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KTO TU RZĄDZI
Zasada samorądu oraz instytucja rektora to naj- ' którym. dzie|a1 sprlwyl.e,_"_4_"9l,,_Yś,{l^?0

bardziei charakte'nlstczne ozieazi'ctrło tradycii ń- wymienionych funkcji dziekana. źadna Jeonak,
czelniahei. Wspóinota naucrycieli i studeńtów ofróczenigmatyczneg_o.§twierdzenlaonadzorze,nte
|-96.|fr;;'*ńńń-ąL-ń;ń d;wiłzy sama oireslatońpeĘncji{zie|al3łvobecinstytutp !d-
t"Ź:ńfrii-*iińr-*j*"iffiói"."ńr,tóńóloŃi nostki orgbnizaóyjnej. Y. najdrobniejszych
6rŃ-abńń'.ńń ńs.ó ńńych, naj'uryzszyfo szczegółaclinatomiast_ufjaśniono,_że dziekan jest

ańtoivttirem i pźervińnikiem.z,aięztt*cia władzy pruełożionym wszystkich Pracownrkó\ł/ wy(raail, nle

""iitiń;i ^tu-ńła 
JuUielna ównowagę uczei- ,.,vh.zająć insĘtutów międąn*,ydziało*,ych,_statut

f,i;;tj a:..i;;6i óolńil-iąó J;ńó?żądó*i pozfuatd wnosió, ze władzła"i9*ll,i=, y.ł3*1l1d
tożsańość, a rekto'ra uyniąc iimieqĘn vił^dzy, ósotami rlcze.j n7ż, nad n1t_ela_lP_lu_Ęl"l*cr_ą,
nadzorcą zamiast rzóczńikiem. To gorzkie podczas g{y dyrgĘtgrop.jednoznacz$e.pooJ9,qq
doświadctenie odbija §ię na kartach-statutu óbszerna sfera działalnoĘi prattycz191_]"jl9,j:!,
akcentuiaceso .".o12óańf uczeini ni wszrlstl<lctr vrynikające problemy techniczne, Faterialne i ad-

;;ę6lfi-h "ń"ał.-Spi"*oiió-iunńia rtktora ńnistiaryjńe. Wnióek ten potwierdza 7gdne z
pralwńpana iesf wieiokrotnie przy ómawianiu tradycją podponądkowenie studentów daeKano_

Ś"ń*ŚiÓ-sółdń"h. ión"rom*i"nie roli rektora wi, gdj Óborilfipki fracou,ników je$osle§w.5rynacza

ńwarto.dofriero 'w Ózoziale 4. Ręktora vymienia wy_łącz-nie dyrektor. Tak odcżYtane tuil<cJe,dz_leKa_na

§tatut nie blko za senatem i innymi oiganami i dyrektora ĘłyĘ roz,|zielne i pod,ległe rrektorowr,

kolesialnvmi. lecz daleko za adminislracią !Rektor Zastanawiająca je§t _w§trzemlęu llwo§c w

ma 6vć źtedwie wła.iza rłvkonawcza. kiórei kom- omawianiu kompetencji władł w §prawacJl tlnan-
;;"ń;;;d;óbi;coł"o'i,ń;;ógtlńionó w zz sorrłych, choć tei właśńie budą z -Ńpienia kaźde

;ńfith. M-ń-ń;h .ńt"iu ."tń. wygląda na obńdującegronowlłvołującprynclpialngdpkusje.
irrzednika: kieruie. podeimuie. sprawuie, dba, Dziekan, którego działalność ma SkUtKl nnanso$'e,
;póńń;dńir."ńfi.r--;ńŃć, pnóśtao,ia, nie zosńł przeź statut.lyppazony w bużet ani w
Śi["o", Ótr"si|, rw$aje. iorp"tiui", powołuie, możliwość-bezpośrednich-finansorł'ych d"cłuji 

§:orou,adzi...Anisłówi.W'ńXtormOeł6vćprawftćą, zabawnym vyjątkiem: rozdziela o§obom - nie Je|

f,óioiń-i.-"*óJu, itił-ńińeń Tntóre'so,ń. sraii noslkofo l : śiodki .nlw_snółnra.cę z zagranię,
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KTOWIE, JAK
BEDZIE

NAPń,AWDĘ ?

W śu/ietomikołaiowm Drezencie, S.lLlllll t

"GMetA *yborczań prŹvniósła ponuĘ viadod
że w srudniu br. szkoĘ wyższe olwym.ajątJolql
wysofiości400 mld, a niejik planowano -644 mĘ
Płace i stypendia będą wypłacone, zabraxnte n_l
westvcie. eksploatacię i utrrymanle uclcl
Wars'zaiłiinie ńie wiedĘ, czy uila im się opE
prad. ciepło i telefony. DÓrabiają uynajmujp!
irie st"C ich na kupnó sprzętu. Zabawne, ale _gt
arMci radza sobió nieźl'e - j§P nie mazalfl'
iedhak w NÓwv Rok i tak wkrocry z długaml' Abv do swĆznia, do czasu otizymania koki
dotacii z Ministersnła Edukacii Narodotł,ej.

Na'pvtanie: iak w tuthej-syuacji fina§lq
dziun biłdżeniei, powodłljąćej fumrganizrcję p
radd sobie Polińhnikl Wrocławslca, bardzn z*iĘ
odoowiedział Kwestor PWł drrektor J.Bag!łL

iodstawę dzialalności finansowej ucld

ffió;ń;;Ńóju, itiaz-ńiuen Tntóre'so,ń. Braii nostkoń ! -'śiodki nlwspółpra9ę z zagran'ią,
wzmianki o oOńwieazialności przed vnpólnoą, podobniejaknagrody)..Sta.tutoruekap!średnio,że
ito." so Dor"ołił". potpiirnzaŃ urłdnńą rolĆ iachunki'dzieFana płaci tto innY 1rektor..?).
iirtór"ł irzędni('nie odpowiida firzed śobić olgryiąlęk_ kontroli obciążającej lyql:t
podlecłvmi. watDliwe. czv rrłdziany wtei perspek- działalnŃci dziekana sjroczywa na radzie Yrydzt?r,u.
hlwieidttorzaŚńsiwaiwhaMułli{agnińcbncji. Inaczej z instytutem. Dyrektor przedstawta radzle
'Lecz iest w Śtatuóie i'inna p=erspekiywa instytutu plan finansowy,o.raz ra_port .z 1e9o
oacntvwina w labirvncie puepisón'wb<irczyĆh w wykónania,ŻczegobezpoŚredniowynika,ŻeinsĘtut
;;óżia['i. oryCiń;i;yrapiJó pci*rżecńnym posiada \iazet,-n który dyrektof jest pned radą

sondażu w sprawiJtanCVOatórv na sbnowisko rek- odpowiedzialny.
6;*l"-rfij" j"k"ńróónówcnóm/wiaziec _ Pozycje.zasiępców opisanĘ Ę.niejednorygl".
osoby cieszjce się autorytetóm środorpiskj iszelzej Prorektorów połołuje senat loeruJąc slę_wnlo§Krem

w uĆzelni' zna'ne. Piawvborv wveliminuii rektora. Prodziekanów i za§tępcóv dyrektorów
ńnłYo"tŃ przypadkwycĘ ctrŃaz 'ambitnl,c.li i yłybierają radyw'liczbie Ezepisanej uchw.aĘ_§e_n€tu

czuj{rych siĘ f<impeteńtn}mi, mogą natońiast póprzedniej kadencji. Dziekan ] 91l,",|.!9l_:_ą,_*
słtóńić 0o kańdydoriania kogŃ, kto óo stanorrłiska sytuacji przymusotł€j - mogą Propol9Yl9 TTY,
nń asoiruie. tir", zo.t"ii'*ćŃanv przćz głos ńe móg?łzńienićsyśtemu-slirariorvania urzędu.W
porrszettrnć; ópinii.Nietńbabpsze§oilornodu,że znanej mi dalekiej _placówce dyrektor obeJmuJąc
isodnieztr;dvha.awbregpłaski'mzaóisomstatutu, stanori,isko lastvrgł, że nie wlznaczy ?a!tĘPcÓrł'.

cicemy :wildźióc w róktorze 'autorytet i Rozdzielałpraęunędnikom,dlasiebię,zaq9ryJ§
Magnifi'cencję, nie urzędnika w gronostajacń. prawo deolzji oraz odporrliedzialnŃć. Przed taldml- 

ó§; .Gildiriśt" ii-iiśi"ie"przedstawione w irwinxami śtatut skńtecznie nas cłrroni.a słuł
wymiarze akademickiiri: ł-zńa'n Óraz dyrektor. temu jeszcze dodatkowy.nlechanizm. ZastęPcę
o'baj przewodniczą ciałom kolegialnym dyreklo.ra in§tytutu d§ adminl§tracyJ"y."|lPl11,1]:l
uoraimiónvm do decrzil o nadawaniu stopni. cuTli odwołujesamrektor.JaĘrolęsPełnataKtrosKlwre
pbdstawówei funfcii akademickiej. Statut nbezpienonestanonłiskoprzyd)tr€ktorze,któreTu
|rzypisuje kjżdemu hrobiazgowo za-ryrsowane forma-lniepodlega -§tatut milcuy.Akażd}wieswoJe,

stanowla:---ńozborzadzenie Rady Ministrów z d
27.08.1ń1 r. wiprawie zasad Óospodarki finansc
uczelni (Dz.Ust. Nr 8 4 z da.26.09 -1991 r.);

-Resitamin zasad gospodarki finansomi
Politecńnice Wrocławskiej (ciągle projekt)._

Źńdlcmlel nnin§owanls Ę dotacje z buE
MEN orzezńa-czone na dzialalnośćwłasną orazfi
dusze'uzyskiwane z KBN, przeznaczonc l

działalnŃć statutową i tzw. granty.
Do lipca br. uryskatśmy 50Vo finansótlt pd

zianvcń na dziiłatność-statutową i 25% -:
dziafalność własną. Oznaąało to, odpowioq
miesiecznie. hrotę 51.172 mld i 22.640 m5
ói."vmv*óna ni pokrycie kosztów w;rl
vrym ńniónych ioOza; ów dzi-ałalności.

dokońcpnie nal

obcnriąpki,lecznie ;ąlrłffinfr:ffi t'ik)


