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Wielce Szanownv Panie Rektorze,

Pozwalam sobie zwr6ci6 sig do Pana Reklora w sprawach Wydawnictwa Naukowego U.S.

jako przewodnicz4cy Senackiej Komisji ds. Wydawnictw zaniepokojony podejmowanymi

ostatnio przezwLadzeuczelni dzialaniami wobec Wydawnictwa, jak i pelnqobaw reakcjQ jego

pracownik6w o dalszy los, i Wydawnictwa, i wlasny.

Na poczetek jednak nie mogg siE powshzymad od kpntestacji, 2e w ostatnich latach

wszelkie wnioski kierowanej przeze mnie Komisji, kl6re mialy dopom6c Wydawnictwu

normalnie funkcjonowad, zostaty. przez wladze uczelni, najdelikatniej m6wiqc, pominiEte

milczeniem.Pnlctycznie wladze US rEkoma Komisji Wydawniczej ,,vtyciryrnrQty z ognia tylko

gorece kasztany" tj. zlikwidowaly honoraria autorskie, ale wbrew sugestiom Komisji nie

przemaczyly zaoszczqdzonych w ten spos6b pienigdzy na rorwlj Wydawnictwa tylko

spo2ytkowaly na inne cele.

Nadal koszty druku w Wydawnictwie Naukowym U.S. sq obarczone 460/o narzutamt

uczelnianymi, co czyni je horrendalnie wysokimi. Komisja wysuwaj4c postulat ich likwidacji

nie doczekala sig jakiejkolwiek odpowiedzi, pomimo zapowiedzi Pana rektora na posiedzeniu

Senatu, Letenpostulat zostanie przedyskutowany miedzy innymi przezKomisjq BudzetowQ.

Wladze U.S. nie zarcagowaly tez na propozycjg Komisji utworzenia specjalnego funduszu

na koszty druku habilitacji.

Pruy zmniejszanym, .i to systematycznie co roku, budzecie Wydawnictwo Naukowe

realizuje coraz wyasze plany wydawnicze redukuj4c jednoczesnie koszty wlasne (od 2003 r.

do 2006 o 75 tys. zL.).Wmastatel wartoSd produkcji poligraficznej (w analogicznym okresie

o okolo 275 tys. zl.). Celem mojego pisma do Pana Rektora nie jest bynajmniej analiza



ekonomiczna dzialalnoSci Wydawnictwa, ale juztylko te wyrywkowe dane potwiefizaiao 2e

Wydawnictwo Naukowe US funkcjonuje w spos6b racjonalny'

Majqc na wzglEdzie usprawnienie dzialalnoSci Wydawnictwa Senat US wyrazil zgodq na

podjEcie przezwNadzeUS krok6w zmierzajqcych do wydzielenia ze struktw Wydawnictwa i

ewentualnej sprzedaly ZakJadu Poligrafii. Wyloniona przez Pana Rektora Komisja, kt6rej

skladu nie znam, podobnie jak wynik6w jej Waay, przedstawila Senatowi US wniosek

zalecajqcy sprzeda| Poligrafii firmie ZAPOL. Podkeslam jeszcze rM, 2e nie znafir

argument6w Komisji, ale ocena Poligrafii Wydawnictwa Naukowego rJS ptzez osoby tam

pracujqce chyba mija sig z ocenami Komisji. Oto niekt6re stwierdzenia pracownik6w

Poligrafii zawarte w piSmie do dyrektora Wydawnictwa:

/.../ Potigrafia Wydawnictwa Nauknwego jest w pelni sprawnq jednostk4. Realizuje na

bieiqco, terminowo i z zachowoniem wymaganej jaknsci plan vrydawniczy oraz wykonuje

t(siqhki, czasopisma, ulotki i druki na potrzeby innych iednostek /"../

/.../ Park maszynow poligrafii wydaw,nictwa nie wymaga w obecnej chwili ani kapitalnego .

remonttt, ani te| wymiany. Prace kongerwacyjne i drobne napraw prowadzone sq

systematycznie i przy niewielkim nalcladzie frodk6w, dziqki czemu zachowuie on pelnq

sprawno1t, pomimo wielu lat eksploatacji. Jest.rzeczq zrozumialq 2e w dobie szybkiego

postqtu technicznego, aby sprostat coraz wyiszym wymaganiom rynku, wskazane bytoby jego

unowoczeinienie. Ten istniejqcy w zupelnoflci wystarcza do druku l$iqZek na potrzeby uczelni

oraz Swiadczenia innych ustug poligraficznych. Taka sytuacja mohliwa jest jeszcze przez

dluiszy czas.

W $wietle tej opinii mozna postawi6 pytania: czy sprzedaZ Poligrafii jest konieczna i czy

bEdzie taki krok stuZyd interesom Wydawnictwa i Uniwersytetu? OsobiScie mam bardzo

powa2ne w4tpliwoSci.

Nie mam natomiast Zadnych wqtpliwoSci, Ze podjEte w ostatnim czasie dzialar,dLa wladz

uczelni majqce fia celu eksmitowanio Wydawnictwa Naukowego z zajmowanych

pomieszczefi przy ul. Mickiewicza 66 do baraku szkodz4 w najwyZszym stopniu interesom

Uniwersytetu i jego pracownik6w. Znowu zatem pozwolp sobie postawid Panu Rektorowi

nastEpuj4ce pytania:

1/ czy moina przeniesd V/ydawnictwo Naukowego do baraku, kt6ry jest samowol4

budowlanq i Rie ma dotychczas przeprowadzonych procedur legalizagi uZytkowania tego

'::: 

wladzeUniwersytetu sq swiadome, 2e 6w barak nie spehria wielu przepis6w

budowlanych, przeciwpozarowych, sanitarnych, elektrycznych, bezpieczefstwa i higieny



pracy, nie posiada Nqczy telefonicgnyctr, internetowych, a nawet nie rna nvyklego

ogrzewania? Czy w takich warunkach w )Oil'wieku ma pracowa6 Wydawnictwo Naukowe

najwiqkszej na. p6hrocy Polski uczelni?

3l czyfartykularny interes Dziekana jednego zvrydzial6w US jest wazniejszy od interes6w

naukowych calej spolecznoSci akademickiej naszego Uniwersytetu?

Wydaje mi siE, ze tylko zdecydowane dzialania Pana Rektqra mogq ocryficil atmosferq

wok6l Wydawnictwa i pozwolid mu na normaln4 dziatalnoful-
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2. mgr Janusz Holubasz - dyrektor \Mrydawnictwa Naukowego U.S.

3. czlonkowie Senackiej Komisji ds. Wydawnictw


