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Protokół z pierwszego zebrania  

Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk  

w kadencji 2015-2018 
 

Zebranie rozpoczęło się, w zgodzie z zaproszeniem i planem, 26 stycznia 2016 roku, kilka 

minut po godzinie 13.30, na XXVI piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  

Na zebranie przybyło 21 z 33 nowo wybranych oraz deklarujących akces członków 

Komitetu Socjologii, czyli członków rzeczywistych PAN, członków korespondentów, 

członka honorowego oraz członka Akademii Młodych Uczonych. Dokumentuje to lista 

obecności.  

W programie zebrania, po powitaniu i wręczeniu aktów powołania, figurowały wybory 

Przewodniczącego KS PAN, wybory Zastępców Przewodniczącego, członków Prezydium 

oraz członków Komisji Wyborczej. Zebranie przebiegło w zgodzie z tak zarysowanym 

planem, a zakończyło się wolnymi wnioskami i krótkim posiedzeniem członków nowo 

wybranego Prezydium.   

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i 

Społecznych Polskiej Akademii Nauk, serdecznie przywitał zebranych i jeszcze 

serdeczniej pogratulował im wyboru. Podkreślił, że uczestnictwo w pracach Komitetu to 

nie tylko zaszczyt i środowiskowy prestiż, ale także praca społeczna na rzecz tego 

środowiska, za którą z góry należy podziękować.  

Po powitaniu i gratulacjach Dziekan wręczył obecnym akty powołania na członków 

Komitetu Socjologii, w kolejności alfabetycznej.  

Ponieważ pierwsze zebranie niemal w całości poświęcone być miało wyborom władz 

Komitetu, po wręczeniu aktów powołania Dziekan Filipowicz poprosił o zgłoszenia do 

komisji skrutacyjnej. Bez chwili zwłoki, trzy osoby – prof. prof. Krzysztof Gorlach, 

Joanna Kurczewska i Janusz Mucha – zgłosiły swoje własne kandydatury, które Dziekan 

przyjął. Poproszono też o protokołowanie zebrania. Funkcja ta przypadła w udziale 

najmłodszemu z zebranych członków Komitetu.  

Po wyborze i ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej Dziekan poprosił zebranych o 

zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komitetu. O głos poprosiła pani profesor 

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, która zaproponowała kandydaturę dotychczasowego 

Przewodniczącego Komitetu, doświadczonego w tej funkcji i świetnie wszystkim obecnym 

znanego prof. Krzysztofa Frysztackiego. Poproszony o wyrażenie zgody, wzruszony prof. 

Frysztacki zgodę taką w dwóch zdaniach wyraził (stwierdził między innymi, że 

zastanawiał się poważnie, jadąc na zebranie do Warszawy, co powie zebranym, kiedy Jego 

kandydatura z czyichś ust padnie). Wobec wyraźnych próśb płynących z sali, na tej 

kandydaturze Dziekan zamknął listę kandydatów.  

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego prof. Krzysztof Frysztacki został wybrany na 

Przewodniczącego KS PAN w kadencji 2015-2018 stosunkiem głosów 20 za i 1 przeciw. 

Zebrani oklaskami pogratulowali nowo wybranemu Przewodniczącemu, któremu Dziekan 

oddał głos i prowadzenie dalszej części zebrania.  

Profesor Frysztacki stwierdził że: 1) czas niezwykle szybko mija, zwłaszcza od momentu, 

w którym poprzedni skład Komitetu wybrał go Przewodniczącym, 2) ponowne obdarzenie 
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Go tą funkcją to wielki zaszczyt, któremu postara się sprostać i 3) choć minione cztery lata 

funkcjonowania Komitetu mogły być zdaniem Przewodniczącego lepsze, to uważa, że 

‘stan i byt’ polskiej socjologii poprawiły się w tym czasie i że polska socjologia zyskała na 

pracach Komitetu. Kończąc swoje powyborcze słowo, prof. Frysztacki podziękował 

wszystkim dotychczasowym członkom Komitetu za wysiłek i poprosił obecnych członków 

o podobny wysiłek w przyszłości.  

Profesor Frysztacki, w pierwszych zdaniach po podziękowaniach, mianował p. dr 

Marcjannę Nóżkę na funkcję sekretarza organizacyjnego Komitetu. Zebrani przyjęli ten 

wybór z uznaniem dla zdolności Pani doktor.  

W dalszej kolejności, w zgodzie z programem zebrania, odbyły się wybory Zastępców 

Przewodniczącego. Profesor Frysztacki, zanim poprosił o zgłaszanie kandydatur, 

zaproponował na funkcję Wiceprzewodniczących prof. prof. Antoniego Sułka i Marka 

Szczepańskiego. Profesor Janusz Mucha z kolei zgłosił kandydaturę prof. Tomasza 

Szlendaka. W czasie krótkiej dyskusji nad liczbą wiceprzewodniczących (dwóch czy 

trzech?), prof. Sułek nie wyraził zgody na kandydowanie stwierdzając, że jest raczej 

zainteresowany uczestnictwem w pracach Prezydium. Stwierdził, że obecność kogoś z 

Warszawy może być w Prezydium przydatna w rozmaitych sytuacjach „awaryjnych”. 

Profesorowie Szczepański i Szlendak wyrazili zgodę (pierwszy z profesorów ‘zaocznie’, w 

rozmowie z Przewodniczącym, o czym Przewodniczący zebranych poinformować nie 

omieszkał).  

W tej sytuacji Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego prof. prof. Marek 

Szczepański i Tomasz Szlendak zostali wybrani Zastępcami Przewodniczącego (obaj 

takim samym stosunkiem głosów 20 za i 1 głos nieważny).  

W następnej kolejności Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza Komitetu. Janusz 

Mucha, w odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego o zgłaszanie kandydatur, zgłosił prof. 

Marię Zielińską, która wyraziła zgodę. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego prof. 

Zielińska została wybrana Sekretarzem Naukowym Komitetu (stosunkiem głosów 20 za i 1 

przeciw).  

Punkt piąty programu zebrania przewidywał wybory Prezydium. Ponieważ czterech 

członków Prezydium zostało właśnie wybranych, stwierdził Przewodniczący, należało 

wybrać jeszcze trzech, żeby stało się zadość tradycji Prezydium KS PAN funkcjonującego 

w składzie siedmioosobowym.  

Przewodniczący poprosił o kandydatury i szybko je otrzymał. Profesorowie Elżbieta 

Tarkowska, Rafał Drozdowski i Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, niemal jednocześnie, 

zgłosili jedną kandydaturę – profesora Marka Krajewskiego (który ochoczo wyraził 

zgodę). Przewodniczący zgłosił, wyrażającego wcześniej chęć uczestnictwa w pracy 

Prezydium, prof. Antoniego Sułka. Profesor Zielińska zgłosiła kandydaturę prof. Anny 

Gizy-Poleszczuk, zaś prof. Sułek kandydaturę prof. Zbigniewa Kurcza. W ten sposób na 

listach wyborczych pojawiły się cztery nazwiska kandydatów na trzy wolne miejsca w 

Prezydium. Odnotować trzeba, i to koniecznie, że zebrani wcale nie byli zadowoleni, że w 

tej sytuacji zmuszeni są na którąś ze znakomitych ich zdaniem kandydatur głosować 

negatywnie. Nie było jednak wyjścia i Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku 

którego do Prezydium dostali się – w kolejności alfabetycznej – prof. prof. Anna Giza-

Poleszczuk (14 głosów za i 5 przeciw), Marek Krajewski (14 głosów za i 5 przeciw) i 

Antoni Sułek (20 głosów za i 0 przeciwnych).  

Ostatnie w trakcie zebrania wybory były wyborami Komisji Wyborczej. Przewodniczący 

zaproponował, by wzorem kadencji i lat poprzednich, Komisję Wyborczą stanowiło 
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Prezydium Komitetu. Zebrani zaakceptowali ten pomysł skutkiem czego na listach 

wyborczych znalazło się siedem do tej pory wybranych nazwisk (prof. prof. Frysztacki, 

Giza-Poleszczuk, Krajewski, Sułek, Szczepański, Szlendak, Zielińska). W wyniku wyboru 

wszystkie siedem nazwisk znalazło się w składzie Komisji Wyborczej bez jednego głosu 

sprzeciwu (20 za).  

W ostatniej części zebrania Przewodniczący poinformował o przebiegu wyborów obecnej 

kadencji Komitetu. Odpowiedni protokół znajduje się rzecz jasna w dokumentacji Polskiej 

Akademii Nauk. Pewna informacja jednak umieszczona w tym protokole warta jest 

odnotowania, inna zaś wywołała dyskusję zebranych.  

Kwestia warta odnotowania to ta, że Komisja Wyborcza zidentyfikowała aż 632 osoby 

mające status samodzielnych pracowników naukowych, legitymujące się tytułem profesora 

bądź stopniem doktora habilitowanego z dyscypliny socjologia. Wszystkim tym osobom 

wysłano karty wyborcze, po czym otrzymano w zwrocie 169 głosów. Łącznie na kartach 

wyborczych znalazły się 254 nazwiska, przy czym zdecydowanie najliczniejsza spośród 

tych 254 osób grupa otrzymała po jednym tylko głosie.   

Dyskusję natomiast wywołał fakt niewybrania, w pełnej zresztą zgodzie z przepisami 

'Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów' (będący 

załącznikiem do uchwały Prezydium PAN nr 28 z dnia 26.05.2011 roku), sześciu 

zgłaszanych na kartach wyborczych kandydatów mogących się pochwalić ośmioma 

głosami (do Komitetu bezpośrednio zakwalifikowano zatem tych kandydatów, na których 

głosowało więcej niż osiem osób). Niestety, wybranych członków Komitetu może być co 

najwyżej trzydziestu, a gdyby te sześć osób bez selekcji włączyć, suma wybranych 

członków KS PAN przekraczałaby tę liczbę. W takiej sytuacji wyboru spośród 

wskazanych sześciu osób dokona, jeśli tak zdecyduję, Walne Zgromadzenie I Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, przy czym nowo wybrani członkowie 

Komitetu Socjologii zdecydowanie opowiedzieli się za niewyrażaniem w tej sprawie 

jakiejkolwiek opinii.  

W ramach wolnych wniosków prof. Andrzej Rychard zastanawiał się, a wraz z nim 

większość zebranych, dlaczego kadencja Komitetu została określona jako ‘2015-2018’, 

skoro Komitet został powołany z dniem 26 stycznia 2016 roku. Właściwy zapis to zdaniem 

zebranych ‘2016-2019’. Profesor Rychard stwierdził również, a wraz z nim – ponownie – 

większość zebranych, że nie przypomina sobie, aby brał udział w jakimkolwiek zebraniu 

tego Komitetu, tej kadencji w minionym roku. Uznał dodatkowo, że w ciągu jednego 2015 

roku musiał mieć nieprawdopodobnie silny, bo podwójny mandat do zasiadania w 

Komitecie. Przewodniczący, zgadzając się z tym, że stanowi to pewien kłopot, stwierdził, 

że zapewne wkradł się tu jakiś błąd i sprawa zostanie wyjaśniona.  

Po dyskusji na temat ‘zakresu’ kadencji Komitetu, Przewodniczący zamknął zebranie.  

 

Protokołował Tomasz Szlendak 


