 
Związku dotyczące Kodeksu. 

 
Na pikietę przybyły, delegacje Związku z całego kraju. Liczne były pozdrowienia 

delegatów - przyjeżdżających oznakowanymi autobusami - przez uczestników wychodzą-

 pracy i stanowisko KK. Ze szczegółami tych dokumentów i pikiety można zapo-
znać się w prasie, szczególnie związkowej i na internetowej stronie Związku. Oceniając 
sytuację na rynku pracy, oprócz Mariana Krzaklewskiego głos zabierali Ewa Tomaszew-
ska – członek Prezydium KK, Jacek Gąsiorowski – przewodniczący Regionu Mazowsze, 
Ewa Borys - Szopa – wiceprzewodnicząca Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Kazimierz 
Grajcarek - przewodniczący Sekcji Górnictwa i Energetyki, przedstawiciele Stoczni 
Szczecińskiej i Fabryk Kabli w Ożarowie.  
 

Informacja publikowana jest po zakończeniu procedury legislacyjnej, czyli podpi-
saniu ustawy przez Prezydenta RP, bez uwzględnie
P

owiadane jest odwołanie się do organizacji międzynarodowych.  

Bardziej niż na opis wydarzeń podczas hucznej i zadymionej pikiety, oczeku-
ją na odpowiedź pytania o przyczyny doprowadzania do napięć społecznych. Liczni 

akże przedstawiciele rządu tego nie podkreślają. Zmiany pogarszają prawne i 
socjalne bezpieczeństwo pracowników. Część nieakceptowanych zmian pospiesznie 
wprowadzono w ostatnich godzinach debaty sejmowej, nie dochowując wymogu uzgod-
nień z partnerami społecznymi. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej niektóre z tych 
zmian trzeba będzie wycofać. Kolejnym wymownym przykładem stosunku do czynników 
społecznych ze strony rządzącej koalicji, było zachowanie wicemarszałka Senatu, który 
delegacji “S” oświadczył, że tylko 200 tys. podpisów pod protestem może oznaczać, że 
pozostali członkowie “S” popierają zmiany. Nasuwa się podejrzenie, że głównym - czy je-
dynym ? - celem zmian w kodeksie pracy jest osłabienie środowiska pracowniczego i jego 
związkowej reprezentacji. Nasze doświadczenia historyczne, których skutki odczuwamy 
do dzisiaj, podsuwają wymowne podobieństwa.  
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poświęcony szkolnictwu o opisy struktur 
systemów szkolnictwa wyższego, struktur zarządzania w uniwersytetach, ciał pośrednich (buforowych), konsulta-
yjnych i doradczych, struktur stu ymagań na poszczególne stano-
iska ak
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wyższemu jednego kraju. W poszczególnych rozdziałach przedstawion

c
w

diów i nadawanych kwalifikacji akademickich, w
ademickie, procedur rekrutacji i promocji pracowników akademickich, ich warunków pracy i zatrudnienia, 

płace, zasady finansowania szkół wyższych i rekrutacji studentów, pomoc materialną dla studentów, ocenę jakości 
szkolnictwa wyższego, a ponadto opisy aktualnie dyskutowanych, opracowywanych lub wprowadzanych reform. 

Zbliżona struktura wszystkich rozdziałów ułatwia wyszukiwanie niezbędnych informacji i porównywanie 
różnych aspektów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach. Mając nadzieję na kontynuowanie prac nad 
reformowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce szczególnie dużo miejsca poświęcono strukturze zarządzania w 
uniwersytetach oraz karierze akademickiej, wzbudzającej duże emocje w naszym kraju przy każdej próbie jej re-
formowania. Temu samemu celowi służą rozdziały zajmujące się ciałami pośrednimi w zarządzaniu, a także sposo-
bami rozdziału dotacji dydaktycznej pomiędzy poszczególne szkoły wyższe. Ważnym aspektem książki jest także 

wienie zarówno opisu reform wprowadzonych w ostatnich latach jak również aktualnie dyskutowanych, 
opracowywanych lub wprowadzanych, będących także w pewnej mierze odpowiedzią na Deklarację Bolońską mini-
strów edukacji 29 krajów europejskich. 

Książka jest adresowana do wszystkich osób interesujących się europejskim szkolnictwem wyższym, 
zwłaszcza w kontekście reformowania polskiego szkolnictwa wyższego. Powinni być więc nią zainteresowani 
przede wszystkim pracownicy rządu zajmujący się szkolnictwem wyższym, posłowie – członkowie odpowiednich 
komisji sejmowych i senackich, partie polityczne, ciała pośrednie w systemie szkolnictwa wyższego (Rada Główna, 
Państwowa Komisja Akredytacyjna, Centralna Komisja, konferencje rektorów), władze jednoosobowe i kolegialne 
szkół wyższych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, związ
akademickie. Książką zainteresują się zapewne także szerokie rzesze nauczycieli akademickich, a także studenci. 

Na końcu książki zamieszczono treść Deklaracji Bolońskiej oraz komunikat ze spotkania europejskich mi-
nistrów ds. szkolnictwa wyższego, które odbyło się w Pradze dnia 19 maja 2001 roku zatytułowany “Ku europej-
skiej przestrzeni szkolnictwa wyższego”. 
 
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002. 
Wydanie książki zostało dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych (poprzez Ministerstwo Edukacji Naro-

Sportu). 
Koszt jednego egzemplarza wynosi 30 zł. 
Książkę można nabywać w księgarni Politechni
lektroniczną pod adresem:  e

Wydawnictwo Politechniki
Formularz zamówienia 

ul. G. Narutowic
e-mail: wydaw@pg.gda.pl 
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