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KULAWYTROJKĄT
Rozdział 6 statutu zatytułowany '?racołnicy

uczelni" berlzie krażvł w odńisach wśród zxX) zatru-
dnionych iv Politeóńnice niucrycieli, którzy nie na-
leża (iak ia) do szcz*ciarry obdarołłanych egzem-
ohżóm że_skapeso nakłaóu 3O0 kopii. Pod skro-
hnym tytułem"uńlniono ważne sekrĆty,akademic-
kiei kariery. Już pierwszy paragrat przyno§i
rańelację:'Nau<eyćielami akademickimi Ę,..pĘ-
mu,nici ńauko*,i..żatrudnieni w celu prorładzenia
badań ńaukowvch" (m.in.). Statut pqłt,jrza tu zaska-
kujące Ńormuiorvaile usiavry. $ niezrrany studen-
tom PT pracorvnik naukoy z§zyty w hermetycz-
nvm labóratorium iest nauczycielem? Przestrzega-
nie ustauy zgodnie ż jej duchein wymagałoĘ powie-
rzania pracorrłrrikom naukorvym, skoro mają Ęć na-
uczyciólami, róumieź minimalnych choćĘ obowiąz-
kói dydaktycznych, które uzasadniłyĘ nauczyciel-
skie phpileje. statut niezanważa problemu.

Niuócielem akademickim od tĄtstenta do pro
fesora m-ożna zostać wy,łącznie w drcdze konkursu.
Ideeł. statut podpopiada oredko. bv warunki kon-
kursu zawierifu iie wlxo'dvścvpiin'ę i specialność
naukou,ą kand}data, I'ecz i ińnó \ryńogikwinnl<a-
cyjne". Pierrvsze konkursy pokazują, że zaprojekto-
Sńnie konkursu dla jedynego kandydata nie przed-
stawia trudnąści. W kńjach gdzie konkursy Ę pra-
kĘkowane, konkurs na profesurę i konkurs na asy-
stenta to zuoełnie ńżne zawodv. As\§tenta lrcszu-
kuje profes<ir do specjatnych ńaaif. i on mus'i mieć
głti Óecydujący. ti:gdstaiut nie przariduje. łro!"-
sora poszukujew drodze konkursu instytucja akade-
micka aĘ: (i) zdobyć możliwie najlepszego nauczy-
ciela dla srłóich studentów; (ii) zatrudnić osoĘ
zdolną do aktywnego prowadzenia badań nauko,
wych. 

- 
PrecyzówaniĆ bardzo szczegółowego pola

badań naukovych kandydata nie jest praktykowane
ponieważ dla instytucji korrystne jest przyciąganie
możliwie szerokiego grona kandydatół, a tematyka
badań hnra znaluw lzexz|t zmienna. konkursom z
zasady ńie podlegaj;ł praółnicy juZ trwale zatrud-
nieni, których awansoł,aniem pądzą odrębne zasa-
dy. Tak Ęnła na świecie. Nasz statut natomiast nie
oóróania 

-procesu 
awanśorł/ego już zatrudnionych

pracovmików od prryjmorvania nowych, W oĘdwu
iwoadkach wvma'sań,i iest konkurs ótrpafi. wkon-
xiliwencji końkuńpńtesorski traci swój Óalor. Za-
miast zachęcać do poszukiwania najlepszych osią-
galnych kandydatór w szerokiej dyscyplinie nauko-
*ej, statut l'r,allala na obłarowanie konkursu przez
'\,|mogi lnralitikacyjne", pod którynoi Ędą kryć się
rłłskazóvki, że nie poszukujemy lep§rych, chc€my po
pro§tu awansou,ać swoich- Trudno się dziwić.- Obou,iąkorły konkun to noulŃć w polskiej pra-
ktyce akademiikiej. W PWrkonkurs pachnie retło-
lućją. Konkuny o!łasza rryłącznie dziekan, a,rada
wydziału akceptuje ałycięzę konkursu. Rada insty-
tutu, która ma prawo nadania as)§tentowi §topnia
doktora, nie ma prawa deqzji o jego zatrudnieniu,
choć pr4yjmowańy asystent Ędzie pracłxmikiem
teeo Ńłaśńie inswiutu. statut nie zabrania dyrekto-
roivi instytutu pizedstawiać dziekanowi wnioski w
każdej sprawie żtrudnienia lub awansu naucryciela,
oO asystLntury do profesury belwederskiej. Sńnclłi-

sko insMutu nie będzie iednak dla dziekana ńqĄce,
nie iest'nawet konii:cznó jako podstawa obrad Rady
Wydziału. Pierwsze, zwyczajowo przyjęte
słó§olvanie londydatur profesorskich przez radę in-
śtvtutu staie się iriepotżebne. statut i:ezrlala dzie-
rŹnowi na'srvoliodnó ogłaszanie konkursór w in§ty-
tutach a radę rrydziahi zobo*,iązuje do obrad nad
zatrudnienień i awansowaniem każdego, nawet
najmłodszego aE§tenta. Wykluczając vrypadeĘ że
oaracrafv Drzepisano omvłktilro ze §tatutu rnneJ
Lczelni docnoażę do wnióku, ż:c statut zrrłłala aa
ooliwke personalna ponad słsl,a dyr€ktora in§tytu-
iu, XiOńhie nusi Wć członlienraĘ yydziału.-

W}adza dziekana kończy się na zarwienŁcniu kan-
dvdaturv. dec.rzia o zatru<ihieniu iest zastrzcżona dla
ńlaora.'iąaOÓ feOnego z wydziaiów PWr uchwaliła
niedavmo konkurs na profesurę. Na pytanie cry re-
ktor wie o tym, dziekan odparowat konkurs jest
sDrawa dziekana i radv. wvdziai stevia rektora w
,itu""ii przymusowej.'DziĆkan staje,§ię kluczouĘ
osobą decydująą o poliĘce personalnej nie d5npo-
nującani kasą (któą dzierży rektor), ani zapleczrm
mitbńalnym pńcy nauko*,ej i dydaĘcznej (któryn
zatzad, aiż órrektora, insMutór). ani rozeznaniem
o stahie'ńrśonalnń iedńcatek Brak wzmianki o
niezbędnich mechiniz'mach współdziałania w tńj-
kącie 

-relłorłziekan-dyrektor w sprawach perso-
nalnvch ie§t rażacv.

ObUfiwdci ziviryane z zatrudnianiem mogą oka-
zać się uciążliwe, lecz prawdziwe polskie piekło szy-
kuie nam statut, gdy przyjdzie do złvalniania z pracy
nauczyciela. Na poŹÓi st-a'tut propontrje sielankę: od
as}Ątehta do profesora nadaryczajnego każńego a-
trudnia się na czas nieokrślony. Statut wymaga, by
wsąncy oni Ęi peńody_cznie oceniani winstytutach-
Nislz'ocena-móir ĘC przyqyĄ zrvolnienia. Nie
musi. ZwalniamywięĆ nió tyón, których komisja (in-
§tytutoila) oceni jako mało przydatnych, lecz któ-
rvch dziekan apolnić zechce. 7namy? Ocrywiście.
Kto ma wątpliwości, że anolnić możńa kaźidego (od
asystenta dd profesora nadałyczajnego) ńiezależnie
ori ocen iakić mu in§Mut wvstawia niech zairzv do
ustauy, klóą statut cyiuje (ah. 93, ust.3): avoinienie
może-nastąpić z innych waźnych pttyuyn. Qytojz
wtedv. pdv-żaidzie ńtrzeba. kto będzie ałalniał ?
Rekt'orlŃa cfi wni^o§ek ? Dziekanai radywydziału.
Dla akademic]fich władz insĘtutu nie przeryidziano
żadnei roli. Jest to znacziie bardziej dotkliwe
ubgzlńasnoł,olnienie niź brak głosu przYzatrudnia-
niu. O nauczycielu juź pracującynr w ins§ćucie mają
jego władze'szczegółowe informacje i wyrobiony
pogląd. Jednak nie ich declrzja be,dzic miarodajna.- 

Reguły polityki personalnej są w statucie dodat-
kovlo zamazane prz,a, zapisy dotyczące a§}§tentóil l
adiunktór. Okres ich pncy nic powinicn pur'ka-
czać odporviednio 8 i 40 lat.Złezygnoutano z wslo-
zania m-erytorycznych przesłanek dla doĘwotniego
zatrudniania adiunktóv, zapewne pod cięźrem
oportunizmu zatrudnionej w PWr neszy 10fi) pra-
ÓrnitOw na Ęm stanouliśku. Habilitacji adiunkta
statut nie rarzy zavvłażać. Anie powinń, wiadomo
od czasół Sarbj ka, oznacla w ońo, lec z nie lcaifunu
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wRoCł.AWSKIE
Proc/adzone w Politechnice WrocłacElii

latwvkladyzhistorii nauki i techniki uląłI
traŃform'aciom w cĘłym poszukiwaniu rt
formy dla zńieniającej się koncepcji wytH
czynijąc od tradycyjnego uykladu fa}cogr-
b$ącego pro§Ę kron,Ę roal,oJu nelF l_=
orzeszedłem niebawem do Drzed§tawran !

idei i probtemorvwynikającyĆh z ronoju tn
stawovrych elementór techniki: surocrcół l
twórcźei mvśli ludzkiei. Nautę i ta
traktorpaiem iako inteeralna iednu* yc
letach na§taDiĘ teg istóne zńianyw foruil
cii orocramii. Źsodnie z norvocześnymi '*dvilat&cznvm iźmierzaiagłmi do kiadtlr
siaw eóyczliycn, rł,vraZjliii inicjatpry i rr
nŃci z.mieńila się forma zal.ieańa ą!
Opracovanie dokumentacji zaĘltku tccĘ
ieit obecnie alternat}rwą tradycyjnego ęl--mapa 

worawdzie dodatkoweso nat}adu E
nióenii kosztów, ale dając-duĘ saqn&
bista soowodowało. żB wiekszqść studeatfir
taką'whśnie formę' egzadin u. Z Erzłłyń d
tacii rłybraliśmy 50, które na planscaci rlr
wańvcń orz,a,ńcr. inŁ arch. Piotra Gcrb
zeniowa^ne na iystawie w Muzanm Td
pałacu kulturv i Nauki w warszawie.

Koszt vykónanych społecznie Fc F
1fi) mln zł.
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