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Fielgrzymka, która wy ru szyła z Folitechniki Wrocławskiej do Rzymu, przekazała Ojcu Świętemu Księgę
Folitechniki Wrocławsk iej . Na zdjęc iu widzimy p a nią mgr Danutę Łochańską (zastępc zynię
kwestora ds . finansowych) i inż. Kazimierza Fabisiaka, kierownika Zakładu Usług Socjalnych. Sekretariat
Stanu Watykanu skierował na ręce JM Rektora prof. Andrzeja Wiszniewskiego podziękowanie za złożone
dary. "Wraz ze słowami wdzięczności pragnę przekazać zapewnienie o modlitwie orazApostolskie Błogosła
wieństwo o·ca Świ te o dla całe' S ołeczności Folitechniki "- na isał arc bis ku Giovanni B.Re.
Jub i l e u szową
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INFLACJA
Wed łu g

oficjalnych danych zeszloroczny

wskażnik inflacji wyniósł 27 ,8%. Departament

"Informacji i Prognoz Centralnego Urzędu Planowania zapowiada , że w tym roku ś rednia
roczna stopa inflacji wynies ie 20%. Widać tu
zasadnic ząróżnicę w stosunku do deklarowanych wciąż przez ministra Kołodkę 17%.
Jakie sąperspektywy utrzymania chociażby
20% poziomu inflacji w 1996 roku?
Instytut Badai'l nad Gospodarką Rynkową
przewidywał jeszcze w styczniu, że wzrostcen
towarów i u sług konsumpcyjnych wyniesie
19,4% ś re dnioroc znie , ale kwietniowa i bieżąca progno za przewidują wzrost o 20%. Jednoc ześnie prognozuje s ię podwy ższe nie tempa inflacj i w III kwarta le do 20,4%. Wyraża
się nad zieję , że w IV kwartale inflacja może
spaść poni żej 19%. Jednakże mo ż liwe jest
równi eż powstanie presji inflacyjnej ze wzg l ę
du na nadmierny wzrost deficytu w handlu
zagra nicznym i z powodu konieczności znalezienia ś rodków na ewentualne wyrównania
skutkównieprzeprowadzenia waloryzacji rent
i emerytur za IV kwartał 1995 .

WYŻSZE SZKotY ZAWODOWEWRACAJĄ
Sejm RP będzie wkrótce rozpatrywać ministerialny projekt ustawy o wyższych szkołach
zawodowych. Ponieważ RG Sz W "przyjęła do
wiadomości" jego ostateczną wersję, pojawiły się kolejne glosy, główn i e krytyczne. Wyraża się obawy, że system kształcenia zawodowego nie będ z ie dostatecznie zintegrowany z
systemem szkolnictwa v•yższego podlegają
cego Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, a także że nie osiągnie s i ę wystarczająco dobrego
poziomu kształce ni a w w.sz.z. powsta ły c h z
prze k ształceni a sz kół pomaturalnych . Nie
określono jasno sposo bu finan sowania w.sz.z.
(czy aby nie kosztem istniejących szkół wyższych ?). Krytyczne uwagi dotyczą też proponowanej struktury organizacyjnej w.sz.z. Projekt budzi te ż zas tr zeże nia przedstawicieli
szkół niepaó stwowyc h. Wypowied z iał się na
ten temat prof. Jerzy Zdanowski , przewodniczący Konferencji Rektorów Szkól Niepai'lstwowych, który obawia się zatarcia granicy
mi ę d zy szkoł a mi niepai'lstwowymi i w.sz.z.
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Z PRASY
Wrocławska prasa odnotowała z zainteresowaniem, że pracodawcy poszukująabsolwen
tów nie tylko konkretnych kierunków, ale także konkretnych wydz iałów. " Wieczór Wrocła
wia" z 29 lipca 1996 cytuje ogłoszenie firmy
farmaceutycznej szukającej absolwenta Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej.
Okazuje się, że o ko i'l czącyc h wrocławskie
uczelnie absolwentów dowiadująsię przedstawiciele firm z wielu, nawet odległych, ośro d 
ków, w tym także z Warszawy.
Natomiast "Gazeta Uniwersytecka", pismo
Uniwersytetu Gdaóskiego zam ie śc iło w numerze 6(47) referat Remigiusza Bąkowskiego
"Praca dlamagi stra i inżyniera" wygło szony na
Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych
Autor stwierdza, że obecne bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Blisko 3 5% ogółu bezrobotnych nie przekroczyło jeszcze 24 lat. Najwyższa stopa bezrobocia
występuje wśród osób z wykształceniem śre
dn im ogólnym (39,5%), zzasadniczym zawodowym (36,7%) i wśród absolwentów szkół
podstawowych (35,7%). Najniższe bezt·obocie występuje wśród abso lwentów szkó ł wyższych i wynosi 8,2% .

GDZIE ZAMIESZKAĆ?
Zgodnie z ustaleniami Kierownictwa Uczelni (8 lipca 1996) regulamin sprzedaży mieszkaó zakładowych , który przygotuje komisja,
będzie zatwierdzony przez Kierownictwo
Uczelni. Za właściwąformę uznano przetargi
dla pracowników. Przy tym zasady przetargu
powinny preferować osoby, które spełn iają
kryteria stosowane przy przyznawaniu poży
czek mieszkaniowych .
Usta lono też, że hotel "Gagarin" po remoncie będzie przeznaczony dla doktorantów, zwła
szcza obcokrajowców. Dysponentem miejsc
będzie Przedstawicielstwo Pracownicze .

SPOTKANIE JUBILATÓW

Powstał Komitet Organizacyjny Obchodów
50- lecia rozpoczęcia studiów na Wydziale
Chemii Politechniki Wrocławskiej zamierza
zorganizować uroczyste spotkanie na Wydziale Chemii PWr. Nastąpi o no przyp uszczalnie 17 l u b 18 wrześn i a br. Z grona studentów tego rocznika wywodząsię profesoNOWE STAWKI ZA NADGODZINY
rowie Lucj an Sobczyk. Roman Tyka, T. Ta lik,
Na podstawie ro zporząd ze nia Mini stra EN A.Siewii'lski, a także zmarli profesorowie
z24.06.96 w sprawie wynagradzania nauczy- B.Stalii'lski i Z.Chabudzióski. Przedstawiciecieli akademickich ustalono nowe stawki za Iem Komitetujest Ju li an Stępieó za mi eszkagodziny ponadwymi a rowe w d z iałalno śc i ły na Osiedlu Zgody 4/24, 31-949 Kraków
dydaktyczno - wychowawczej. Obecnie proS_U_K_C_E
_S
_ R_E_K_T_O
_RA
_________
fesor zwyczajny i nadzwyczajny otrzymuje 14 _
-43 zł/godz., docent i adiunkt habilitowany Prof. Michał Seweryóski, rektor Uniwersy12-434 zl/godz, adiunkt z doktoratem i startetu Łódzk i ego, zosta ł powołany przez Ojca
szywykładowc a- 11-27 zł/godz,zaśasyste nt,
Św i ętego Jana Pawła II w skład Papieskiej
wykładowca, lektor lub instruktor- 7- 24 zł /
Rady ds. Świeckich. Kadencja w Radzie trwa
godz. Decyzje o wysokości stawek stosowa5 lat.
(Forum Akademickie)
nych na wydziale są w gestii dziekanów.
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UCHWAŁA SENATU

POLITECHNIKI

WROCŁAWSKIEJ

Senat Politechniki

Wrocławskiej u chwał ą

podjętą na posiedzeniu

l Olipca 1996 r. stwierdza, że:
l. 70% wynagrodzenia zasadniczego nauczyc ieli akademickich stanowi wynagrodzenie za czy nno ści będące przedmiotem prawa
autorskiego.
2. 40% wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacj i naukowej oraz pracowników naukowo technicznych (starszych specjali stów, specjali stów i młod szych specjal istów) stanowi
wynagrodzenie za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego.
Ustalenie to będzie stosowane przy rozliczeniach podatku dochodowego od wynagrodzei'l z tytułu umowy o pracę rozliczanego za
okres od l styczn ia 1996 r.

Z SIECI
Niewątp l iwą pomocą w poszukiwaniach
literaturowych jest do stęp na w Interneci e
baza danych zawierająca wykaz czasopism
naukowych i innyc h źró d eł naukowych importowa nych do Polski od 1992. Baza ta
po wstała dzięki Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. Zainteresowan i znajdą
informacje na stroni e wwwpod adresem http: /
/wwwtech.net.pl/PFUN.

REGULAMIN
Ukazało się zarząd ze ni e wewnętrzne

16/96
zasady podziału i przyznawania nagród uznaniowych na Politechnice
Wrocławskiej w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Senat na posiedzeniach 25
maja 95, 25 styczn ia 96 i 23 maja 96 . Przypominamy, że termin składa ni a wniosków o
nagrody dziekana upływa 15 września.
aktua li zujące

NOWA PUBLIKACJA
Jak donosi BiuletynInformacyjny Oddziału
PAN we Wrocławiu "Nauka Po lska" nr 4,
ukazała się książka" 50 lat rozwoju nauki na
Ziemiach Zachodnich i Póinocnych "wydana
nakładem WydawnictwaPAN. Publikacjajest
pokłosiem ogólnopolskiej sesji naukowej pod
tym samym tytułem, która odbyła s i ę w maju
1995 . Część pierwsza książki jest poświęco
na prezentacji poszczególnych ośrodków naukowych, zaś druga omawia rozwój wybranych dyscyplin naukowych. W ś ród autorów
tekstów należących do I częśc i są prof. Zdzis ław Bubnicki, prof. Zb ign iew Ciesielski i
prof. Piotr Wilde z Gdaóska oraz prof. Tadeusz Krzymowski z Ol sztyna. W II części preze ntująsię m.in. prof. Andrzej Lange (medycyna), prof. Lucjan Sobczyk (chemia), prof.
Michał Białko (elektrotechnika i elektronika)
i prof. Adam Grzech (informatyka).
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XXXIII POSIEDZENIE SENATU

(10.07.1996)
Głównym punktem posiedzenia był przedstawiony przez JM Rektora wynik starań o uzyskanie od Ministerstwa Finansów korzystniejszej interpretacji przep isów podatkowych.
Ostatnio otrzymano z Izby Skarbowej oficjalne stanowisko MinFin stwierdzające, że pewnaczęść wynagrodzenia nauczycieli akademickich mo że być uznana za działalność twórczą
w rozumieniu prawa autorskiego, zatem od tej
części zasadniczego wynagrodzenia można
naliczać 50-procentowy koszt uzyskania przychodu w rozliczeniach podatkowych . Aby moż
na było ten system naliczania zastosować do
przychodów z całego 1996 roku, potrzebnajest
uchwala Senatu określająca zakres stosowania
ulgi .
JM Rektor przedstawił projekt uchwały, w
myśl której 70% wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli akademickich i 40% wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników naukowo- technicznych (starszych specjalistów, specjali stów i młodszych specjalistów) stanowi wynagrodzenie za czynności
będące przedmiotem prawa autorskiego . Proponowane liczby przyjęto na podstawie analizy zakres u zapisanych w ustawie o szkolnictwie wyższym obowiązków pracowników, a
tak że w oparciu o praktyczne ro zw iąza nia zastosowa ne na Uniwersytecie Wars zaws kim.
Uniwersytet Warszawski pr zyjął 50% ud z iał
d z iałalno ści twórczej w pracy nauczycieli akademickich, ale PWr ma prawo uważać swoich
pracowników za bardziej kreatywnych.
Senat pr zyjął uchwałę w proponowanej wersji (41: 1:1 ).
• Zaopiniowano wysokość opłat za studia
zaoczne na PWr. Prorektor ds. Nauczania prof.
Z. Kremens poinformował , że przedstawione
materiały zaw ierająpropo zycje stawek zgłoszo
ne przez poszczegó lne wydziały; wysokość

Rady

Stanowiswko Nr 39/96
Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 maja 1996 r.
w sprawie
Założeń refonny

Głównej

systemu pomocy materialnej
dla studentów
Rada Główna popiera koncepcję uzupełnie
nia dotychczas obowiązującego systemu pomocy materialnej dla studentów sys temem potyczek zwrotnych i częściowo umarzanych. Stworzenie systemu pożyczek studenckich nie może
w ża dnym przypadku uszczuplić ś rodków z
budżetu państwa przeznac zo nych na b,ezzwrotną pomoc materialną dla studentów. Srodki na
pomoc bezzwrotnąmuszą wzrastać co najmniej
o wskaźnik inflacji i o przewidywany wskaźnik
wzrostu liczby studentów, Rada Główna potwierdza swoja opinię o koniec z ności uwzg lę
dnienia w przepisach podatkowych możliwo
ści odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków rod ziców na ks ztałcenie dzieci (np. w
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opłat waha się od 450 zł (2 wydziały) do 800 zł
za semestr. PWr ze względu na charakter studiów nie dąży do maksymalizacji naboru . Proponuje się, by przyznawać l 0% zniżkę za jednorazowe opłacenie całości. Należy pamiętać ,
że opłaty za studia zaoczne mogą być pobierane tylko od studentów, którzy rozpoczęli studia
zaoczne nie wcze ś niej niż 1. 10. 1994 r. Projekt
został zaopiniowany przez Kolegium Dziekanów i Senacką Komisję ds. Dydaktyki . Senat
zaa probował projekt (46:0: l).
Odłożona została do wyjaśnienia sprawa opłat
za reaktywację . Rozwiąza nie to zos tało zakwestionowane przez dyr. Popłonkows kiego z MEN
w piśmie będącym odpowiedz i ą na pismo (nieznanej treści) pana Jacka Bombki . Pogląd ten
jestjednak sprzeczny ze stanowiskiem radców
prawnych, którzy są zdania, że jest to oplata za
powtarzanie semestru. Poniewa ż chodzi tu
chyba o nieporozumienie interpretacyjne, wła
dze Ucze lni oczekują wyjaśnienia sprawy.
• Dziekan Wydz. Mechanicznego prof. J .Koc h
zreferował wniosek o prze niesienie Środowi
skowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej z Instytutu Technologii Elektronowej
(Wydz. ELektroniki) na Wydział Mechaniczny.
Wyd ział Elektroniki miał od dawna trudności z
finansowani em d z iałalności laboratorium , a
Wyd ział Mechaniczny przew iduje utworzenie
kierunku studiówinżynieria Materiałowa. Propozycja została uzgodniona z dyrektorem 1-25
prof. J. Zdanowskim. Senat zaa probował wniosek (44:0 :2).
• Zatwierdzono (43:0:3) skła d zespo łu biegłyc h rewidentów, którzy zbadają bilans księ 
gowy uczelni za rok 1996. Jak w poprzednich
latach, będą to mgr JadwigaWalniak-Fi e ma i
mgr Maria Krudowska.
• Przedstawiciel studentów, przewo dniczący
Zarządu Konwentu p.Piotr Świątkawski zgło
s ił interpelację w sprawie trybu prze targu na
użytkowanie budynku dawnej stołówki studenckiej na pi. Grunwaldzkim i usunięcia ze
składu komi sji przetargowej przedstawiciela
studentów. Ze względu na kończącąsię kadencję Senatu odpowiedzi udzielił ex prompiu

formie z ryczałtowanej).
Rada Główna uwa ża, że powodze nie projektu po życzek studenckich zależeć będzie od trafnego wyboru systemu i dostosowania go do
pol skiej rze czywi s to śc i. Pozytywne doświad
czenia innych krajównie zawsze moga być traktowane w naszych warunkach jako wzorcowe.
Proponowany przez MEN projekt Studenckiej
Kasy Pożyc z kowej (wariant III) wydaje się
korzystny· dla studentów, budzi jednak na stę
pujące wątpliwości:

l . Koszty jednorazowe orazkoszty s tałe funkcjonowania SKP w małym stopn iu za leża od
liczby korzystajacych z ni ej studentów. Brakjest
jednak roze znania, czy liczba st udentów zainteresowanych taką formąpomocy będzie dostatecznie du ża, aby koszty te były opłacalne.
2. Samofinansowanie się systemu zależy
przede wszystkim od umi ejętnego gospodarowania fundu sze m, skuteczności egzekwowania
spłat oraz dopływu środków na finansowanie
skutków umorzeń . W propozycji nie przedstawiono mechanizmu wymuszającego wysoką
operatywność osób zarządzających funduszem.

Dyrektor Administracyjny mgr A. Kaczkowski .
Stwierdził on dotychczasowy najemca obiektu, s półka "Joanna" nie wnosiła vadium, ponieważ przyjęto w tym przypadku zastaw na towarze znajdującym się w wystawionym na przetarg lokalu. Spółka ta ma również wobec uczelni za ległości płatnicze, ale została poinformowana, że w razie nieuregulowania nale żności
nie będ z ie brana pod uwagę w przetargu. Usunięcie ze składu komisji przetargowej przedstawiciela studentów wynikało z niedotrzymania
przez tę osobę tajemnicy warunków przetargu,
a przez to d z iałanie na szkodę uczelni. Studenci mogą wystawić innego przedstawiciela,jednak musi to nastąpić szybko, by nie nastąpiło
opóźnienie procedury przetargowej .
·Dr W. Jabłoński ("Solidarność") podkre ś lił
potrzebę poprawnej interpretacji skali przeprowadzonych podwyżek.
• Prof. J. Czerwonko wyraził ubol ewanie z
powodu sposobu potraktowania min. J.Wiatra
na UJ. JM Rektor po ś pieszył z zapewnieniem,
że gdyby min. Wiatr przybył do Wrocławia Uak
było pierwotnie planowane), a nie do Krakowa, uwa żałby za swój obowiązek osłaniać gościa i dać s.ię obrzucić jajami.
• Prof. P.S niady poprosił o komentarz w sprawie stosowania 5 lub 6 kategorii (od B do F lub
G) w siatkach płac . JM Rektor wyjaśnił, że
postanowiono rozszerzyćmożliwości decyzyjne dziekanów przezrozsze rze nie kategorii placowych do pełnej skali mini ste rialnej . Dwi e
górne kategorie były dotąd puste, ale mo ż na
oczekiwać, że wydziały mające leps ząsytuację
finansową będą stosowały wyższe

stawki.
• Dr hab. M.Soroka zaa pelował do pr zyszłyc h
senatorów, by nie tracili z oczu problemu nowego budynku biblioteki.
• Rektor-e lekt pod z iękowal prof. Andrzejowi Wi szniewskiemu za sześcioletni trud repreze ntowania uczelni na szerokim forum w trudnym okresie transformacji. Podziękowaniom
towa rzyszył bukiet kwiatów i odśpiewane przez
wszystkich "Sto lat". JM Rektor pod zię kowal
członkom Senatu za współpracę, życzył wszystkim dalszych sukcesów.
3. Niejasne są sposoby oraz realne mo ż liwo
egzekwowa nia s płat. W przedstawionej
propozycji nie ma informacji na ten temat. Istnieje niebe zpieczeóstwo, że kasa będ z ie bezradna wobec dłużników.
4. Uza l eżnienie przyz nawania kredytu od
centralnie ustalanych, jednolitych kryteriów
socjalnych spotyka s ię z powa ż ną krytyką.
Dotychczasowe do świa dczenia wskazują, że
ten sposób postępowania nie pozwala na prawidłowe wytypowanie osób najbardziej potrzebujących pomocy.
Reas umujac : Rada Główna uważa , że zwiazana ze sporymi kosztami decyzja o powołaniu
Studenckiej Kasy Po życzkowej powinna być
uzaletnionaod rozeznania autentycznego zapotrzebowania studentów na tę formę pomocy.
Rad a Główna nie wypowiada się na temat szczegółowych zasad funkcjonowania Studenckiej
Kasy Po życzkowej, wymagających dokładniej 
szej a nalizy i dyskusji środowiskowej.

ści

Prz ewodniczący

Rady Głównej
(-) Jerzy Osiowski
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Jak daleko

podwyżki wynagrodzeń

pracowników naszej Uczelni
odbiegają od podwyżek obiecywanych?

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy informacje, że Komisja Trójstronna uzgodniła stanowisko w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników wy ższyc h ucze lni w wysokości: 50% dla pracowników naukowo dydaktycznych i 30% dla po zostałych pracowników. Podwyżki w tej
wysokości miały spełni ć dwa cele. Po pierws ze, miały one wyraźnie
poprawić sy tuację finansowąpracowników naukowo - dydaktycznych,
a przez to zat r zymać bardzo niekorzystną tendencję negatywnej selekcji
w szko lni ctwie wy ższy m. Po drugie , miały one spe łnić warunki co najmniej 5,5 procentowego przekroczenia przez podwyżki wynagrodzet1
planowanej inflacji. Ten drugi cel mial dać sza n sę na stopniowe wychodzenie z zapaśc i płacowej pracowników wyższyc h uczelni.
Mini sterstwo Edukacji Narodowej dla Politechniki Wrocławskiej
przyz nało 6.388.000,00 zł na obecne podwyż ki . Jak podaje Pani Danuta
Dom agała - Wiatrzyk, specjalista d/s pracowniczyc h, Uczelnia "wygos podarował a" dodatkowe pieni ąd ze i w rezultacie rozdzieliła na podwyżki
7.070.000,00 zł.
Czy obecnie reali zowane podwy żki s pełnią te oczekiwania?
Wiele osób twierdz i, że podwyżk i znacznie odbiegają od obiecanych
a nawet są niższe ni ż planowana inflacja.
Na taki po g ląd wpływa przede wszystkim fakt niedostatecznego poinformowania pracowników o tym, że planowane podwyżki dotyc zą
wzrostu płac odnoszących s ię do ś redniej mie s ięc znej płacy w 1995 i
1996 r.. Nie podano też, że ten sposób porównania pen sji ustalono aby
można było odnieść je do inflacji liczonej zawsze w okresie rocznym
( 12 mie s ięcy) . Wielu pracowników nie z nając tego ustalenia sąd z ił o, że
wskaźniki wzrostu płac odnoszą s i ę do aktualnej pen sji. Czy więc
podwy żka ta jest przynajmniej taka jak to zaproponowano w Komi sji
Trój stronnej? Mo żn a odpowiedzieć , że dla pracowników Politechniki
Wrocławs kiej jest ona nieco mniej sza od pierwotnych propozycji, gdyż
wynosi około 47% i 25%. Włąc ze nie do puli podwy że k dla budżetówki
słu ż b mundurowych i sądownictwa (dotychczas dla grup tych przewidziana była osobna po zycja) z mniej szyły te wskaź niki , ale głównie
uder zyły w pracowników oświaty i słu żby zdrowia.
Zapytacie Państwo s kąd te 47% i 25%? Zasadę ich obliczan ia prześ led źm y na przykład zi e adiunkta ze stawką kategorii D i osoby nie będącej
pracownikiem naukowo - dydaktycznym zasze regowanym do kategorii
13 szczebel C (kategoria D i szczebe l C był y przedos tatnimi stawkami
w w id ełkach placowych) .
Zarobki tyc h pracowników w roku 1995 i 1996 kształtowały s i ę i będą
k ształtowały w sposób n as tępując y:
Pcnsja od

adiunkt kat. D
[Jlracownik kat. 13 C

01.01.1995 r. 01.07.1995 r.
540,650, 385, 460, -

01.10.1995 r. O1.07.1996 r.
730,1070,
515,575,

Podane wartości pens i dla kat. D. C nie uwzgt ,dniają premii, które · adiunkt nic otrzymuje

Pracownik kat. 13C zarobił więc w roku 1995: 6 · 385 + 3 · 460 + 3 · 515
= 5235 zł a w roku 1996 zarobi on 6 · 515 + 6 · 575 = 6540 zł
Średnia płaca mies ięczna tego pracownika wynosi więc:
w 1995 r. 5235zł =1 2 = 436,25 zł, a w l 996 r. 6540 zł :12 = 545 zł .
Średnie pensje wraz z 17% premią w tych latach wynoszą 510,41 zł i
636,8zł.

Średnia mie sięczna pensja w 1996 r. w stosunku do średniej mie s ięcz
nej pensji w 1995 r. w% wyniesie: 545:436,25 · 100% = 124,93%
Wzros t ś redni ej płac y będ zie więc 24,93%.
Adiunkt kategorii D zarob ił w roku 1995: 6 · 540 + 3 · 650 + 3 · 730 =
7380 zł, a w roku 1996 zarobi: 6 · 730 + 6 · l 070 = l 0.800 zł
Średnia pensja miesięczn a w 1995 r. wynosiła 7380 zł : 12 = 615 zł,
a w 1996 będzie wynosiła l 0.800 zł : 12 = 900 zł. Średnia z 1996 r.
będzie więc s tanowiła 900 : 6 15 · l 00% = 146,3%, a więc wzrośnie w
porównaniu z 1995 r. o 46 ,3%.
W kolejnej tabeli zes tawiono wyniki po wyższyc h obliczeń i obl iczeó
dla niektórych innych grup.
W podobnym stop niu wzrastająpremie, wysługa lat i dodatki funkcyjne. Z tej puli nie podniesiono natomiast stawe k za godziny ponadwymiarowe dla nauczyc ieli akademickich (Dziekani będąmogli podnie ść

te stawki, jeżeli

będą

mieli na to fundusze).

Wzrost średniej płacy w% w 1996 w stosunku do średniej płacy
w roku l 995 pracownika kategorii i szczebla
li C
12C
13C
14C adiunkta "D" prof. nadzw. ze
stopniem
26,14

24,85

24,93

25,39

46,34

46,52

Odchylenia od wartości 25% i 4 7% wynikają z zaokrąglenia kwot
podwy żek tak, aby ostatnia cyfra pensji była O lub 5 zł .
Na zako ńczenie warto przy pomnieć że mimo, i ż ustalenia Komi sj i
Trójstronnej nie zostały w pełni zrea lizowane to przynajmniej nasze
podwy ż ki w Politechnice Wrocławs kiej przewyższająplanowanąinfla
cję (17%) co najmniej o 7,5% (25%- 17% = 7,5%).
NSZZ "S" będ z ie dążyć do reali zacji wynegocjowanych ustaleń płaco
wyc h nie za pominając , że rząd zos tał zobowiązany prawomocnym wyrokiem Trybunału Kon stytucyj nego zatwi erd zo nym przez Parlament do
wyrównan ia nale żnych norm zaległ o śc i placowych za I półroc ze 1992 r.
Dla pełnego obrazu warto przy toc zyć za GUS wysokości pr zecię tnej
miesięc znej płacy w poszczegó lnyc h województwach w pierwszy m kwartale br. Sporządziliśmy na tej podstawie "listę rankin gową" i oto jej fragmenty: l. warszawskie - 1.013,64 zł; 2. katowickie- 1.006,59 zł; 3. legnickie- 941,38 zł ... II. wrocławskie - 761 ,35 zł; 13. jeleniogórskie 757,0 l zł ; 21. wałbrzyskie- 712,39 zł.. 49. zamoj skie - 641,61 zł.
W.

Jabłoński

W uzupełnieniu informacji o podwyżkach zamieszczonych w Pryzmatach Nr 74 i 75
W ostatnim okresie wiele osób wyraziło swoje niezadowolenie z podwypensji reali zowanyc h od l lipca br.. W ogromnej większości byli to
pracownicy nie będący nauczyci elami akademickimi , choć zda rzyło mi się
ro zmawiać z kilkoma zawiedzionymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
Niestety niektóre wypowiedzi, które usły szałem na Senacie Politechniki
Wrocławs kiej i przeczytałem w "Pryzmacie" "podgrzały atmosferę " i w
sposób delikatny wskazywały pozornego winowajc ę taki ej sytuacji.
Na Senacie mówiło s ię, że przez wiele lat nastę powało s płaszcze nie pensj i pracownikównaukowo-dydaktycznych np. profesorów i adiunktów oraz
że spłaszczen i e takie n astąpi ło międ zy grupami pracowników naukowodydaktycznyc h i pozostałych. Dlatego te ż z du żą aprobatą przyjmowano
informacje o zró żnicowaniu podwy że k zarobków planowanych w 1996 r..
Niektóre osoby tw i erdziły, że zróżnicowani e to jest m ałe. Warto przypomni eć, że Senat wyraził negatywną opinię o proponowanej przez "Solidarno ść" w zeszły m roku rewaloryzacji kwotowej upo saże ó w Politechnice
żek

Wrocł aws kiej .

Równoc ześ nie w Pryzmacie ukazało s ię ki lka notatek, w których ubolewa
s ię

nad omawianym zró żnicowaniem. W numerze 75 już na pierwszej stronie pi sze się ,jedni mają 47 a inni tylko 12 procent .. . ". Na stronie 3 tego
numeru w artykule pt" Ostatnie Kolegium Rektorów" umieszczono tekst,
który nie jest sprawozdaniem z posiedzenia Kolegium Rektorów, ale wskazuje, kto ubol ewa nad losem pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi i kto jest za to odpowiedzialny. Uważam, że szczegól nie w
ty m ostatnim zakresie dokonano, mo że w sposób niezamierzony, manipulacji. Jest przy tym prawdą, że związki zawodowe u zgodniły stanowi sko w
sprawie podwyżek i władze Uczelni nie sprzeciwiły s i ę temu stanowisku.
Nie powiedziano natomiast, że zw iązkom zawodowym przedstawiono
wstępne propozycje, jak to wyraziła Pani Kierowniczka D ziału Spraw Pracowniczych, uzgod nione przez nią z Rektorem. Były to wariantowe tabe le
plac ze stałymi współczynnikami podwyżek dl a pracowników naukowodydaktyc znych i po zostałyc h 48 i l 0%, 47 i 12%,46 i 14%.
Poproszono przy tym, aby na poczekaniu wyrazić opinię, który wariant
związki mogą zaakceptować . Ponieważ przedstawiciel ZNP był zo bligowany Uchwałą Rady Zakładowej , iż pracownicy naukowo-dydaktyczni
powinni otrzymać 49,5% podwy żk i zaś przedstawiciel NSZZ "S" był zobowiązany przedysk utować propozycję z Komi sją Zakł adową, poproszono
o jeden d z ień zwłoki . Oba związki zdawały sobie przy tym sprawę, że sta-
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nowisko musi być uzgodnione między związkami, gdyż w przeciwnym
przypadku władze Politechniki niemusząpodejmowanej decyzj i uzgadniać .
Dlatego też uzgodniono w porozumieniu z wład zami kolegialnymi Związ
ku rozwiązanie kompromisowe: 47 i 12%. NSZZ"Solidarność" u znałoprzy
tym, że propozycja ta spełni a podstawowe nasze żądanie -wzrostu płac o
co najmniej 5,5% ponad planowaną inflację, a równocze ś nie przywraca
wcześniej istni ej ące zróżnicowanie zarobków wymien ionych grup pracowniczyc h. W wyniku takich podwyżek pracownicy naukowo-dydaktyczni
otrzymają bowiem około 47% podwyżki ś redniej płacy w 1996 r. do śre
dniej płacy w 1995 r. zaś pracownicy pozostali -około 25% (obliczenia
uzasadniające te sło wa drukowane są w B! NSZZ "S" i w "Pryzmacie").
Należy przy tym stw i erdzić, że w czasie podejmowania tych decyzji ni e
znane były oficjalnie ani kwota, którą MEN przeznac zył na podwy żki płac
w Politechnice Wrocławs kiej ani nowe mini sterialne tabele płac . Ministerialne tabele płac otrzymali śmy (niekompletne) dopiero 12 lipca br.
Pewne odczucie krzywdy pracowników ni e będąc yc h pracownikami
naukowo -dydaktyc znymi mogą wywołać również słowa JM Rektora cytowane w Pryzmacie nr 47 na stronie 3. JM Rektor powied z iał bowiem, że
"w odniesieniu do bieżącyc h zarobków podwy żka dla nauczycieli wyniesie
ok. 30%" ... Niektóre osoby u znały więc, że skoro nauczyci ele dostali 47%
to kosztem po zostałyc h grup pracowniczych. Trudno mi stw ierdzić , na jakiej
podstawie op i erał takie sł owa JM Rektor. Ze swej strony mogę jedynie
powied z i eć, że wszelkie znane mi pub l ikacj e i ustalenia ni e dawały podstaw
do takiego stwierdzenia. Od poc zątku informowano nas, że podwyżki w

s

odniesieniu do ś rednich rocznych będą w granicach 50% dla pracowników
naukowo-dydaktycznyc h i do 30% dla pozostałych.
Na zakończe nie chciałbym u zupełn i ć również informację o dodatkowej
premii, która została przyznana pracownikom nie będącymi nauczycielami
akademickimi. Kierownictwo Uczelni uznając rozżalenie pracowników,
którzy otrzymali mniejs zą procentową podwyżkę "wygos podarowało"
dodatkowe pieniąd ze najednorazowąpre mię. JM Rektor zapytał Związki,
co one na to. Oczywi śc ie nie byliby ś my związkowcami, gdybyśmy mieli
wątp liwości, że jest to decyzja ze wszech miar pozytywna. Równoc ześ nie
zaproponowali ś my, aby pieniądze przeznaczone na jednorazową prem ię
rozbić na mie s iące i włąc zyć do pensji . JM Rektor obiecał rozważyć tąpro
po zycję. Niestety nie wiemy, czy propozycja ta została ro zważona i jakie
był y argumenty przec iw. Ro zmawiałem na ten temat z Kierownic zką Działu Spraw Pracowniczyc h. Od początku była ona przeciwna włąc zeniu tych
pienięd zy w pensje motywując swoje stanowisko konsekwencjami przyszłoroczny mi dla bud że tu ucze lni i faktem naliczenia ju ż tegorocznych
podwy żek. Te argumenty nie prze mawiają do mnie, gdyż skutki przyszłyc h
lat mogą być pokryte z prze kazywanych dotacji ministerialnych (zmniejszyłby się jedynie dla wszystkich procent przyszłych podwy żek) , a drugiego argumentu nie biorę w pełni powa żnie .
PRZEWODNICZĄCY

KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
przy Polileclmice Wrocławskiej
Witold

Wro c!aw 2. 07. f 996 r

mgr inż Andrzej Sici1iski
Instytut Technologii Elektronowej PWr
specjalista chemik

Jego Magnificencja
Rektor Politechniki Wroclawskiej
Pro/ dr hab. Andrzej Wiszniewski

W ostatnim czasie ś rodowisko uczelniane emocjonuje się dawno zapowiadanymi podwyżkami pensji dla pracowników Uczelni . W zw i ązk u z tym
pro szę J ego Magnificencję o wyjaśnienie pewnych wątpliwo ś ci zw i ązanyc h
z tą s prawą. l lu stracją tych wątpliwo ści jest poni ższa tabela przedstawiająca
wzrost płac ad iunkta kat. D i pracownika kat. l 3 C w okresie od 1.0 1.1995
r. do 1.07. 1996 r. Te dwie kategorie pracowników są (tak mi s i ę wydaje)
"ś rednimi" kategoriami na naszej Uczelni. Dane o wy sokości zaro bków poc hodzą z pi sma dr Witolda Jabłoń s k i ego- "Jak daleko podv1yżki wynagrodzel1 pracowników naszej Ucze lni odbiegają od podwyżek obiecanych".
1.01.1995 r.

Adiu nkt

kat . D
Pracownik
kllt.i3C
Pcnsja
pracownika
do pensji
.Hdi unkhl

Pozostałe

1.07. 1995 r.

Pens·a
540,-

Pens ·a
650,-

Wzrost

385,-

460,-

7 1%.

71 "/~

1.10.1995 r.

Wzrost

20%

PenSa
730,-

20%

515,-

1.07.1996 r.

12 %

Pens ·a
tu7n,.

Wzrost
47%

12%

575,-

ll 'V..

54%

wyliczenia pochodzą ode mnie.
Sumarycznie w 1995 roku pensja ad iunkta kat. D wzrosła o 190,- zł co
stanowi 35% w stosunku do 1.01.1995 (pensja z 1.10. 1995 r minus pensja
z 1.0 1.1995r.). Analogicznywzrostpensjipracownikakat.l3 C wynosił 135,zł i odpowiednio 36%. Natomiast podobnie liczony wzrost pensji omawianyc h kategorii pracownikówuczel ni w 1996 r. (wy s okość pensji 1.07. 1996
r. w sto sunku do pensj i 1.01 . 1996 r.) wynos i dla ad iunkta kat D 340; zł co
stanowi 47%, natomi ast dla pracownika kat. C odpowiednio 60,- zł i 12%.
Po\\ryższe zestawienie pokazuje, że w roku 1995 pensje nauczycieli akademicki ch ro sły w tej samej skali procentowej (która ich preferuje, ponieważ z reguły ich pensje są wyższe) co pozostałych pracowników Uczelni.
Tymczasem ostatnia podwyż ka drastycznie ró żnic uje ich pensje - pensja
adiunkta jest prawie dwa razy wyższa ni ż pracownika technicznego (na
przykładzie omawianych dwóch kategorii pracowników).
Prosiłbym o wyjaśnienie mi , a przypuszczam że i inni pracownicy też będ ą
tym zainteresowani,jakie sąpodstawy prawne, a również moralne, tak du żego
ró żnicowania pensji. Czyżby na naszej Uczelni mi ało zacząć obowiązywać
stwierdzenie, które padło kilka lat temu na zebraniu w jednym z Instytutów,
że pracownicy techniczni powinni okazywać szacunek pracownikom dydaktycznym. Że pracownicy są dzieleni na tych, którzy zasługują na więk
sze lub mniej sze podwy żk i procentowe nie z racji tego jak pracują, ale tylko

lab/oński

dlatego, że na le żą do lepszej lub gorszej kategorii pracowników Politechniki Wrocławskiej. A przecie żjest Pan Magnificencjo Rektorem wszystkich pracowników Uczelni- zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych grup pracowniczych. I jeszcze jedno. PonieważMagnificencja zna
mnie od dawna, pro szę nie odczytać mego l istu jako próby zantagoni zowania ró żn yc h grup pracowników, ale jako upomnienie się o te grupy, któreprzynajmniej w moim odczuciu- zos tały pokrzywdzone przy ostatnich
podwy żkach.

Z poważaniem
Amlrzej

Siciński

***

Pan
Mgr inż. Andrzej Siciński
Instytut Technologii Elektronowej

Szanowny Pani e.
Z wielką uwagąprzec zy tałem Pań sk i list z2 lipca br. dotyc zący podwyże k na naszej Uc ze lni . Całkowicie te ż zgadzam się z jego ostatnim zdaniem, bowiem uwa ża m , że pracownicy nie będący nauczyc ielami zos tali pokrzywd ze ni przy ostatniej podwy żc e płac .
Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w decyzjach Ministerstwa, które
przyz nając uczeln iom pieniąd ze na podwy żki , w sposób drastyczny
zró żnicowało wzrost uposażeń nauczycieli akademickich i po zo s tałych
pracowników uc ze lni .
Pewne odchylenia od tych wytycznych po zostawiono do decyzji poszczególnym uc ze lniom , którym za lecono u zga dniać proponowa n ą
podwy żkę ze zwi ąz kami zawodowymi . W toku negocjacji Kierownictwo Politechniki Wrocławski ej wystąpiło z propozycją ni eco korzys tniej szą dla pracowników nie będących nauc zycielami akademickimi (dla
nauczycieli wzro st o 46%, dla pozo s tałych pracowników o 14%). Związki
zawodowe ob s tawały przy ro zw iąza niu , które ostatecznie zostało przyjęte (47% i 12%)
?odstawy prawne tych decyzj i nie mogą budzić zas trze że ń, bowiem
wy nikają z u s ta leń MEN, natomiast aspekty moralne, które: Pan podnosi w swym li śc i e .. . no ... cóż, c zuję s ię bezradny, gdy o nich mowa. Tym
bard ziej, iż wiem, że w ś ród osó b ni e będących nauczycielami jest wielu
pracujących lepiej od niektórych nauczycieli , a zaistniała sytuacja i u
mnie wzbudza poczucie braku sprawiedli wości.
Niestety, nie potrafię na to zarad z ić , postanowiłem jednak, w porozumieniu ze związkami zawodowymi , aby w geście zrozumienia dla powstałych dysproporcji podwoić jednorazowo premię pracowników nie
będących nauczyc ielami . Wiem, że jest to jedynie maleńki gest, którym
jednak chciałbym wyra z ić swoje stanowisko w związ ku z zaistniało
sy tuacją.
Łączę

wyrazy poważa nia
Prof. Amlrzej Wiszniewski
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Podwyżki,

premie i podatki

Rozmowa z JM Rektorem PWr
prof. Andrzejem Wiszniewskim
- Ostatnie podwyżki plac stały się powodem wielu żalów, wątpli
Czy nie było intencją ministerstwa, by podwyżkę dać
nauczycielom, zaś innym grupom pracowniczym - w najlepszym
razie kwotę wyrówn ującą inflację?
- Bez względu na to, j ak s i ę liczy podwyż kę , jak dalece jest ona
zgodna z ustaleniamikomisj i trójstronnej, z pewnością w odczuciach
ludzi prac ując yc h w szkolnictwie wyższy m , a nie b ę dącyc h nauczycielami akademicki mi , podwy żkajest krzywdząca. Bowiem nauczyciele dostali bl isko 50%, w naszym przy padku 47% . To jest i tak za
mało , ale wzg lędni e du żo . Natomiast osoby nie będące nauczycielami otrzy m ały tylko 12% pod wyżki w stosunku do czerwcowych
poborów. Podobno rekompensuje to skutki inflacji , a le w odczuciu
przeciętn ego pracownika, który porównuj e cyfry na li śc i e płac, zmi ana
ma charakter kosmetyczny. Ludzie mają poczucie, że są dyskryminowani w stosunku do nauczycieli. Sądzę, że to poczucie krzywdy
będzie wzmocni one faktem, że po dłu gic h staraniach z naszej strony
ud ało się wreszcie za ł atw i ć s prawę zw i ększe ni a tzw. kosztów uzyskania dla nauczyciel i akadem ickich . Uzyskaliśmy zgo d ę ze strony
Izby Skarbowej , by znaczna część d ział a ln ości nauczycieli akademicki ch została uznana za d z i a łalno ść o charakterze twórczym, w
zwi ązk u z czym koszt uzyska nia przychodu z tego tytułu przyjmowany w ro zliczeni ach podatkowych wyno si ni e ok. 20% a 50%. W
spraw ie zakres u stosowania te go korzystn iejszego systemu wypowiedział s i ę Senat PWr na lipcowym posiedze niu .
- Jak twórczy są pracownicy Politec/miki Wrocławskiej?
- Stwierdzono, że charaktertwórczy ma 70% d z i ała ln ości nauczycieli akademickich i 40% pracowników naukowo- techni cznych i
bibliotekarzy dyplomowanyc h oraz dyp lomowanych pracowników
dokumentacj i i informacji naukowej . Zmniejszenie podatku oznacza zwi ększo n ą ilo ść pieniędzy w kieszeniach pracowników, a więc
poprawi to kon dycję fi n a n sową wymi enionych grup.
C h c i eliśmy unikn ąć tak du żego zróżn i cowa ni a real nyc h podwyżek i dl atego w porozumieniu z rektorem- e lektem i po konsultacji
wości i pytań.

Ze świata
Trwa dobra passa
Folitechniki Wrocławskiej.

Najesieni ubiegłe
go roku nasza uczelnia podjęła się roli
pomostu pomiędzy
Wschodem a Zachodem.
A oto dowód, żeje
steśmydostrzegani i

na po łudniu.

ze związkami zawodowymi ki erownictwo szkoły po s tanowiło o
przyznaniu jednorazowej dodatkowej premii pracownikom nie b ę
d ący m nauczycielami akademickimi . Tak w i ęc w sierpniu otrzy mają
oni premię w podwójnej wysokości. N ie j est to mo że kwot~ znac zą
ca w ska li roku, ale by ło to maxi mum mo ż li wości uczelni . Srodki na
tę wypłatę po c h o d zą z rezerwy uc zelni , ni e pokryje tego ża dn a dotacja ministeria lna . C h cia łby m , że b y za interesowani pracowni cy
odebrali tę d ecyzję jako gest uznani a dla ich pracy ze strony władz
ucze lni.
- Czy m ożnaspo dz ie wać się presji naprzenoszen ie pracowników
z etatów in żynieryjno - technicznyc/z na naukowo - techniczne,
skoro te drugie dają korzystniejsze warunki podatkowe?
- Zapewne tak będ z ie . Nie wydaje mi s i ę, by nal eżało s i ę temu
tre ndowi zbytnio przeciwstawi ać, o il e będą na to ś rodki i o il e pozwol ą n a to przepi sy wewnętrz n e. Nal eży j ednak pami ę tać , że przez
wie le lat w zatrudni aniu na etatac h in ży ni e ryjno - technicznych
panowała pewna non sza lancj a. W ś ród pracowników in żyni eryjno 
techni cznych są zarówno ludzie wyko nuj ący prac ę urzę dni czą, jak
i zaj muj ący s i ę prac ą n a ukową. N a l eży w i ęc pod ej ść do tego problemu ró żni cując poszczegó lne przypadki .
- W głębi duszy niektórzy pracownicy będą zadawali sobie pytflnie: czy rzeczy wiście jesteśmy tacy twórczy i czy akurat w 70 albo
40 % ?
- Jesteśmy j e dn ą z pierwszych uczelni w Polsce i pi erwszą ucze lnią we Wrocławiu , która wykorzys tał a s przyjającą wykład ni ę Ministerstwa Finansów. Mo żna jednak zas tan aw i ać s ię, czy nie jest to
nadu życ ie interpretacyj ne. Mo że b yłoby zdrowiej , gdyby w mi ejsce
coraz bard z iej dys kus yjnyc h ul g zostały wprowadzo ne j edno znaczne, a za to znaczni e ni ższe podatki ? Mówi s ię , że takie nieco dys kusyjne interpretacje przepi sów pojawi aj ąs i ę po kolejn ych powrotach
byłyc h urzędników mini steri a lnyc h na uczelnie. Po ni eważ są oni
niemi le rozczarowani wysokością swo ich akademickich poborów,
sz uk aj ą sposobów ich p odwyższe ni a.
-A więc im więcej n aukowców weźmie się za politykę, tym bardziej sp rzyjają ce dla środowiska naukowego b ędą interpretacje
przepisów podatkowych ...
- ... i tym większy chaos w tych przepisach.
- Dz iękuję za wypowiedź.

(m k)
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POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
STUDIUM

MIĘDZYWYDZIAŁOWE

DYPLOM
UKOŃCZENIA SZEŚCIOLETNICH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH

STUDIÓW SPECJALNYCH
W RAMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
POD OKIEM NAJBARDZIEJ KOMI'ETENTNEGO GRONA
NAUCzyCIELI AKADEMICKICH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ,
CZYLI PRZEZACNYCH DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW:
ARCHITEKTURY, BUDOWN ICTWA LĄDOWEGO l WODNEGO,
CHEMICZNEGO, ELEKTRONIKI, ELEKTRYCZNEGO , GÓRNICZEGO, INŻYNIERII ŚRODOWISKA, INFORMATYKI I ZARZĄ
DZANIA, MECHANICZNO-ENERGETYCZNEGO, MECHANICZNEGO ORAZ PODS'TAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
OTRZYMUJE

ANDRZEJ WISZNIEWSKI
PROFESOR POLITECHNIKI

WROCŁAWSKIEJ,

KTÓRY W LATACH 1991-1996
POD NASZYM ŚWIATŁYM KIERUNKIEM
ZALICZYŁ POZYTYWNIE NASTEPUJĄCE KURSY:

REKTOROWANIE, ADMINISTROWANIE, PRZEMAWIANIE,
PRZEWODNICZENIE, LITERATURA ADMINISTRACYJNA,
OKÓLNIKOWANIE, KSIĄŻKOWANIE, UZGADNIANIE, REPREZENTOWANIE, PRZEKŁADANIE, PODEJMOWANIE, SPRAWOWANIE, DECYDOWANIE, DBANIE, ZAPEWNIANIE, UCHYLANIE, Z.AWIESZANIE, ZWOŁYWANIE , PRZEDSTAWIANIE, SKŁA
DANIE, OKREŚLANIE, WYDAWANIE, ZATWIERDZANIE, PROCESOWANIE, ROZPATRYWANIE, POWOŁYWANIE, PROWADZENIE, KONFEROWANIE l WIELE INNYCH, RÓWNIE POŻYTECZ
NYCH DYSCYPLIN ,
DOCHODZĄC W NICH DO BIEGŁOŚCI ZNACZNEJ,
A SKŁADA.IĄC W SPOSÓB DYSKRETNY STOSOWNE EGZAMINY
l ODZNACZAJĄC SIĘ NALEŻYTĄ FREKWENTACJĄ
NA WIĘKSZOŚCI KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH
I NIEKTÓRYCH WYBIERALNYCH

UZYSKAŁ

WSZELKIE UPRAWNIENIA

PRZETO, PO ZAŻYCIU
STOSOWNYCH A OKOLICZNOŚCIOWYCH WAKACJI,
MOŻE SIĘ IMAĆ KAŻDEJ PRACY
WYKLUCZAJĄC WSZAKŻE ROBOTĘ POSPOLITĄ,

CO NINIEJSZYM DOKUMENTEM ZOSTAJE POTWIERDZONE
W PRZYTOMNOŚCI WSZYSTKICH DZIEKANÓW
POSIADŁ PONADTO W STOPNIU WYSTARCZAJĄCYM
NASTĘPUJĄCĄ WIEDZĘ KIERUNKOWĄ

POD OSOBISTĄ PIECZĄ SAMYCH DZIEKANÓW
ARCIDTEKTURA l URBANISTYKA ORAZ PLANOWANIE
PRZES 'TRZENNE- Wykazał się orientacją w tym, co i gdzie jest
na Politechnice Wrocław sk iej , doprowad z ił do odnowienia niektórych jej fragmentów, międ zy innymi PORTALU i odznaczył się
niezwykłą odwagąpowierzając swoje własne dziecko Wydziałowi
Architektury
dziekan Stanisław Medeksza
BUDOWNICTWO- wykazał się bie gło śc ią w chęci budowania
i remontów bezpieniężnych , zwłaszcza w budynku zwa nym A-jeden , a nabyta biegłość pozwoliła Mu na obywanie się w tej materii
bez pomocy pracowników wydziału
dziekan Kazimierz Czapliński
BIOTECHNOLOGIA, CHIEMIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, TECHNOLOGIA CHEMICZNA- wykazał do sta teczną ogólną orientację w tych dziedzinach, z upodobaniem wspominając zwłaszcza o Biotechnologii , a ponadto ważył się
nawet imać recenzj i chemicznej, którą w dodatku z podziwu godną
śmiałością wygłosił w przytomności Czcigodnych Senatorów naszej
A ł m a Mater, a nawet samego Dziekana
dziekan Mirosław Soroka
AUTOMATYKA l ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA - sam będąc miłośnikiem

szacunek i cześć dla
i znikomych, a układem scalonym o niezwykle duży m stopniu integracji , zwa nym Politechniką Wrocławską, sterował
cierpliwie, zakłócenia rozliczne w czas korygując
dziekan Andrzej Mulak
wielkim

prądów dużych, zachował należyty

prądów małych

ELEKTROTECHNIKA- z elektrotechniki teoretycznej i wszelkichjej zas tosowań praktycznych posiadłwied zę kompletną. Szczególną ciekawością do automatyki, a automatyki elektroenergetycznej zwłas zcza, zapałał , które to dyscypliny w takim stopniu opanował, że i z Panami Studentami swoją wiedząsię d z ielił , jak i podręcz
nik z tej dyscypliny w zakresie ratowania nas przed dobrodziej stwem
dobrotliwej Energii Elektrycznej popełnił
dziekan Bogdan Synal
GÓRNICTWO I GEOLOGIA- w błys kotliwych mowach otwierającyc h międzynarodowe kongresy węgla brunatnego wykazał dobrą
orientację w zagadnieniach górniczych pomimo nieobecności na
organizowanych przez wydział tradycyjnych karczmach piwnych, a
w d z iałaniach swych nie przyc zy nił się do sprowadzenia górnictwa
w naszej A ł ma MA ter do głębokich podziemi
dziekan Lech Gładysiewic z

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I OCHRONA ŚRODOWISKA
w zasadach konkurencyjności
dostępu do środków budżetowych, które z podziwu godną śmiało
ścią doprowad z ił do równowagi w finansowaniu badań podstawowych. Odrestaurował WC w A-jeden, czym nie tylko przybli ży ł
Politechnikę Wrocław ską do Europy, ale i znacznie poprawił nasze
środowisko naturalne
dziekan Jerzy Zwoździak

-

wykazał się znakomitą orientacją

INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I MARKETING- wyróż
szczegó lnie trafnym wyodrębnieniem "centrów kos ztów",
którymi nie okazały się wbrew powszechnej opinii urzę dy i administracja, a nader liczne wydziały. Ponadto zorganizował sieciowy
system za rząd za nia uczelnią wspomagany be z przewo dową siecią
nił się

komputerową

dziekan Jerzy Świątek
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN- wykazał s ię nader trafzezwo lenie na rozwa lenie "starej kotłowni" oraz
był tym, który na prześw ietnym Balu Energetyków naj lepiej poloneza wodził, co mo że mieć pewne znaczenie w dalszej Jego karierze
dziekan Jerzy Stańda
nądecy zją wydając

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA
MASZYN -wykazał za interesowanie i biegłość niezwykłą w za ła
twianiu spraw trudnych mechaniczni e, a złożonych automatycznie
dziekan Jan Koch
FIZYTKA, MATEMATYKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA I MATERIAŁOWA- odznaczył s ię umiejętnością wyjścia poza
pro s tą arytmetykę w sprawach pienię ż nych , w ramach praktycznej
specjali zacj i matmatyką stos owaną zwanej
dziekan Jerzy Czerwonko
AŻESPRAWOWAŁSIĘWTYMCZASIENIENAJGORZEJ,JAK

I ZAPEWNEJEST BIEGŁ Y W OBU, ETYCE l RELIGII, PONIEWAŻ NIC NA TEN TEMAT NIE JEST NAM WIADOMO, NINIEJSZYM DOKUMENTEM STWIERDZAMY, ŻE JEST ZATEM W
STOPNIU DOSKONAŁYM PRZYGOTOWANY DO PEŁNIENIA
NAJWYŻSZYCH FUNKCJI W PAŃSTWIE I DO UDŻWIGNIĘ
CIA NAJWYŻSZYCH ZASZCZYTÓW, CZEGO MU SZCZERZE
ŻYCZYMY, A PAŃSTWU NASZEMU Z CAL YM PRZEKONANIEM REKOMENDUJEMY.

Podpisano w lipcu, dnia dziesiątego, pamiętnego 1996 roku, a
przy okazji ostatniego posiedzenia Senatu Politechniki

wręczono

Wrocławskiej
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Współpraca między Akademią Górniczą we
a Politechniką Wrocławską

Freibergu

DZIEKAN PROF. DR M. WALDE
oraz PROF. DR H.C. K. STRZODKA
Współpraca oraz wzajemne inspirowanie s ię w pracy obydwu
uczelni trwa już od wielu lat.
Po II wojnie światowej przybyło z Wrocławia do Freibergu kilku
profesorów górnictwa oraz metalurgii , którzy dali początek nowoczesnej dzi ałalności dydaktycznej i naukowej dl a rozwoju Niemiec
Wschodnich. Wraz z gospodarczym rozwojem Polski powojennej
orazosiedleniem się we Wrocławiu niektórych gałęzi gospodarki oraz
instytucji naukowych, szczególnie w dzied zi nie węgla brunatnego,
od roku 1955 zaczęł a rozwijać się współpraca między wschodnioniemieckim przemy słem węgl a brunatnego a Aka demią Górniczą we
Freibergu, w której działali wybitni przedstawiciele tej dziedziny
gospodarki.
Pó źni ejszy zało życ iel In stytutu Górnictwa na Politechnice Wrocławskiej, prof. Wincenty Czechowicz, był w tym czasie dyrektorem
technicznym Zjednoczenia Węg l a Brunatnego i szukał kontaktów z
przedstawicielami prze mysłu węgla brunatnego, gdzie np. dr Kl aus
Strzodka b ył dyrektorem technicznym Kombinatu Wę g la Brunatnego "Schwarze Pumpe" oraz z profesorem w dziedzinie górnictwa
odkrywkowego we Freibergu prof. dr H.Harti giem.
Po założeniu Instytutu Górnictwa na Politechnice Wrocławs kiej ,
rozwój współpracy między naszymi uczelniami stał s ię r zeczą oczywistą. Prowadzo no wspólne badani a naukowe, np . przy proj ektowaniu kopa lń węg la brunatnego " Turów" i " Beł c h ató w" .
Szereg problemów geotechnicznych, występujących w kopalni ach
odkrywkowych, doprowad z iło m.in . do ro zwoju w tej dziedzin ie
ścisłej współpracy międ zy prof. Ki sie lem we Wrocławiu a prof.
Matschakiem we Freibergu.
Równie ż gośc inne wykłady przyczy niły s i ę do wym iany do św i a d
czeń w obu kraj ach. Szczegó lni e ważna była j edn ak bezdewizowa
wymiana studentów, d zięki której poszerzali oni nie ty lko swoją
wied zę fachową, ale równie ż poznawa li kraj sąs iadów oraz j ego
mie szka ń ców.

Aspekt ten
stosunków.

mi a ł

szczególne znaczeni e dl a rozwoju

sąs i edzkich

Bruksela czeka!
Politechnika Wrocławs ka jest od k ilku lat uczestnikiem targów
Brussefs Eureka. Rozwiązania techniczne opracowane w instytutach
1- 15 oraz 1-28 naszej uczelni zdobywa ły z łote medale. W dniu 15
września upłynie termin zgłoszeń do udz iału w targach, w zw iązku
z czym zamieszczamy ofertę organizatora i oficjaln ego przedstawiciela targów Brussels Eureka, Biura Współpracy z Zagranicą, Tłu
ma czeń i Reklamy Eurobusiness. Druki zgłoszeniowe są dostępn e w
Dz iale Nauki PW1~

Brussels Eureka
6-13/11/96
OFERTA
Mamy przyjemność zaproponować Pań stwu ud ział w Światowych
Targach Wynala zczości, Badar'l i Nowatorstwa Przemy s łowegoBrus
sels Eureka <<96.
Targi organi zowane są w Brukseli od 45 lat. Organizatorem Targów Brussels Eureka jest Belgijska Izba Wynalazców. Targi odbywają się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym "Pyrami des" w samym sercu Brukse li.

prof. Harti ga i prof. Czechowicza na emeryturę, ich
/we Freibergu prof. Kl aus Strzodka i we Wrocławiu prof.
Jan Sajkiewicz/ kontynuowali oraz po gł ę bi a li tę dobrą tradycję .
Powstal p o dręc z nik "Technika gó rnictwa odkrywkowego", który
u kazał s ię w dwóch tomach, w języku pol skim i niemieckim . Tę
współpracę , która utrzym ała s i ę nawet w trudnej sytuacji politycznej , obydwie uczelnie uhonorowały w ten sposób, że prof. Strodka
otrzy m a ł doktorat honoris causa Politechniki Wrocławs kiej, a pro f.
Sajkiewicz- Akademii Górniczej we Freibergu.
Także po przemianach politycznych ta owocna wspó łpr aca był a
kontynuowana. D z i ęk i pomocy rządu Repu b liki Federalnej Niemiec,
dzis iejs i profesorowie, pani prof. Monika Hardygóra oraz prof. Lech
Gładysiewicz, mogli prze prowa d z i ć swoje przewody habilitacyj ne
i uzys kać tytuły doktora habi litowanego we Freibergu w zakresie
techniki transportu taś mowego, dziedziny utworzonej we Wro cła
wiu przez prof. Żura.
Po ukońc ze niu w roku 1992 przez prof. Strzo dkę 65 roku życ ia 
czyii osiągnięc iu w Niemczech wieku emerytalnego - odpowied zi ał
on na wezwanie z Wrocł aw ia i zos tał zatrudniony na stanowi sku
profesora zwyczajnego w Instytucie Górn ictwa, gdzie zajmuj e s ię
Po

odejściu

n astępcy

techniką odkrywkową.

Podj ęc ie przez niego pracy

w Instytuci e było równo znac zne z koni dydaktycznej między obiema uczelni am i, m.in . w fo rmie wycieczek polskich stud entów do niemi eckich kopalń odkrywkowyc h.
Z okazji jubil euszu 50 Roc znicy Politec hniki Wrocławskiej jesieni ą 1995 roku, Prorektor Akademii Górniczej we Fre ibergu w liście
gratu lacyj nym p o d kreś lił dobre wyniki współpracy mi ęd zy naszy mi
ucze lni ami.
Dzieje s ię tak międ zy innymi d z i ęk i wspó lnym konferencjom , takim jakjak np . II Mi ę d zynarodowy Kon gres "Górnictwo W ęgla Brunatn ego", który odb ył s i ę ni edawno na Politechnice Wrocław s ki ej,
a który będ z ie kol ejno orga nizowany przez Czechy i Akad e mi ę Górni czą we Freibergu.
ty nu acją współpracy na ukowej

Od 1990 roku nasze biuro promuj e pol skie wyna lazki i innowacje
na tyc h Targach. Eurobusiness jest inicjatorem uczestnictwa firm
pol skich w Brukseli. Od 1990 roku reprezentujemy Polsk ę w Mi ę 
dzy narodowym Jury Brussels Eureka, a od marca 1994 roku Komitet
Badań Naukowych w Pol sce patronuje Targom Brussels Eureka.
Na targac h Brusse ls Eureka prezentowane są nowe technolo gie,
wyroby prze m ys łowe lub ich prototypy z ró żnych gałę zi przemy słu .
Bruksela, siedziba licznychinstytucji ś wiatowych i europejskich staje
się sto licą bad a ń naukowych i innowacji prze m ysłowych . Brussels
E ureka stanowi oka zję do zaprezentowania dorobku wynalazczego
i racjo ri ali zatorskiiego, a ta k że zainteresowania nim inwestorów i
bi znesmenów na areni e mi ę dzy n aro do wej.
O ile prag n ą P a ń s two skorzys t ać z mo ż li wości pokazani a w Brukseli nowości ju ż wdro żonych lub oczekujących na wdrożenie, a
b ę d ących Par'ls twa dorob kiem wynalazczym z ostatnich kilku lat, to
za prasza my do współpracy z naszy m biurem.
E urbusiness zabezpiecza p e łn ą organizację wystawy oraz profesjon a lną promo cję wy robów na *Targach. Ko szt uc zestnictwa na
Targach wynosi:
około 1200 USD = ok . 2800zl w styczniu '96 .
W ramach tej kwoty Eurobusiness zapewnia:
-pomoc przy opracowaniu mat e riałów promocyjnych,
cd
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Wieści

Biuro Grantów informuje

I s tni ejąróżn e

OFERTY STYPENDIÓW
ProgramACE

Głów n e tematy badań naukowych
Badani a naukowe w ramach ACE powinny mie ć be zpośre dni zw i ązek z procesem reform
ekonom icznych i integracji e uropej skiej . W szczegó lno ści powinny dotyc zyć :
European integration,
monetary and exchange rate policy,
fisca l policy and tax reform,
finan cial sector refo rm ,
trade and investm ent,
competition policy,
labaur markets,
socia l sec urity,
privatisation and co rporate governance,
economic aspect o f industri a l policy,
regio nal policy,
agricultural policy,
environmental policy,
transport and co mmunication poli cy,
energy pol icy,
manage ri a l aspects o f reform in the private and public sectors.
D ziałania w ramach ACE
W ramach ACE mo ż n a u zys k ać wsparcie finansowe na s tę puj ącyc h d z iał ań :
• Research projects (min . 3 partnerów, max. 2 lata),
• Fell owships (3-6 mi es i ęcy, 35 00 ECU/mi es iąc),
• Scho lars hi p s (dl a c h cącyc h przygo towa ć doktorat z ekonomi i, max . pobyt = 3 lata, l O.000
ECU na rok),
• Conference parti cipation (max. gra nt = 1200 ECU),
• Conference organisation.
Termin skła d a ni a aplikacji: 30 września 1996 (data stempla pocztowego) . Rezultaty selekcj i ogłoszone b ę d ą w grudniu 1996. Bli ższe informacje o programie ACE wraz z formularzami dostępne są w Biurze Grantów (pok . 146 , A-1 , E l żbieta Mazurek, te1.28-46).

(Włochy)

Biuro Grantów informuj e, że U nivers ita deg li Studi di Padova oferuje w roku 1996 na s t ę stypendi a badawcze :
- 16 ro cznych stypendiów w wysokości 21.500.000 lirów każde,
- S sześc iomi esięczn yc h stypendi ów w wysokości 11 .000.000 lirów każde.
Stypendi a przeznaczone są dl a obywateli krajów Europy Centralnej , Bałkanów, dawnego
ZSRR i Austrii i dotyczą proj ektów badawczych z na s tępujacy c h dziedzin :
· zdrowie (w tym wy d z i ały : biologia, c hemia biologiczna, chemia organiczna, elektronika
i informatyka, nauki biomedyczne eksperymentalne, mikrobiol ogia),
• agro-żywność,
• śro dowi sko (w tym wydziały: biologia, chemi a biologiczna, chemia ni eorganiczna i a nalityczna, chemia organiczna, budownictwo i transport, geofi zyka, nauki ekonomi czne, architektura i urbanistyka, in ży nieria chemiczna),
• ekonomia (w tym wydziały: elektronika i informatyka, nauki ekonomiczne).
Kandydaci powinni spełni ać na stępuja ce warunki:
• ukończo n e studi a wyższe,
• wiek poni żej 41 lat w mome nc ie składania formularzy.
Wypełnione formularze powinny by ć wys łan e na Uniwersytet w Padwiedo dnia 30 września 1996 r . (decyduje data stempla pocztowego) .
Bliższe informacje i wzory formu larzy aplikacyjnych dostępne są w Biurze Grantów (po k.
146, A-l , p. E l żbieta M azurek).
pujące

gremia akademickie, które spow ró ż nyc h krajach, by debatować nad
problemami uc zelni i otac zaj ącego ich św iata.
Jednym z bardziej prestiżowyc h jest Konferencja Mi ę d zynarodowego Stowarzyszeni a Prezydentów Uniwersytetów (IAUP), na którą w lipcu do San Francisco przybyło aż 700 rektorów z
całego świa ta, w tym i z Polski. Był tam również
JM Rektor PWr prof. Andrzej Wiszniewski.
Uczestni cy konfere ncji próbowal i odpowied z ieć na pytani e, jak ie zmiany nale ży przeprowadzić w szkol nictwie wy ższy m , które staje s i ę
pod pewnymi wzglę d am i anac hroniczne. Niezb ę dn e zmi any wy ni kają zarówno z ekonomii ,
po s tępu technikdydaktycznyc h,jak i z demografii. W poszczególnych krajach czynn iki demograficzne mająró żn e znaczen ie. U nas np .chodzi
o wrost (a nastę pni e, po 2000 r. , spadek) liczby
osób w wieku studenckim, podczas gdy w USA
najistotniejszy jest aspekt rasowo - ku lturowy.
Struktura ku lturowo- rasowa zmienia się tam bardzo szybko. Jeszcze dzisiaj wię kszość społeczeń
stwa Stanów Zjednoczonych ma korzenie europejskie, ale w ciągu l Olat zaj d ą du że zmiany. W
latac h 20 l O- 20 15 ludzie pochodze ni a europejskiego będą stanowi li już tylko l /4 s połec zno
śc i . Główną g rup ą b ędą lud zie pochod zący z
Ameryki P oł udniowej i Azjac i. Te zmiany będą
rzutowały na sprawy ję zy kowe , stosunki mi ę d zy
grupami ludno ści owy mi etc.
r od ni esiono na konfe rencji problem, kto ma
reformować uczelnie? Wiadom o, że nie zrobi
tego ś ro do wisko akadem ickie, gdyż takie zmi any ni e są ani w jego interesie, an i nie są do pogodze ni a z naturalnym konse rwatyzmem uczelni . Z braku dziekana Soroki nie udzielono ostatecznej odpowiedzi na to pyta nie.
Ciekawe był y wypowiedzi angie lskie i amerykat1ski e. Zawie rały bardzo dobrą a n alizę stanu
aktualnego . Poło żo no w nich nac isk na mo ż li 
wości stwarzane przez nowe techn iki dydaktyczne.
A oto ża rt wygłoszo n y przez p ani ą, która zaj muje s i ę problemami kształ ceni a w telewizj i amerykat1skiej:
Trzec h rektorów wybrało s i ę na ryby. Jeden z
nich wyłow ił bute l kę, z której po odko rkowaniu
wy d os tałs i ę d ż in . Obiecał, że wzami an za uwo lnienie s peł ni po jednym życze niu osób siedzą
cych w łódce . Pierwszy z rektorów powied z iał:
"C hciałbym być bystrzejszy, że by lepiej za rzą
d zać moj ą uc ze lni ą. Niec h mój ws półc zy nnik inteligencji wzrośnie o 30 punktów". Zaszum iało,
zag rz m iało i oczy rektora zalś niły inteligencją.
Nas tępny rektor, zachwycony taką możl i wiością,
zawołał: "Moj a uczelnia jest jeszcze większa,
sprawiajeszcze więcej kłopotów. Spraw, by mój
IQ wzrósł o 50 punktów!" D żin s pełnił i to ży
czenie. Gdy przyszła kolej na trzeciego rektora,
postanowił i ść na całego.
"Moja ucze lni a ma same ni erozwiązywa ln e
problemy. Proszę, powięks z moją intelige n cję o
l 00 punktów '"- powied z i ał.
"Ale to całkow i c i e zmieni twoje życie" - zautykająsię

(Action for Cooperalian in the field o f Economics)
Co to jest ACE?
ACE to program, którego głównym celemjest ułatwienie proces u reform ekonomicznyc h
i in tegracji w krajach E uropy W schodni ej poprzez ro zwój bad a ń ekonomicznych.
ProgramACE istnieje od 1990 r. Umożliwia on wymianę wiedzy i doświadc ze ń w dziedzi ni e eko nomii mi ęd zy eko nomistami z Europy Wschodni ej i krajów Unii Europejskiej.
ProgramACE finansowany j est z fundu szy Programu PHARE Un ii Europejskiej. W roku
1996 PHARE przeznac zył na fin ansowani e ACE s umę 4,5 mln ECU.

Stypendia badawcze
oferowane przez Universita degli Studi di Padova

z San Francisco

ważył d ż in .

"Wł aś ni e tego c hc ę ' "- potwierdził rektor.
"Jak sobie życzysz"- zgo dził s i ę dżin . Zaszumiało, zagrzmi ał o i rektor stał s i ę kobietą.
Rektor Andrzej Wi szniewski wyciągnął z tego
wniosek, że nie n ależy łowić ryb. One też c h cą
żyć.

nr
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Rozmowa z dr Józefem Janvszkiem

Jakie są koszty
rozwoju Internetu?
Kto, komu i jak ma płacić?
...większość polskich użytkowników jest
przyzwyczajona do pozornie bezpłatnego
dostępu do lnternetu.

76

Małgorzaty Kozłowskiej

z KBN w 199 7 roku, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa nie otrzyma ś r o dk ów na utrzymanie
swojej sieci szkieletowej. Fi nansowa ni e centralne z poziomu NASK
zosta ni e przesunięte do poziomu siec i mi ejskich, czyli pieniądze
faktycznie otrzymająsieci miejskie . W tym przypadku WCSS jako
operator Wrocławsk i ej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK)
musi zapłacić p ełnąkwo tę za ko rzys tani e z siec i NASK . (Dotychczas nie ponosił ża dnyc h kosztów z tego tytułu, a podatek od należnej kwoty był opłacany przez abonentów sieci WASK). Załóż
my tera z, że dotacje KBN do s ieci miejskich będą s i ę zm ni ejszać
z każdym rokiem, to WCSS będzie z kolei zm uszone obc i ążać
swo ich abonentów za korzystan ie z sieci WASK . Abonent taki jak
wyższa uczelnia może koszty za korzystanie z siec i WASK pokryć
centra lni e lub pod z i e li ć na swoje jednostki orga ni zacyjne , np .
wydziały. Głębokość podziału dystrybucji kosztów będzie za l eżeć
tylko od abone nta.

- Gwałtowny rozwój lnternetu jest faktem, którego chyba nikt
nie chce, ani nie może z mienić. Pozostaje jednak pytanie o racjonalne wykorzystanie sieci. Jaka jest Pańska opinia o sposobie finansowania Internetu?

-Do sieci są także podłączone domy akademickie: T-15, T-16, T17, T-18, T-19. Kto będzie płacił za ruch w siecipowstały w wyniku
podłączenia tam kilkuset komputerów?

- Zawsze jest dylemat, czy przyznać środki na ok reślone cele
za rządzając nimi odgórn ie, czy też dać swobodę poszczególnym
jednostkom w dysponowaniu pieniędzmi. Centralne przydzielanie
ś rodków ma tę wadę, że wiąże się z rozbudowąstruktur nadzorczych,
np . rad użytkowników, zespołów ekspertów, które mająbyć gwarantem prawidłowego wykorzystania przyznanych ś ro dk ów. Dodatkowo powstaje problem, jak d obierać ludzi do tych ciał nadzorczych,
jak ich wynagra d zać. W drugim przypadku finansowania istnieje
niebezpieczeństwo, że użytkownik mo że wy d ać przyznane ś rodki
na inne cele, bardziej pi ln ę . Ale w końcu to on najlepiej zna swoje
priorytety.

Wrocławska

- Jak

więc usprawnić

ten

~ystem?

-Moim zdani em to stopniowe przej śc ie z finansowa ni a centralnego na lokalne, tj . na poziom abonentajakim może być uczelnia czy
też inna instytucja włączona do sieci dostawcy usług internetowych,
którym jest Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

(WCSS). Abonent powinien z n a l eźć środki na finansowanie Internetu n awetjeś li wiadomo , że część ich będzi e pochodzić z dotacj i.
My ś l ę, że wtedy decyzja o wydatkowan iu ś rodk ów za korzystanie z
Internetu będzie bardziej świadoma , bo będzie uwzględniała moż
li wości finansowe abonenta, jego potrzeby w zakres ie usług sieciowych a tak że inne priorytety.

- Czy nie grozi, że w wyniku reformy odpowiedniki centralnych
rad nadzorczych, np. rad użytkowników powstaną na każdej uczelni?
-Myś l ę, że nie, gdyż abonent chcąc podzielić koszty za użytkowa
nie sieci Internet na swoje jednostki organizacyjne, np . wydzia ł y
skorzysta z pomocy s łużb zarządzających jego siecią komputerową.
-Bądźmy konsekwentni mówiąc o przenoszeniufinansowania
na niższyszcze bel i przyjmijmy, że otrzymane na Internetpieniądze
zostają rozdzielone między wydziały. Wedługjakiego klucza to zrobić?

-Trochę inaczej wyobrażam sobie scenariusz przejścia z finansowania centralnego na lokalny. Zgodnie z zapow i edziąPani minister

- Generalnie można powied z ieć, że abonent, czyli Politechnika
i tylko ona może się wypowiedzieć z jakiego źródła będą
pochodzić pieniądze na ten cel. Przy okazji c h c i ałem zaznaczyć, że
obecny cenn ik WCSS nie uwzględnia opłat zw i ąza nych z generowanym ruchem w sieci. Obecnie roz liczan ie kosztów n astę puje wg
wykorzystywanych zasobów, tj. portówdos tępowych i wielko śc i sieci
do ni ch pod ł ączonych.

-Jakie są p erspektywy dalszego finansowania rozwoju i eksp/oattuj i sieci Internet przez KBN?
- Wszystko wskazuje na to, że WCSS jak i inni operatorzy siec i
miej skich, za korzystanie z sieci NASK będą w 1997 roku pł aci li
rzeczywistymi pieniędzmi. Ten fakt już spowoduj e po szukiwan ie
oszczędności poprzez odpowied ni e rozmieszczeni e serwerów z
zaso bami w sieciach miejskich, zastosowanie techn ik bu forowania ,
mirroringu czy też budowy sieci korporacyjnej między największy
mi sieciami miejskimi . N ie wiem czy w roku 1998 i w następnych
latach KBN przyjmie tak i scenari sz finansowania Internetu, jaki ja

sobie wyobrażam. Osobiście nie wi d zę innej metody powstrzymania Jawi nowo rosnących kosztów, a prawdopodobnie nie j esteś m y
jeszcze krajem tak bogatym, aby po zwo li ć sobie na niczym nieograniczony rozwój Internetu. Z drugiej strony, n a l eży li czyć s ię z faktem, że większość polskich u żytkowni ków jest przyzwyczajona do
pozornie bezpłatnego do stępu do Internetu. Występ uj ąc do KBN o
ś rodki na budowę siec i LAN ni e bierze się także pod u wagę faktu,
że podlączenie tej sieci do Internetu będzie generować koszty. Dostawcy usług internetowych, tacy jak operatorzy sieci mi ejskich,
ro zb udowując swoją infrastrukturę dostępową, nie zastanawiają s ię
także nad tym czy potencjalni odbiorcy usłu g będą w stanie za nie
zapł acić. Jakakolwiek próba wprowadzeni a ogra ni czeń w dostępi e
do In ternetu, a także nowe podej ś cie do budowy siec i loka lnyc h i
miej skich mo że spowodować law i nę protestów. Warto chyba przypo mni eć dysku sję i zamieszan ie wokół cennika NASK, a przec i eż
moim zdaniem była to pierwsza próba ograniczenia lawinowo ros n ących kosztów.
Rozm owę przeprowadziła

Maria Kisza
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Odpowiedzi
. (7J
na często stawiane pytania

Firma Microsoft wyraziła zgodę na przedruk w "Pryzmacie"
"Microsoft Licens·ing Policies: Odpowiedzi na czę
sto stawiane pytania". Tekst ten przedstawia stan na dzień
30.06.1995 r. Od l lipca 1995 w niektórych umowach licencyjnych dokonano poprawek, które jednak nie stanowią istotnych
zmian w stosunku do genera lnej idei licencjonowania produktów Microsoftu . Mamy nadzieję, że zamieszczany w odcinkach
tekst umożliwi Czytelnikom zrozumienie polityki licencyjnej
tej szeroko już znanej wśród pracowników PWr firmy.
materiału

PROBLEM PIRACKIEGO OPROGRAMOWANIA (cd)
46. W jaki spos6b rozpoznać nielegalne oprogramowanie Microsoftu?
Istnieje szereg przes łanek , które sugerują, że produkty programowe zainsta lowane na twardym dysku w chwili zakupu lub dostępne
na półce sklepowej sąnie l ega ln e . Na przykł a d, wiadomo, że Microsoft udziela licencji producentom komputerów na sprzedaż z tymi
komputerami systemów MS-DOS i Windows. Jedn akże umowa
Microsoftu z producentami komputerów nie zezwala mu na oddzieln ą s pr ze d aż i/lub dy s trybucję produktów Microsoftu bez towarzyszącego im komputera. Produkty Microsoftu sprzedawane w sklepach są wytwarzane wyłącznie przez Micro soft i nie powinny nosić
nazw handlowych ża dnej innej firmy lub zawierać na przedniej
okładce podręc z nika u ży tkownika napi su "Tylko do sprzedaży z
nowym komputerem" lub "Tylko do dystrybucji z nowym komputerem ".

Dodatkowo o ni e le ga ln ości produktówprogramowych mo że świadczyć:

• brak umowy licencyjnej Microsoftu,
• brak karty rejestracyjnej produktu,
• brak Certyfikatu a utentyc z ności dla odpowiednich produktów
systemowych towarzyszących nowemu komputerowi (w tym oprogramowa nia MS-DOS , Windows, Windows for Workgroups i Windows NT) ,
• brak karty- zamówienia zapasowych dyskietek lub podręc zn i
ków dla oprogramowania instalowanego fabrycznie w komputerze,
które ni e jest dostarczane w opakowanej postaci razem z komputerem,
• brak zapasowyc h dysk ietek, podręc zników, karty rejestracyjnej,
Certyfikatu a utentyc zno śc i zaw ierającego antypiracki hologram dla
produktów systemowych zainstalowanych w komputerze, które są
dostarcza ne w opakowanej postaci razem z komputerem. Produkty
systemowe dostarcza ne w opakowani u mu szązaw ierać wszystkie te
elementy,
• pi sane ręcznie etykiety na dostarczanych przez do s tawcę/sprze
dawcę za pasowych dyskietkach, brak opakowania w folię termokurcz li wą lub podejrzenie o obniżonąjakość dyskietek,
• niedostarczenie podręczników i propozycja dostawcy/sprzedawcy zakupu z innego źró dła książki poświęconej u ży tkowaniu prożądanie dostarczenia podręczgramów, będąca odpowiedzią na
ników do oprogramowania zainstalowanego w
komputerze,
• dostarczenie przez dostawcę /sprze dawcę komputera fotokopiowanych podręczników, podręczników nie zapakowanych w folię
termokurczliwą i/lub podręczników o niskiej jakośc i ,
• propozycja instalacji oprogramowania za darmo lu b za minimalną opłatąprzez osobę sprze dającąkomputer bez dostarczenia pud e-

łek

z oprogramowaniem,
·.b rak określonych za b ezpieczeń (w tym hologramu i naklejek potwierdze ma na oprogramowaniu MS-DOS, Windows i Windows for
Workgroups, Windows NT) na uaktualnieniach (upgrade) systemów
operacyjnych do stę pnyc h w sprze d aży detalicznej,
• napi s "tylko do sp r ze d aży z nowym komputerem" lub "tylko do
dys tryb ucji z nowym komputerem" umieszczonyna przedniej okład
ce podręcznika użytkownikaproduktu systemowego (w tym oprogramowania MS-DOS, Windows i Windows for Workgroups i/
lub Windows NT) nabytego w sprze d aży detalicznej bez nabyci a
nowego komputera .
47. Utworzyłem produkt zawierający czcionkę wyglądającą doklat/nie tak, jak istniejąca czcionka Microsoftu, na przykład Times
New Roman. W celu utworzenia czcionki nie skopiowałem żadne
go oprogramowania Microsoftu. Czy przed sprzedażą tego produktu potrzebuję uzys kać od Microsoftu zez wolenie lub licencję?
Sprzedaż produktu bez uzyskania zezwolenia lub li cencji od korporacji Microsoftjest mo ż li wa, je ś li a) podczas tworzenia czcionki
faktycznie nie skopiowano żad n ego produktu ani oprogramowania
Microsoftu, a czcionka jedynie wygląda jak czcionka Microsoftu
np. Times New Roman; b) czcionka nie jest nazwana i nie jest.,:
ża d e n sposób identyfikowana w produkcie n azwą u żywa n ą przez
Microsoft, np . Times New Roman. Zasada ta dotyczy tylko czcionek
Microsoftu, a niejakiegokolwiek innego e lementu programu Microsoftu.
48. Jdli autor używa czcionek Microsoftu do napisania i wydrukowania książki, a potem sprzedaje tę książkę i osiąga z tego tytułu
zysk, czy jest zobowiązany do wnoszenia opłat na rzecz Microsoftu?
Nie . Jest to dopus zczalne u życ ie czcionek Microsoftu.

ZAPOBIEGANIE PIRACTWU
49. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia nieświadomego
dokonania zakupu nielegalnego(-ych) produktu(6w) programowego(-ych) Microsoftu?
W pierwszej kolejności nale ży zwrócić produkt w miejscu zakupu
i zażąda ć legalnego za miennika lub dowodu, że zakupiony produkt
Jest legalny. Je śli sprzedawca odmówi, n a le ży zażądać zwrotu pienięd zy i poszukać legalnego dostawcy, sprzedającego licencjonowane zgodni e z prawem produkty Microsoftu.
Jeśli sprzedawca odmówi zwrotu nale żno śc i, nale ży zgło sić ten
fakt do organizacji konsumenckiej. Na leży także skontaktować s ię
z lokalnym przedstawici elem Microsoftu lub za d zwo nić do regionalnego biura Business Software Alliance (BSA) i przekazać swoje
uwag1. Nabywcy lub sprzedawcy m ający wątpliwości co do lega lności produktów Microsoftu powinni połączyć się telefon icznie z
Microsoftem, albo napisać do centrali Microsoftu i pod z ieli ć s ię
swoimi uwagami. W Azji: LegaJ Department, Microsoft HongKong,
11 F. Citypłaza 4, 12 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Ho n g Kong;
W E urop1e: LegaJ Department, Microsoft European Headquarters,
Tour Pac1fic, Cedex 77, 92977 Paris- La Defense, France; W Stanach Zjednoczonych: Anti-Piracy Department, Microsoft, Bldg. 8,
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
50. Mieszkam daleko od centrali Microsoftu w Stanach Zjednoczonych. Z kim skontaktować się w przypadku wątpliwości co do
legalno~:ci nabytyc/z produktów Microsoftu?
Należy sko ntaktować s ię z lokalnym przedstawicielem Microsoftu lub firmą Microsoft Solution Provider.
Telefony kontaktowe:
·
.
":'1)
1
Cpo·.. Iski o. dClf.jał Micrd.soft -. M. ić. r ~oft Sp. z·o.o; ., l J.
~L (0;2)·,66,! -'54-05, fa)<, (02}66)'-54-34
> / /
,- telef~H1 i~forn1acyjny' (piract. o k91 puterow'e, :::(02-}·66 !-55-12
- e~RóL~d.c,ó~ prawnychJ3SA ,:-YJ.~dlsce- (022) 48-66-08,
KONIEC
fax ~Oz2M_~~-89'-68
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KS IĄZKI, które polecamy ...
Stanisław M. Ułam

Podobnie jak w poprzednich latach zachęcamy do udziaw organizowanym przez Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie konkursu literackiego im. Georga Trak] a.
Za tomik poezji nawiązującej do twórczości Trakła opubl ikowany po raz pierwszy w 1995 r. mo żna otrzymać 7.000
zł, a za 2 wiersze specjalnie napisane na konkurs -3 .000
zł. W tym drugim konkursie mogą wziąć udział osoby do
35 roku życia . Wiersze (anonimowo, z godłem) lub tomiki
powinny być wysłane na adres konsulatu, 31-123 Kraków,
ul. Krupnicza 42 z dopiskiem "konkurs" do 30 września .
łu
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Przygody matematyka
Wyd. Prószyński i S-ka,
seria "Na ścieżkach nauki"
Warszawa 1996

DLAPOETÓW

... . • • ·
1 2 3 4 •

cena 16,50
Uczelnie wrocławskie nie bez przyczyny przyznają się do na ~'
ukowej spu śc i zny uczelni lwowskich, zaś szczegó lnie ceni o ~ 6
jest tradycja lwowskiej szkoły matematycznej. Jednym z jej tiJ
bitnych przedstawicieli był Stanisław M . U ł am, który swoj :.::-,>,
światową sławę zawdzięcza również swemu udziałowi w pracach nad bombą atom ową w Los Alamos. Książka będąca pamiętnikiem życ i a autorajest źró dłem wielu ciekawych informacji o ludziach i problemach naukowych. Sam Ułam podkreśla
szczegó ln ą rolę okresu lwowskiego w swo im życiu. Mówi on:
"Gdyby porównać matematykę do drzewa, to można by rzec, że
grupa lwowska poświęciła się studiowaniu pnia, a nie gałęzi,
drobnych gałązek i liści . "Liczyło się bardzo tamtejsze środowi
sko: "W historii matematyki wielu osiągnięć dokonano w konkretnych ośrodkach. Takie ośrodki, du że lub małe, tworzyły się
wokółjednej lub kilku osób, a czasem w wynikupracy większej
liczby ludzi - grupy, w której kwitła działalność matematyczna.
Grupa taka posiada nie tylko wspólne zainteresowania, ma rów. nie ż określony styl i charakter, i to zarównojeś li chodzi o wybór
problematyki , jak i m eto d ę rozumowania.( .. .) Osiągnięcia polskich matematykówwokresie międzywoj ennym stanowiły istotny elementmatematycznej działalności na całym świecie i n a dały
kierunek wielu dziedzinom badań . Było to częściowo zas ługą
Janiszewskiego, jednego z organizatorów matematyki polskiej
i autora prac o nauczaniu matematyki , który niestety zmarł w
młodym wieku. Jani szewski twi erdził , że· nowe państwo polskie
powinno wyspecjalizować się w kilku określonych dziedzinach,
a nie próbować pracy na zbyt wielu frontach, ponieważ : po
pierwsze, wPolsce nie ma do ść ludzi , którzy mogliby się zająć
pracą naukową; po dru gie zaś, lepiej jest mi eć pewnągrupę osób
pracujących w tej samej dziedzinie, ktore będą miały te same
zainteresowania i będą mogły toczyć twórcze dyskusje."
A jak było z pienięd zmi ? "Chociaż Lwów na leżał do li czą
cych się ośrodków matematycznych, za równo na uniwersytecie, jak i na politechnice liczba profesorów była bardzo ograniczona, a ich zarobki tak niskie, że często musieli zatrudniać się
dodatkowo w innych instytucj ach." Schauder uc zył w szkole
średniej, a Zbigniew Łomnicki pracował jako specjalista od
rachunku prawdopodobień s twa w rządowym urzędzie statystyki i ube zpiecze ń.
U ł a m studiował na Politechnice Lwowskiej, ale, jak mówi ,
"w 1934 roku zos tałem matematykiem zamiast in ży nierem elektrykiem". Zajmował się teorią mnogości, teorią ergodyczną i
teorią miary, topologią, procesami gał ązkowymi, układami nieliniowymi i metodami Monte Carlo. Jego kariera zawodowa
prowadziła przez Cambridge, Princeton, Harvard, Wiseonsin do
Los Alamos. Ostatnie lata życ ia spę d z ił w Kalifornii, gdzie w
1984 r. zmarł na serce. Pozostawił po sobie ponad 150 artykułów i 3 książki .
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k donosi "Głos Uczelni" z Uniwersytetu Mikołaja Ko-

ow~ ~ nika, wizyta ministra J. Wiatrana uczelni (3 .06.96) prze.(t4; gła w kompletnej konspiracji. Wtajemniczeni byli rek-

-•

or 1 prorektorzy.

Bruksela ...
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-wykonanie planszy informacyjnej w języku obcym (7501100 mm),
- wynaj ęcie stoiska z zap leczem, wyposażenie go, montaż,
orga ni zację i obsługę,
-formalności ce lne,
-transport materiałów rek lamowych (Katowice -BrukselaKatowice),
-promocj ę wyrobów podczas Targów, obsługęjęzykowąsto
iska,
-rezerwację hotelu (obecność przedstawicieli firmy uczestniczącej w Targach nie jest konieczna),
- 2 m2 powierzchni sto iska,
- wpis do katalogu targowego .
Karty zgłoszeniowe ud z iału w targach Brussels Eureka ' 96
prosimy nadsyłać do dnia 15 .06 .96. Po upływie tego terminu
przed wysłaniem karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt. ostatecznytermin rejestracji do udziału w targach upływa 15 .09.96.
Wcześniejsze zgłoszenie Państwa umo ż liwia nam lepsze przygotowanie ekspozycji i promocji wynalazku na targach.
Niezależnie, na odrę bnych warunkach Eurobusiness oferuje:
- wszelkie zasługi w zakresie tłumaczenia,
- wykonanie folderów,
- promocję wyrobów i firm w Pol sce i za granicą,
-organizację sympozjów, kampanii prasowej, szkoleń itp.,
-obsługę wniosków i rejestracji patentowej w kraju i za granicą.
M.Barbttm Haller
Oficjlllny Deleg11t Krttjowy
Brusse/s Eurektt 1111 Polskę

M11ria Wierzchowsktt
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