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zasłużonych profesorów
naszej Uczelni, a prestyczeń 2009
tekstem do zaproszenia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
są często jubileusze ich
urodzin. W październiku minionego roku właśnie z takiej okaW numerze m.in.:
zji gościliśmy prof. Bohdana Gruchmana, związanego z „SoliList do darczyńców
darnością” od początków jej istnienia. Profesor skończył nieRocznica prof. B. Gruchmadawno 80 lat, ale swoją aktywnością zawodową i społeczną
na
mógłby konkurować ze znacznie młodszymi od siebie. Z przyOpinie o projekcie budżetu
jemnością wysłuchaliśmy nie tylko ciekawych wspomnień
państwa
Profesora z bliższej i dalszej przeszłości, ale poznaliśmy rówWspomnienie o prof. Wacłanież Jego plany na najbliższą przyszłość. O czym opowiadał
wie Wilczyńskim
Pan Profesor i jakie wzywania stawia jeszcze przed sobą, można przekonać się zaglądając na kolejne strony Biuletynu.

Ponadto:

kronika wydarzeń, nasze
opinie, karmelitańskie rozważania

SEKRETARIAT
KU NSZZ „S”
mgr inż. Hanna Krzyżostaniak
Gmach Główny, pok. 133
telefon: 061-856-92-40
e-mail: solidarnosc@ue.poznan.pl
www.solidarnosc.ue.poznan.pl

DYŻURY
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 13.30

Niedawno różne gremia związkowe prowadziły dyskusje na
temat projektu budżetu państwa na 2009 rok. Niestety projekt
w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego nie nastraja
optymizmem. Wyrazem tego jest m.in. opinia o budżecie Krajowej Sekcji Nauki „Solidarności”. Fragmenty tej i innych opinii zamieszczamy w bieżącym numerze Biuletynu. Poza tym
w Biuletynie znajdziecie Państwo relację z Inauguracji Roku
Akademickiego, podczas której Rektor Senior prof. Witold Jurek przekazał insygnia władzy rektorskiej prof. Marianowi Goryni, a także informację o tym, jak w zeszłym roku rozdysponowaliśmy pieniądze wpłacane przez sponsorów na prowadzony
przez nas fundusz pomocy dzieciom i hospicjom.
Życzę przyjemnej lektury, a z okazji Nowego Roku życzę
wszystkim czytelnikom naszego Biuletynu, aby był to rok obﬁtujący w dobre wydarzenia, rok spełnionych marzeń oraz rok
sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań zarówno na
niwie zawodowej, jak i społecznej.
Ewelina Szajba

ADRES
KU NSZZ „Solidarność”
Uniwersytet Ekonomiczny
al. Niepodległości 10
60-967 Poznań

REDAKCJA BIULETYNU
Sławomir Stawny
Maria Weres
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Wydarzenia

Jesteśmy Uniwersytetem

Ż

egnamy stary rok jako Akademia, witamy nowy jako Uniwersytet” – tablica
z takim napisem zawisła na przełomie
roku na kolumnadzie przed wejściem
do Budynku Głównego przy al. Niepodległości. Historyczna zmiana nazwy dokonała się
27 grudnia 2008 r. Wcześniej, bo 12 grudnia 2008 roku w Dzienniku Ustaw z 2008 r.
nr 220; poz. 1421 str. 1 została opublikowana Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia. Od tego momentu nasza
Uczenia nosi nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jesteśmy już czwartą
w kolejności przekształceń uczelnią uniwersytecką w Poznaniu i trzecią w kraju spośród
wyższych szkół ekonomicznych.
Wraz ze zmianą nazwy Uczelni zmianie
uległa też nazwa naszej organizacji zawodowej.
Aktualnie brzmi ona: NSZZ ,,Solidarność”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Strona internetowa ma nowy adres: www.
solidarnosc. ue.poznan.pl

Vivat Academia, vivant Professores!
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

W

piątek 3 października 2008
roku Akademia
Ekonomiczna w
Poznaniu w uroczysty sposób
zainaugurowała 83. rok swojej działalności. Była to ostatnia inauguracja pod szyldem
Akademii. Bowiem bieżący
rok akademicki niesie historyczną zmianę nazwy naszej
Uczelni, która wkrótce stanie
się Uniwersytetem Ekonomicznym. Uroczystość inauguracyjna miała wyjątkowy
charakter z jeszcze jednego
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Rocznica
Porozumień
Sierpniowych

D

zień 31 sierpnia jest obchodzony od
kilku lat w Polsce jako święto Wolności i Solidarności. Tego dnia w Poznaniu
odbywają się uroczystości pod pomnikiem Poznańskich Krzyży. Ich organizatorem jest Zarząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”. W ubiegłym roku
w obchodach Dnia Wolności i Solidarności brał udział poczet sztandarowy
KU NSZZ ,,Solidarność” Akademii Ekonomicznej.

powodu. Nastąpiło przekazaniee
insygniów władzy rektorskiej..
Ustępujący po dwóch kaden-d
cjach prof. dr hab. Witold
Jurek przekazał swemu na-stępcy prof. dr hab. Maria-nowi Goryni łańcuch rek-o
torski, berło i pierścień. Był to
symboliczny gest oznaczającyy
rozpoczęcie sprawowania wła-dzy przez nowego Rektora.
Gościem honorowym in-o
auguracji roku akademickiego
a
była Pani Profesor Danuta
Hübner, Komisarz ds. Politykii
Regionalnej Komisji Europejskiej, która wygłosiła wykład pt. „Dlaczego
nowoczesna Europa potrzebuje Traktatu z Lizbony”?
Ponadto, podczas ceremonii odbyła się
m.in. immatrykulacja studentów, wręczenie
przez wojewodę wielkopolskiego odznaczeń
państwowych oraz nadanie absolwentom

Uczelni odnowionych dyplomów z okazji Jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów. Oprawę
muzyczną zapewniły chóry „Sonantes” i „Musica viva”. Oﬁcjalną część uroczystości zakończyło chóralne odśpiewanie przez wszystkich
obecnych w auli „Gaudeamus igitur”.
(saw)
fotograﬁe: Biuro Promocji
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Wspomnienia

Wakacyjnym szlakiem
C

elem kolejnej wakacyjnej wycieczki organizowanej przez Komisję Uczelnianą było Pomorze
Zachodnie. W dniach od 11 do 16 sierpnia 2008 r. uczestnicy wyjazdu zwiedzali m.in. Szczecin,
Kamień Pomorski, Cedynię, Świnoujście i Międzyzdroje. Pogoda i humory dopisywały.

Pod pomnikiem w Siekierkach

Rejs statkiem po Odrze w Szczecinie

Na własne oczy

O godną pracę i emeryturę
W

ogólnopolskiej manifestacji pod hasłem ,,Godna praca, godna emerytura” organizowanej
przez NSZZ ,,Solidarność” w Warszawie w dniu 29 sierpnia br. wzięli udział związkowcy
z całej Polski. Przyjechali z własnymi transparentami, ﬂagami oraz osobliwymi urządzeniami
dźwiękowymi, które robiły dużo hałasu. Z miejsca zbiórki na Placu Józefa Piłsudskiego, gdzie wysłuchano wpierw przemówień władz związkowych oraz przedstawicieli Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych, wyruszono pochodem w kierunku Alei Ujazdowskich, gdzie usytuowane
są najważniejsze urzędy władz RP.
Manifestujący byli serdecznie witani, szczególnie przez starszych mieszkańców stolicy obserwujących pochód z chodników. Byli przez nich pozdrawiani narodowymi i papieskimi ﬂagami. Pogoda niestety nie rozpieszczała. Przelotne opady na początku przemarszu przerodziły się w potężną ulewę na jego zakończenie. Wszyscy jednak dzielnie trwali do samego końca. Zgromadzeni na
specjalnej platformie przedstawiciele władz krajowych NSZZ ,,Solidarność” serdecznie dziękowali
przybyłym przedstawicielom z poszczególnych regionów.
Delegacja naszej uczelnianej Solidarności składała się z następujących trzech osób: L. Śmigielskiej, A. Krzyżostaniak i G. Kmiecia. Z godnością i osobistą satysfakcją wypełnili oni swój związkowy obowiązek.
H. Krzyżostaniak
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Wykorzystanie darowizn otrzymanych
na rzecz dożywiania dzieci szkół specjalnych w 2008 r.

W

roku 2008 darczyńcy Uczelni przekazali na rzecz dożywiania dzieci szkół specjalnych kwotę
28 670,- zł. Za tę sumę oraz saldo z poprzedniego roku zakupiono 4843 obiady na kwotę 27
110,- zł dla 30 uczniów w następujących szkołach:
– Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, ul. Swoboda 41 1050 obiadów
na sumę 7 257,- zł,
– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53
1238 obiadów na kwotę 4 739,- zł,
– Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 1288 obiadów
na sumę 8 272,- zł,
– Zespół Szkół Specjalnych Nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73 1267
obiady na sumę 6 842,- zł,
– zakupiono również codzienne śniadania dla 35 uczniów na sumę 2 000,- zł, w szkole w Brodnicy
oraz przekazano kwotę 1 2000,- zł na dożywianie wychowanków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Krośnie.
Razem na dożywianie dzieci w 2008 r. wydano 30 310,- zł.
Ponadto wspomożono Hospicjum św. Jana Kantego kwotą 1 189,- zł.
Łącznie wykorzystano fundusz darowizn w wysokości 31 499,- zł.
Maria Przygodzka

Szanowni Państwo,
Serdeczność jaką darzycie Fundusz Obiadowy dla Dzieci Biednych i Upośledzonych, znowu przypomina nam tę wielką potrzebę istniejącą w kryzysowej Polsce.
Ten spontaniczny odruch wpisuje się w działania, które cechują się najwyższą oceną moralną, także w odniesieniu do naszego społeczeństwa. Jest to szczególnie
ważne dlatego, że bieda zaczyna zaglądać do coraz większej liczby rodzin, również
w naszym mieście. Z tych względów istnieje możliwość indywidualnego, choćby
niedużego (kilka złotówek) zwiększenia swojego comiesięcznego daru.
Za wszystko co dotąd i za każdą następną złotówkę serdeczne dzięki.
W imieniu inicjatorów Funduszu Obiadowego
Jerzy Tarajkowski
oraz
Małgorzata Frąckowiak
Hanna Krzyżostaniak
Sylwia Młodyszewska
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Rozważania karmelitańskie
Poniżej zamieszczamy homilię, którą z okazji
Świąt Bożego Narodzenia przygotował dla
naszego czasopisma o. Wojciech Ciak, karmelita bosy.

Tajemnica
obecności
C

zas Bożego Narodzenia, to czas przeżywania w różny sposób obecności innych wobec nas i nas wobec innych.
Tajemnica obecności.
Niektórzy Żydzi narzekają, że Polska, jako
kraj katolicki jest dla nich miejscem naszej
złej obecności wobec nich. Niektórzy nawet
twierdzą, że katolik to żydożerca.
Z kolei my boimy się obok nas obecności
Niemców i Rosjan. Choć wydaje się, że wiele
spraw się zmieniło, to jednak problem naszych
lęków wobec tych narodów wciąż powraca.
Podejrzewamy o złą obecność polityków
w świecie społecznym, nie rozumiejąc, kogo
i co reprezentują.
Nie mamy ufności co do obecności Kościoła w naszym życiu.
Ta wielorako – źle przeżywana obecność
wywołuje w nas niewiarę w jakiś porządek
na świecie. Niewiara owa nie widzi sensu
w modlitwie, a jedynie mnoży w nas różne
wewnętrzne oskarżenia. Brak modlitwy zamyka nas w świecie w naszych zranień i krzywd,
w świecie, w którym nie ma miejsca na przebaczenie.
Tajemnica obecności Jezusa
Jak jednak możemy te różne obecności
przeżywać?
Czymś niezwykłym w tej sytuacji jest
otwarcie się na Tajemnicę Obecności Jezusa
Chrystusa wobec nas.
Żydzi, czy chcą, czy nie, muszą się z tą obec6

ności zmagać. My wobec nich powinniśmy
z całym drżeniem otworzyć się na tę obecność
Tajemnicy Emmanuela pośród nas.
Niemcy i Rosjanie razem z nami, w taki czy
w inny sposób na tę tajemnicę obecności Jezusa się otwarli. Łatwo ferować sądy, ale trudniej udzielić sobie odpowiedzi na pytanie – na
ile ja na nią się otwarłem i na ile się na nią
otwieram...?
Pozostawmy polityków w ich przeżywaniu obecności Tajemnicy Jezusa Chrystusa...
– czasami wydaje im się, że znają wszystkie
tajemnice świata...
Obecność Kościoła, niezależnie od tego,
w jaki sposób się go traktuje i jak by się chciało go ze wszystkiego odrzeć – będzie trwała do
końca świata i będzie uobecniała Tajemnicę
Jezusa Chrystusa.
Jednak przez wiarę możemy otworzyć się
na Tajemnicę obecności Jezusa Chrystusa
pośród nas. Wiara w obecność Jezusa rodzi
w nas ufność, że jednak świat nie wymknął się
z rąk Boga i że w Jezusie należy szukać odpowiedzi na sens świata. I ta ufność w obecność Tajemnicy Jezusa Chrystusa rodzi w nas
potrzebę przebaczenia – Żydom, Niemcom,
Rosjanom, politykom, Kościołowi i tylu, tylu
innym... I chcąc przebaczyć innym, zawsze
możemy z opłatkiem wyjść ku drugim i choćby życzyć im pokoju serca.
o. Wojciech Ciak

Na marginesie

Kto rządzi naszymi pieniędzmi?
Nieraz zastanawiam się:
• dlaczego machina państwowa pochłania współcześnie połowę wypracowanego dochodu?
• dlaczego znana od zarania dziejów
ludzkości cecha chciwości przesłania
ludziom rozum?
• czy istnieje sposób na zrozumienie potrzeby dobrowolnego dzielenia się dobytkiem własnym wtedy, gdy inni mają
tylko garstkę ryżu dziennie?
• jak długo jeszcze społeczeństwa współczesne tolerować będą działanie tzw.

,,czwartej władzy” uzurpującej sobie
rząd dusz?
• czy instytucja państwowa jako faza rozwoju cywilizacji obumiera, czy mamy
do czynienia z chwilowym ,,wybrykiem”
natury w rozwoju ludzkości?
• kto posiadł cierpliwość i prawo rozsądzania konﬂiktu?
Jeśli zrealizujemy pozytywne odpowiedzi
na te pytania, trzeba będzie wiele zmienić.
A tymczasem spokoju i radości na Nowy
Rok.
J. Tarajkowski

Przede mną Kilimandżaro
Jubileusz 80-lecia profesora Bohdana Gruchmana
Komisja Uczelniana NSZZ ,,Solidarność” postanowiła uczcić jubileusz
80-lecia prof. dr hab. Bohdana Gruchmana zapraszając Czcigodnego Jubilata na specjalne spotkanie z członkami
związku.
Spotkanie, które odbyło się 22 października br. w Klubie Pracowniczym miało charakter
wspomnieniowy. Na wstępie przewodnicząca
KU dr Ewelina Szajba pokrótce przypomniała największe zasługi Pana Profesora zarówno
w sferze jego pracy naukowej, jak i na rzecz
rozwoju Poznania oraz Wielkopolski. Dostojny Jubilat został poproszony o opowiedzenie
w jaki sposób losy człowieka pochodzącego
ze Śląska związały się na stałe z Poznaniem
i Akademią Ekonomiczną. Biograﬁczna opo-

wieść Profesora Gruchmana, przeplatana licznymi anegdotami, sięgnęła lat 50-tych, czyli
początków pracy w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Pan Profesor wspomniał swoją naukową działalność w Instytucie Gospodarki
Regionalnej kierowanym ówcześnie przez
prof. dr. hab. Seweryna Kruszczyńskiego.
- To właśnie tam poznałem i współpracowałem między innymi z Bolesławem Winiarskim, dzięki któremu traﬁłem do Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego.
Pomysł utworzenia słynnej dziś fabryki żarówek w Pile pochodził właśnie z prac tej Komisji. W Pile był garnizon wojskowy. Mężczyźni
mieli zajęcie, ale trzeba było pomyśleć o jakiejś pracy dla kobiet. A wiadomo, że praca
przy produkcji żarówek wymaga wielkiej pre7

cyzji i delikatności, czyli cech właściwych płci
pięknej – mówił uśmiechając się serdecznie
Szacowny Jubilat.
Pan Profesor przypomniał też barwnie czasy
powstawania ,,Solidarności” na naszej Uczelni. Odbywały się wówczas strajki studenckie,
a jednym z postulatów strajkujących było zniesienie obowiązku nauki języka rosyjskiego.

Pomysł ten na bazie doświadczeń w AE zaczęły stopniowo wprowadzać także inne uczelnie
państwowe. Jednak największym wydarzeniem kojarzonym z okresem sprawowania
funkcji rektorskiej było nadanie doktoratu honoris causa lady Margaret Thatcher. Profesor
Gruchaman wspominał, jak dzięki usilnym
staraniom wielu ludzi, osobistym kontaktom

- Wytłumaczyłem im wtedy, że języków
obcych trzeba się uczyć, a zwłaszcza języka
wroga. Przyjęli moją sugestię z wielkim zrozumieniem.
Jednak najwięcej ciekawostek dotyczyło
okresu sprawowania przez Profesora Bohdana
Gruchmana funkcji Rektora Akademii Ekonomicznej w latach 1989-1996. Był to czas
wielkich przemian w kraju, otwarcia się na
Zachód, zmiany systemu kształcenia. W tym
czasie Uczelnia bardzo wyraźnie postawiła
na jakość w nauce języków obcych. Otworzyła się też szeroko na kontakty z uczelniami
zagranicznymi. Podpisano wiele umów partnerskich zakładających wymianę studentów.
Wbrew ówczesnym zastrzeżeniom ministerialnym, profesor Bohdan Gruchman wprowadził instytucję tzw. ,,wolnego słuchacza”.

i listom pisanym wspólnie z córką – anglistką, udało się zaprosić do Poznania byłą panią
premier Wielkiej Brytanii.
Zebrani na spotkaniu członkowie ,,Solidarności” przypomnieli też słynną majówkę dla
pracowników w Sierakowie, zorganizowaną
przez władze Szkoły dla uczczenia 60-lecia
istnienia Uczelni.
Doktor Ewelina Szajba wymieniła również
inne funkcje społeczne, jakie pełnił i pełni nadal Czcigodny Jubilat. Tą najbardziej znaną
ogółowi społeczności lokalnej jest działalność
w Towarzystwie Przyjaciół Poznańskiej Fary.
Dzięki pomocy Pana Profesora udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej na odnowienie najpierw zabytkowych organów Friedricha Ladegasta, a później na remont całego
kościoła.
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Profesor Bohdan Gruchman był także przewodniczącym Kapituły ,,Złotego Grosza” – instytucji przyznającej coroczne nagrody najlepszym polskim ﬁrmom. Obecnie Pan Profesor
został wybrany na przewodniczącego Społecznej Rady przy Arcybiskupie Poznańskim.
Rada zajmuje się opracowywaniem na rzecz
poznańskiej Kurii oświadczeń dotyczących
zagadnień społecznych. Ostatnio prowadzono
prace nad stanowiskiem w sprawie ochrony
środowiska i klimatu. Przygotowywane jest
także oświadczenie dotyczące środków masowego przekazu.
Profesor Bohdan Gruchamn znany jest
również ze swego zamiłowania do nauki języków obcych. Oprócz języka niemieckiego,
angielskiego i rosyjskiego, bardzo sprawnie
posługuje się językiem arabskim. Naukę tego

ostatniego zawdzięcza wyjazdowi służbowemu do Libii, gdzie pod koniec lat 60-tych zajmował się planem rozwoju Sahary.
„Obecnie staram się nauczyć języka suahili
oraz języka bambara. Jest to jeden z języków
afrykańskich, używany głównie na terytorium
Republiki Mali. Niestety w Polsce nie ma żadnego podręcznika do nauki tego języka. Jedynie na targach książki w Warszawie na stoisku
niemieckim udało mi się nabyć książkę do
gramatyki języka bambara.”
Zapytany o swoje najbliższe plany życiowe
Czcigodny Jubilat powiedział, że szykuje się
do wyprawy wysokogórskiej.
„Mam zamiar wejść na Kilimandżaro. Już
przygotowuje się kondycyjnie, trenuję, by złapać dobrą formę”.
(oprac. Sławomir Stawny)

Dla uhonorowania Jubileuszu 80-lecia Pana prof. Bohdana Gruchmana Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. „Przestrzeń jako wyzwanie wobec polityki gospodarczej na początku XXI wieku”. Konferencja odbyła się 4 października 2008 roku w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uczestniczyło w niej wielu zaproszonych gości, m.in.: Kolegium Rektorskie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, profesorowie z kraju i zagranicy,
przedstawiciele władz samorządowych, współpracownicy i przyjaciele Dostojnego Jubilata.
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Z kraju

Opinie o projekcie budżetu państwa
na 2009 rok w części dotyczącej
nauki i szkolnictwa wyższego
Stanowisko IV Forum Komisji
Zakładowych NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetów Polskich, Kołobrzeg, 2224 września 2008 roku

M

y, uczestnicy Forum Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Uniwersytetów Polskich w Kołobrzegu po zapoznaniu
się z projektem ustawy budżetowej RP na rok
2009 stwierdzamy, że nie spełnia ona oczekiwań członków NSZZ „Solidarność” i pracowników uczelni publicznych. Obietnice Rządu
zawarte w wystąpieniu Premiera RP z dnia
16 kwietnia 2008 roku dotyczące wprowadzenia 5-letniego okresu zwiększania środków
na realizację zadań uczelni i placówek naukowych mijają się z rzeczywistością.
Apelujemy do Rady Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność” o podjęcie zdecydowanych działań w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w komisjach sejmowych
w celu zagwarantowania takich środków na
wynagrodzenia pracowników uczelni publicznych w ustawie budżetowej na rok 2009,
aby została spełniona relacja 3:2:1:1 w odniesieniu do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2009 tj.
kwoty 3.193 zł. (Relacja 3:2:1:1 oznacza relację wynagrodzeń w poszczególnych grupach
pracowników zgodnie z art.151 ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” z dnia 27 lipca
2005 r.)
Kwota w wysokości 427 845 tys. zł zapisana w załączniku nr 2 projektu ustawy
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budżetowej na rok 2009 pod tytułem „doﬁnansowanie zadań szkolnictwa wyższego”,
winna być kwotą zadeklarowaną na zwiększenie wynagrodzeń w uczelniach publicznych.
Kwota ta przeznaczona nawet w całości na
poprawę wynagrodzeń nie zapewnia jednak
środków na wzrost wynagrodzeń pracowników w uczelniach publicznych w roku 2009
do relacji 3:2:1:1 w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2009.
(Pod stanowiskiem podpisały się organizacje związkowe 22 uczelni wyższych z całej Polski, w tym uczelnie poznańskie: UAM,
Akademia Ekonomiczna, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet
Przyrodniczy.)

Stanowisko XXII Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”
w Wadowicach, 9-10.10.2008 r.
w sprawie szkolnictwa wyższego i nauki

P

rojekt ustawy budżetowej RP na rok 2009
nie spełnia oczekiwań członków NSZZ
„Solidarność” Nauki i Szkół Wyższych. Założenia rządu RP zawarte w wystąpieniu Premiera RP z dnia 16 kwietnia 2008 r. dotyczące
wprowadzenia 5-letniego okresu zwiększenia
środków na realizację zadań uczelni i placówek naukowych nie są realizowane.
Realizacja płac w szkolnictwie wyższym
przeprowadzona w latach 2001-2004 powią-

zała średnie wynagrodzenie z kwotą bazową,
która w ostatnich latach nie była waloryzowana. Finansowanie nauki w wymiarze 0,34%
PKB oraz szkolnictwa wyższego w wymiarze
0,86% PKB w projekcie budżetu państwa na
rok 2009 jest kontynuacją polityki prowadzącej do degradacji tych dziedzin.
Uwzględniając faktyczny stan zatrudnienia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
domaga się:
1. przeznaczenia w budżecie państwa na
rok 2009 dla publicznego szkolnictwa
wyższego kwoty zapewniającej spełnienie ustawowej zasady, że przeciętne
wynagrodzenie w grupach pracowników kształtowane będzie według relacji 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2009 r.,
2. zagwarantowania środków na naukę
w budżecie państwa w 2009 r., szczególnie na działalność statutową, z przeznaczeniem ich na poprawę wynagrodzeń w placówkach Polskiej Akademii
Nauk i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Wzrost płac powinien dotyczyć wszystkich
grup pracowników sfery szkolnictwa wyższego i nauki.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność” o projekcie budżetu
państwa w działach „nauka”
i „szkolnictwo wyższe” na rok 2009
Warszawa, 11 października 2008 r.
(…) Łączna kwota zaplanowana na „naukę” i „szkolnictwo wyższe” jest wyraźnie niższa od zapowiadanego przez
premiera i ministra nauki i szkolnictwa
wyższego zwiększenia tych nakładów
o 0,158% PKB rocznie, poczynając od
2009 roku, tak, aby w 2013 roku osiągnąć 2% PKB. (W ciągu 5 lat, 2009-2013,
PKB na naukę i szkolnictwo wyższe powinien wzrosnąć o 5x 0,158% = 0,79%.
Wtedy uwzględniając, że w 2008 roku

udział ten wynosił 1,195%, to w 2013
roku osiągnęlibyśmy, tak jak zapowiadano, 1,195% + 0,79% = 1,985% PKB,
a więc 2% PKB.)
Niestety, zaplanowane na rok 2009 nakłady
łączne na naukę i szkolnictwo wyższe wynoszą 17 478 884 tys. zł, a powinno być 1,353%
PKB (1,195% + 0,158%), tj. 18 690 000 tys. zł.
Brakuje ponad 1,2 mld zł.
(…) Uważamy, że w 2009 roku nakłady
z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe
powinny się kształtować na poziomie nie
niższym niż 1,2% PKB. Niezbędna jest interwencja w sprawie wynagrodzeń pracowników
szkolnictwa wyższego.

Opinia Sejmowej Komisji Edukacji,
Nauki i Młodzieży o projekcie ustawy
budżetowej na rok 2009 uchwalona
na posiedzeniu w dniu 21 października
2008 r. w części dotyczącej szkolnictwa
wyższego
„W odniesieniu do budżetu projektowanego dla szkolnictwa wyższego, Komisja wnosi o zwiększenie o 1 mld zł wydatków
w części 38 – Szkolnictwo wyższe (…)
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń
pracowników szkół wyższych. Jednocześnie
Komisja proponuje odpowiednie zmniejszenie – tj. o 1 mld zł – wysokości rezerwy nr 8
w części – Rezerwy celowe (kol. 13 – ﬁnansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej).”

„Senat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu popiera wniosek złożony przez
Sejmową Komisję Edukacji, Nauki
i Młodzieży w sprawie zwiększenia środków na działalność dydaktyczną w roku
2009 o 1 mld zł, z przeznaczeniem na
poprawę wynagrodzeń pracowników
szkolnictwa wyższego”
(Stanowisko z posiedzenia Senatu w dniu
24 października 2008 roku)
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Ostatnie pożegnanie

Profesor Wacław Wilczyński

S

połeczność Akademii Ekonomicznej
z głębokim żalem przyjęła wiadomość
o śmierci w dniu 23 grudnia 2008 r.
jednego z najwybitniejszych ekonomistów, wielce zasłużonego dla Uczelni oraz
całego polskiego środowiska naukowego prof.
dr. hab. Wacława Wilczyńskiego.
O Profesorze Wacławie Wilczyńskim można śmiało powiedzieć, że był nestorem polskiej ekonomii i jednym z najznamienitszych
propagatorów liberalizmu gospodarczego.
Wymieniając ważniejsze osiągnięcia naukowo-dydaktyczne ś.p. Pana Profesora należy
wspomnieć pełnione przez niego funkcje:
kierownika Katedry Ekonomii Politycznej
w latach 1952-1957 oraz 1967-1972; kierownika Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej w latach 1969-1980; dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, a następnie Teorii
Ekonomicznych w latach 1969-1991; przewodniczącego Komisji Nauk Ekonomicznych
Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk; przewodniczącego Rady Naukowej
Instytutu
Zachodniego.
Ponadto Profesor Wacław
Wilczyński był członkiem
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady
Ekonomicznej przy Rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Przewodniczącym
Rady Ekonomicznej przy
Prezesie NBP (1992-1997),
Konsultacyjnej Rady Go-

spodarczej przy Radzie Ministrów, członkiem
Komitetu Redakcyjnego „Ruchu Prawniczego,
Ekonomicznego i Socjologicznego”. Za swoje
zasługi był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim oraz Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.

Ważniejsze publikacje
Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji, 1960
Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, 1965
Ekonomia i polityka gospodarcza okresu
transformacji, 1996
Wrogie państwo opiekuńcze, 1999
Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku,
2000
Akcesja Polski do Unii Europejskiej, Przegląd
Zachodni nr 2, Poznań 2003

Spotkanie z Komisją Uczelnianą z okazji 80-lecia
prof. W. Wilczyńskiego – listopad 2003 r.

Msza święta pogrzebowa w intencji zmarłego została odprawiona w dniu 6 stycznia
2009 r. w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych przy ul. Grobla. Pogrzeb odbył
się tego samego dnia na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Świętego
Wojciecha.
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