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KRÓTKO
Narada Rektorów w MEN
O 5,7% ponad poziom inflacji wzrosną nakłady na
szkolnictwo wyższe w roku przyszłym — usłyszeli
rektorzy szkół podległych MEN z ust wicepremiera
Grzegorza Kołodki podczas narady w Ministerstwie,
którą zwołano w dniu 24 listopada br. w Warszawie.
Spotkanie prowadził — pod nieobecność ministra
Aleksandra Łuczaka —wiceminister EN Kazimierz
Przybysz, a wśród zaproszonych gości obecny był
m.in. przewodniczący Rady Głównej proE Jerzy
Osiowski. Rektorzy nie usłyszeli wiele więcej na
temat planowanego budżetu na rok 1995 z ust wice-
premiera, niż mogli wyczytać w prasie codziennej i
zobaczyć w telewizji. Wniosek nasuwał się jeden —
uczelnie muszą zwiększyć dochody własne. Rektor
AGH w Krakowie prof. Mirosław Handke zauwa-
żył jednak, że nie ma przepisów finansowo-pra-
wnych, które pozwalałyby zwiększyć te dochody.
Nasze ustawodawstwo nie przewiduje np. przedsię-
biorstw nonprofit, które niepłacącpodatków, ewen-
tualne nadwyżki ponad koszty działalności,
przekazują na jakiś cel np. na szkolnictwo wyższe.
Inny pomysł, uczelnie mogłyby być — na wzór
wojska — zwolnione z opłat ZUS. Oczywiście,
wówczas z uzyskanych w ten sposób środków nale-
żałoby opłacić emerytury pracownikom i świadczenia
związane z ochroną zdrowia, ale kto wie — bo
przecież omijałoby się całą machinę biurokratyczną
—	czy nie byłoby to mimo wszystko korzystne. Wra-
cając do wojska, wicepremier Grzegorz Kołodko
porównał z satysfakcją dotację dla szkolnictwa
wyższego (5,7%) z dotacją dla armii (1,95%), co
nie przeszkadza, że wciąż niespełnionym życze-
niem, które wypowiedział z okazji Święta Nauki
Wrocławskiej JM Rektor proE Jerzy Kowalski, po-
zostaje postulat, żeby asystent zarabiał tyle co porucz-
nik. ,J-osy kraju decydują się nie w sztabach armii,
lecz w laboratoriach uczelni” — skonstatował rektor
Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Konferenq'i
Rektorów Uniwersytetów Polskich, proE Michał Se-
weryński —„ a obowiązek kształcenia jest obowiąz-
kiem państwa. Decyzje są potrzebne dziś; za lalka lat
szkolnictwa wyższego może po prostu niebyć”. Jednakże
—	co zauważył rektor Uniweisytetu Jagiellońskiego
proE Aleksander Koj — szkolnictwo wyższe jest tym
obszarem w Polsce, w którym dokonano najwięksych
zmian organizacyjnych. W okresie od 1990 roku pod-
wojono liczbę kształconych studentów, zaś środki z
budżetu państwa systematycznie malały. Konieczny
jest kompleksowy program rozwoju szkolnictwa wy-
ższego — co do tego nikt nie miał wątpliwości.
Wątpliwości wzbudziły natomiast dwa projekty
Ustawy o Wyższym Szkolnictwie Zawodowym —
jeden przygotowany w MEN, drugi w Politechnice
Wrocławskiej. Choć krytyce poddano obydwa, jed-
nak skłaniano się raczej do rozwiązań wrocła-
wskich, nie tyle w szczegółach, co w samej idei,
czym mają być wyższe szkoły zawodowe: czy —
jak w projekcie MEN — zupełnie niezależnymi,
gorszymi uniwersytetami lub politechnikami, czy
afiliowanymi przy istniejących uczelniach — jak
chcą autorzy z P.Wr. Wszyscy uznali, że trzeba
powołać wyższe szkoły zawodowe i że powinny one
być jakoś powiązane ze szkołami wyższymi, np. na
zasadzie akredytacji. Szkoły te miałyby osobowość
prawną, ale uczelnie sprawowałyby nad nimi nadzór
merytoryczny. MEN jednak forsuje swój projekt i
bardzo się spieszy. Najprawdopodobniej już w lu-
tym skieruje go do Sejmu.
/mwj/
file_4.jpg

file_5.wmf


1 znów, jak co roku, powraca
czar obietnicy, „Rodzi się Boży
Syn”. Tej sprzed 2 tysięcy lat i tej,
którą niesie ze sobą przeżywanie
radości Świąt Bożego Narodzenia.
W wigilijny wieczór połamiemy się
opłatkiem w rodzinnym gronie skła-
dając sobie wzajemnie życzenia.
Pragniemy się do nich dołączyć
życząc wszystkim naszym Czytelni-
kom radości i nadziei oraz spełnie-
nia tych wszystkich pragnień i za-
mierzeń, którym Boże Dziecię po-
błogosławi.
Redakcja
 Zakładamy konta osobiste 
 Od nowego roku wypłata wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na 
 zasadzie mianowania, powołania, wyboru, umowy o pracę, umowy o dzieło, 
 umowy-zlecenia, a także wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów 
 odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, tj. wynagrodzenie będzie prze- 
 kazywane na konta osobiste pracowników, studentów i doktorantów (przygo- 
 towane zostało odpowiednie zarządzenie w tej sprawie).	
W związku z tym, do końca roku należy — JM Rektor wystosował do 
 wszystkich jednostek pismo w tej sprawie—założyć konto osobiste w PKO lub 
 dowolnym banku prowadzącym rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. 
 Do pisma załączono nazwy i adresy banków prowadzących takie rachunki, a 
 także informację o oprocentowaniu w skali roku (14%—18%), okresie kapitali- 
 zacji odsetek, kosztach (niewielkich zresztą) wydania książeczki czekowej i 
 stałych zleceń, a także wielkość kwoty, jaką jednorazowo wypłacają urzędy 
 pocztowe.	
 Jakie możliwości dają konta osobiste:
* zlecania systematycznego rozliczania wszelkich opłat stałych (czynsz, tele- 
fon, abonament RTV, gaz i elektryczność, raty kredytów i inne),
* regulowania należności przy pomocy czeków,	
 * otrzymywania odsetek za każdy dzień utrzymania pieniędzy na rachunku, a 
 nie w portfelu.	
 Wynagrodzenie w całości lub dowolną jego część będzie można podjąć 
 w placówkach PKO (w tym również w agencji PKO w Uczelni), innych 
 bankach i na poczcie a nie—jak dotychczas — w kasie Uczelni. Przesyłany 
 wyciągbankowy będzie informował o wysokości wynagrodzenia i wszel- 
 kich operacjach finansowych (opłaty stałe, wypłaty z konta).
 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste) będzie można 
 otworzyć w Uczelni w ogłoszonym wcześniej terminie i miejscu.
CYTAT PRZEDŚWIĄTECZNY
Jedz mniej. Bramy raju są wąskie.
/Archi ba Id Joseph Cronin/Projekt budżetu na 1995 rok
Co nas czeka w przyszłym roku?
Dział 77 — Nauka
Według projektu budżetu wydatki w Dziale Nauka w 1995 r. mają wynosić 14,3 bln zł. Wzrastają więc o 22,4%
w stosunku do 1994 r. czyli o 0,1% mniej niż poziom inflacji i stanowić będą 0,54% planowanej wielkości produktu
krajowego brutto. Jest to spadek o 0,02 pkt. w stosunku do roku 1994 (0,56% ). Należy zauważyć, że w Nałożeniach
polityki naukowej państwa” przyjętych przez Rząd w 1993 r. ustalono, że w 1995 r. nakłady na naukę powinny być
ponad dwukrotnie wyższe od założonej wielkości w projekcie budżetu i wynosić 28,9 bln zł.
KBN proponuje następujący podział środków zaplanowanych w budżecie państwa na naukę:
1.	Działalność statutowa i badania własne w szkołach wyższych
Planuje się 7,2 bln zl(50,8% całości środków), co daje wzrost w stosunku do 1994 r. o 25,5%.
2.	Inwestycje (budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej)
Zakłada się, że na inwestycje wydzielona zostaje kwota 1,75 bln zł, tj. 12,2% całości środków na naukę. Będzie
to wzrost o 13% w stosunku do roku bieżącego, czyli realny spadek.
3.	Projekty badawcze (granty)
Na ten rodzaj działalności przeznacza się 2,4 bln zł. Wzrost w stosunku do 1994 r. wynosi 30,8%, jednak zakłada
się zmniejszenie środków na projekty badawcze zamawiane w 1995 r. o blisko 20%.
4.	Projekty celowe
Proponuje się przeznaczyć na ten cel 1,8 bln zł, tj. o 22,7% więcej w stosunku do roku bieżącego.
5.	Współpraca naukowa z zagranicą
Z tego źródła finansowane będą jedynie składki z tytułu przynależności do organizacji naukowych. Inne wydatki
związane ze współpracą z zagranicą w 1995 r. jednostki naukowo-badawcze i szkoły wyższe powinny finansować
ze środków na działalność statutową lub badania własne.
6.	Działalność ogólnotechniczna (DOT)
Planuje się przyrost środków tylko o 23 %. Uczelnie złożyły wnioski do Ministerstwa o dofinansowanie różnych
przedsięwzięć w ramach DOT na kwotę 550 mld zł. W 1994 r. przy podobnej skali potrzeb na działalność
ogólnotechnicznąprzyznano 62 mld zł.
Dział 81 — Szkolnictwo wyższe
Podstawowe wielkości i relacje budżetu
W projekcie ustawy budżetowej na rok 1995 na wydatki w dziale „Szkolnictwo wyższe” zaplanowano kwotę
21.073,0 mld zł, co stanowi wzrost o 29,7% a uwzględniając zaplanowany poziom inflacji, wzrost ten wynosi
5,7%. Stanowi to 0,80% przewidywanego PKB (0,78% w 1994 r.), a więc o 0,02% więcej. W kwocie tej
mieszczą się również śród ki w wysokości 2.645,9 mld zł przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń
w 1995 r. wraz z pochodnymi od plac. Przewiduje się, że podwyżki będą realizowane w dwu etapach-od stycznia
i od lipca 1995 r., a limit wynagrodzeń osobowych przeznaczony na podwyżki wyniesie 1.809,0 mld zł. W projekcie
budżetu na 1995 r. założono, że w szkołach wyższych limity wynagrodzeń osobowych oraz wypłaty z zakładowego
funduszu nagród, wraz z pochodnymi od plac, zastaną sfinansowane z dotacji na działalność dydaktyczną oraz pomoc
materialną dla studentów w 95,2%, pozostałe 4,8% wydatków placowych uczelnie muszą pokryć ze środków
pozabudżetowych. Wydatki placowe wraz z podwyżkami stanowić będą około 68,4% ogółu wydatków w dziale
„Szkolnictwo wyższe”.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (łącznie z podwyżkami płac i wypłatami z Zakładowego Funduszu Nagród),
wyniesie 6.193,3 tys. zł, wobec 4.749 tys. zł w 1994 r. Wzrośnie więc o 1.44 tys. zł tj. o 30,4%i będzie wyższe o
4,6% od prognozowanego na 1995 r. przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (5.918 tys. zł).
W ramach podanego przeciętnego wynagrodzenia mieści się kwota 1.131,8 tys. zł (średnio miesięcznie w skali
roku) z tytułu podwyżek płac w 1995 r.
Na stypendia przewiduje się kwotę 2.187,6 mld zł, z tego:
"4260,1 mld zł (wzrost o 27,8%) na stypendia i świadczenia dla stypendystów RP i osób kierowanych na studia
zagraniczne oraz stypendia ministrów za osiągnięcia w nauce;
"41.927,5 mld zł (wzrost o 69,6%) na stypendia studenckie w ramach pomocy materialnej.
Znaczny, ponad trzykrotny wzrost w relacji do prognozowanej inflacji (22,7%), wynika z dodatkowego zasilenia
pomocy stypendialnej, w związku ze zmianami zasiłków rodzinnych.
Na wydatki inwestycyjne przewidziano 638,7 mld zł (wzrost o 13,6%), w tym w MEN — 561,4 mld zł (wzrost
o 12,7%). W kwocie ogółem przewiduje się na inwestycje centralne 107,8 mld zł, z tego w MEN — 80,0 mld zł
iMZiOS — 27,8 mld zł.
Środki te będą przeznaczone głównie na finansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych. W uczelniach
podległych MEN przewiduje się ponad 81,0% ogółu wydatków.
Co to praktycznie oznacza dla naszej Uczelni?
W 1994 r. dotacja na działalność dydaktyczną wyniesie 148 mld zł, zaś koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi —
140 mld zł. Wzrost dotacji w roku przyszłym ma wynosić 29,7%, czyli 191.956 mld zł. Płace mają wzrosnąć o 30,4%,
co oznacza, że środki na wydatki rzeczowe będąjeszcze mniejsze.
UWA GA !!! — IESZCZE PRZED Ś WIĘTAMI BĘDĄ PIENIĄDZE
J.M. Rektor w porozumieniu ze związkami zawodowymi podjął decyzję o dokonaniu wypłat (jeszcze przed
< Świętami) z Zakładowego Funduszu Socjalnego na:
"4dofinansowanie wypoczynku dla pracowników wg listy rankingowej (ustalonej w maju na rok 1994) od 688
do 766 numeru (łącznie 250 min zł),
"4dofinansowanie wypoczynku dla emerytów wg listy rankingowej (ustalonej w czerwcu na rok 1994) od 237
do 312 numeru (łącznie 180 min zł),
"4 dodatek „Mikołajowy” dla dzieci w talonach po 350 tys. zł na każde dziecko, na które pobierany jest zasiłek
rodzinny w AR, do realizacji w Supermarkecie „Marino” — W-w, ul. Paprotna 7 (wg zapewnień do 15.01.95)
Z serdecznymi życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Z SENATU
Otwierając 13. posiedzenie Senatu przeniesione
z ostatniego piątku miesiąca na dzień 9 grudnia br.
JM Rektor wyraził ubolewanie z powodu nieobe-
cności przedstawiciela studentów (już kolejny raz).
Zaproponowany porządek dzienny uzupełniono o
punkt dotyczący zmiany uchwały w sprawie RZD z
30 czerwca br. oraz zmieniono kolejność, przesuwa-
jąc omówienie działalności Biblioteki Głównej na
koniec posiedzenia.
•	Wyniki finansowe i gospodarcze RZD oraz zmiany
organizacyjne przeprowadzone w bieżącym roku omó-
wił Prorektor prof. Eugeniusz Kołota. Podsumowując
szczególowąanalizę zestawień liczbowych, stwierdził,
że działalność statutowa rolniczychzakladów przebiega
w sposób prawidłowy, natomiast przedmiotem troski
jest działalność produkcyjna, która przynosi coraz gor-
sze wyniki finansowe oraz rosnące z roku na rok zadłu-
żenie. W wyniku przeprowadzonych dyskusji i kon-
sultacji na wydziałach oraz w samych rolniczych zakła-
dach z udziałem administratorów i członków Senackej
Komisji ds. Restrukturyzacji RZD, a także wszystkich
zainteresowanych prowadzeniem badań w tych zakła-
dach, powstał projekt kierunków zmian, który Komisja
przyjęła jednogłośnie. Zakłada on, aby wielkość rolni-
czych zakładów ograniczyć do obszarów: Proszowice
(ok. 600 ha wraz z Piastowem i Pawłowicami), Swojec (ok.
300 ha), Samotwór (ok. 35 ha), Radomierz (ok. 300 ha).
Pozostałe obiekty obejmujące: część produkcyjną go-
spodarstwa Samotwór, Kamień, Piecowice i Śliwice
proponuje się przeznaczyć do sprzedaży lub dzierżawy
ogłaszając publiczny przetarg ofert, zaś grunty Łosic i
Szczodregozaoferować do dzierżawy. Uzyskane środki
finansowe ze sprzedaży i dzierżawy należy — zdaniem
Komisji — przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredy-
tów i zobowiązań, unowocześnienie bazy technicznej
oraz utworzenie stacji badawczych o charakterze uczel-
nianym, wydziałowym, międzywydziałowym i kate-
dralnym. JM Rektorpodzielil pogląd, że nie jesteśmy w
stanie dokonać restrukturyzacji RZD bez restrukturyza-
cji technicznej. Sprzęt zamortyzowany jest w 90%, co
uniemożliwia podniesienie wydajności, a także racjona-
lizację struktury zatrudnienia. Prof. Tadeusz Szulc
stwierdził, że wprawdzie decyzje trzeba podjąć szybko,
ale w przedstawionym projekcie nie widać perspektywy
na przyszłość. Nas, jako Uczelnię rolnicząpowinno być
stać na utrzymanie wysokoprodukcyjnych zakładów
doświadczalnych. Konieczność zmian nie budziła wąt-
pliwości, a w dyskusji wyrażano poparcie dla przedsta-
wionego projektu oraz potrzebę opracowania wizji na
przyszłość.
•	Uchwałę w sprawie przekształcenia, dzierżawy lub
zbycia RZD Szczodre Senat przyjął jednogłośnie.
•	JM Rektor przedstawił propozycję zmian uchwały
z dnia 30 czerwca br., dotyczącej zbycia działek w RZD
Szczodre; przyjęto jąjednomyślnie.
•	Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Grażyna Talar
przedstawiła stan zaawansowania prac przy kompute-
ryzacji Biblioteki (instalacja sprzętu i oprogramowanie)
oraz wynikające z tego zadania. Podziękowała Prore-
ktorowi prof. Stanisławowi Krzywieckieinu, który pa-
tronuje tym przedsięwzięciom, zaś JM Rektor wyraził
uznanie oraz przekazał na ręce pani dyrektor podzięko-
wania dla całego zespołu Biblioteki. (W styczniowym
numerze zamieścimy materiał na temat funkcjonowania
sieci komputerowej w Bibliotece Głównej).
•	JM Rektor wyraził nadzieję, iż w roku przyszłym
podział środków budżetowych na wydziały będzie fun-
kcjonował wg zasad obowiązujących w roku bieżącym.
Wywiązała się dyskusja na temat przyszłorocznego bu-
dżetu. „W 1995 r. Szkolnictwo Wyższe zostało potrakto-
wane preferencyjnie i do 1999 r. niema możliwości aby
powtórzyła się sytuacja tak wysokiego finansowania"
— powiedział wicepremier Grzegorz Kołodko. Sytu-
ację może pogorszyć wejście wżycie przygotowywanej
ustawy o wyższym szkolnictwie zawodowym.
•	Prof Zbigniew Duda poinfonnował o swoim udzia-
le (już po raz drugi) w corocznej, Konferencji Alliance of
Universities forDemocracy w Pradze w dniach 6-9 listo-
pada br., gdzie reprezentował JM Rektora.
/mwj/

Żołnierzy Armii Krajowej „SPOTKANIA Z HISTORIĄ”
SPÓR O SENS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Grono miłośników „Spotkań z historią” stale rośnie — co zapewne sprawia
radość organizatorom, a zwłaszcza głównemu sprawcy i realizatorowi tego
pomysłu, prof. Antoniemu Sicwińskieinu — a spierać się o sens powstania
warszawskiego w dniu 22 listopada br., w ramach XVI już „Spotkania”,
przyszło ponad 200 osób, tak że miejsc siedzących w sali IIR nie dla wszystkich
starczyło. Nie stanowiło to jednak problemu, gdyż młodzi ludzie — a takich
była większość, studenci, a nawet uczniowie — porozsiadali się na schodach,
bądź słuchali wykładu na stojąco.
„Spór” o Powstanie Warszawskie w sali IIR Akademii Rolniczej potrwał
prawie dwie godziny i kontynuowany był przy kawie w Klubie Pracowniczym.
Stał się okazją do przypomnienia —jak się okazuje — żywo interesujących
faktów z naszej histori i sprzed półwiecza i uświadomienia tych, z których pewnie
nie zdajemy sobie sprawy.
— Symbolem zrujnowanej Warszawy, do dziesiejszego dnia przezspołeczeństwo
polskie pozostawionym, są szczątki Grobu Nieznanego Żołnierza — powiedział
rozpoczynając „Spotkanie” prof. Antoni Siewiński—przed wojną wygląda! zupeł-
nie inaczej, niż dzisiaj. Mieścił się na pl. Piłsudskiego w Gmachu Sztabu General-
nego Wojska Polskiego w Pałacu Saskim, gdzie pod jego kolumnami znajdowałsię
Grób. Dziś władze krajowe składają kwiaty pod ruiną tego Grobu.
Prof. Wacławowi Lesz-
czyńskiemu zawdzięczamy
możliwość porównania Gro-
bu na fotografiach, które za-
mieszczamy obok Tym, któ-
rzy w latach 50. nie zgłębiali
„prawdy” historycznej z wy-
danych wówczas szkolnych
podręczników przypomniał,
co pisano o Powstaniu War-
szawskim.
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Ruiny Grobu Nieznanego Żołnierza w roku 1945
prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, a ten odpisał: Z wdzięcznością przyjmuję
pańskie zaproszenie, ale przyjadę pod jednym wszakże warunkiem. Otóż — jak
nam nakazuje nasza rosyjska tradyq'a — będę oglądał uroczystości warszawskie na
zachodnim brzegu Wisły, z Pragi przez lornetkę”.
/mwj/
fot. Stanisław Kochanek
Widok pełnej sali IIR podczas wykładu prof. Wacława Korty
Te swoim wykładowcą, płk. Władysławem Bronzem przybyło kilkunastu
podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, obecni
byli uczniowie III LO, studenci, którym Katedra Nauk Humanistycznych
umożliwiła wysłuchania wykładu odwołując godzinę zajęć i oczywiście wierni
bywalcy „Spotkań” — pracownicy naszej Uczelni i członkowie Koła Żołnierzy
Armii Krajowej. Miłym akcentem spotkania było uhonorowanie prof. Wacława
Korty (ps. „Lektor”) i prof. Antoniego Siewińskiego(ps. „Flisak”) pamiątko-
wymi dyplomami przyznanymi przez Zarząd Okręgu SZŻAK a wręczył je
przewodniczący Zarządu i jednocześnie członek ZG WiN, dr Jerzy Woźniak.
Tę „egzotyczną” lekturę
zaprezentował słuchaczom
poprzez rzutnik pisma.
Mimo poważnego tematu, nie
zabrakło elementu humoru:
„Na uroczystość 50. lecia
Powstania Warszawskiego
— opowiadał prof. Antoni
Siewiński — zaproszono
przywódców wielkich mo-
carstw. Prezydent Wałęsa
wystosował zaproszenie do
fot. Stanisław Kochanek
Prof. Wacław Kort a otrzymuje dyplom z rąk dr. Jerzego Woźniaka
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Pałac Saski i Grób Nieznanego Żołnierza w 1930 i
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