
sTANoWI§Ko
Przed stgwieielstwa Pracowniczego,
P i NSZZ nSolidarnośćn w sprawie fi-
nsowania domów rłykorzystywanych
mz Politechnikę wnocławsĘ dla ce-

lórv wczasów pracowniczych.

i posiedzeniu połączonych Prerydiów PPPWr,
P i NSZZ "S" w dniu Zi.02.1992 i. ustalono, że:
iP".y vykorz5nty,wane dla wypoczynku pra-
źrzs.go powinny być utr4ympvane z opłat, ra
deone usługi (wczasy, korrferóncje, obozy, noc-
Ę.).
iDo kolca I półroczabr. 7uY^d Usług Socjal-
l 1nwinien przepnowadzić zmiany organizacyjne
ptcjonovaniu tych domów oraz opracowdć i
dnić ze współgospodarzami funduszu socjalne-
loncepcję zagospodarolania i ekonomicznie
EŁt5nrn iej szego ich vykorz,5rcta nia.
Mając nadzieję, że Z.akład Usług Socjalnych

ponadzi takie zmiany organizaryjne w funkcjo-
roiu bazywypoczynkowej Uczelni, iz koszty jóje
Fania nie będą zĘnio obciążać funduszu so-
ąo ory,_ńljąc sobie sprawę z trudnej sytuacji
lowej Uczelni wyrazamy zgodę na utĘbani-e
ryy 19!2 roku z opłat za świadczone usfugi i
b_
, W wypadku, gdy analiza ekonołriczna
ldniająca bi€ząą et<sploatację i nakłady na
mty vy-kaze, iż koszty wczasów pracownicfoch
iodkach uczelnianych będąuyzsze lub zbliżone
rn poąlskiwania wgzasów spoila Uczelni w|ll
&i naiezy przeznaqłć do spizedazy.
iFhrrdusz cocjalny pówinień Ęć w/korrystany
nk na świadczenie indywidualne, w tym na
Ęl do róznych form vypoczynku.

brgi i opinie dotycące wypoczynku
wniczego pno§imy składać w pok
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MEANDRY
.OMPUTERYZACJI

l odŃrim posiedzeniu Senatu zadecvdowano o
ĘnBrrm Obliczeniowego z Ośro<lkiem bbiiczenio,
id*łcei w uryniku C€ntrum lnformatyczne. Pilnąlą pozostającą jeszcze do roaviiązania iesi
Ęóbre okgślenie funkcji norrei i€dtd§dd, dóó.
Stiwszei kadry mogągai- łer/lżŹovlrć
da oraz zaperłnienie wdęłtsago nts ffirczas
1l spobczności Ptlllr na bbżn dziahkrd*i w bi
L Wwiększo&j ośrodkow ałilłnacldcfi ,ob takli
ń Rada Przedstarłifr{i Ułd<ownikovr. Brak iaki+,
run w PvVr poloduP, że ważne deązie ą podej-
no prżoz w§kie i czasem nie w pekri poinformÓ-
l o t cńnic2rlych szczegóhch gremia Prrykhdem

Czytajmy statut (6)

DRABINAZ PO I
SZCZEBLAMI

Struktura organizacyjna Folitechniki
Wrocłaułskiej jmt zadawnion5rm przedmiotem gorą-
cych sporów. W czasach najryunzego roapoju mate-
rialnego uczelni oraz śmiałyclr reform struktural-
nych brakło bowiem swobodnej dyskusji. przez którą
roz,w,iązania Ęłyby docierane do stanu świadomości
ogólnej. Organizacji ins§rtutowej, choć okazała się
nieoczekiwanie skuteczna i żywotna, nigdy nie zapo-
mniano charakterrr obcej doktryny. Amerykański
rodowód niewiele jej pomógł.

Statut odzwierciedla te kontrowersje, lecz,
szcz$Iiwie znajduje wyważone, dalekowzroczne i
bardzo akademickie ronliązania drażliwych proble_
mór. Nię jest i on wolny od zacietrzewienia: za
jednostki podstawowe uznajevyłącznie wydziaĘ, za-
pominając jakĘ że są i powazne instytuty posia-
dające prawne hralifikacje do pełnego zakresu czyn-
ności akarlemickich (włączając habilitowanie i pro-
wadzenie kierunku studiów). Wydziałom, nawet nie
posiadającym praw habilitowania przyznano tu
wyżsą porycję chyba tylko na zasadzie niepotrueb-
nego wyrównywania ich statusu. Perypetie z instytu-
t"ami międąnvydziałowymi, w których dziekani widą
zagrńenie swojej porycji, Ę prostą konsehłencją
małostkowej napastliwości jaĘ statut mimo wsz}-
stko pnejawia w stosunku do ins$tutów. T}ko hi_
storia może tę nadwrażliwość tłumaczyć.

Kapitalną zaletą założonej struktury wydziałowej
jest wskazana (zalecana?) przez §tatut możliwość
tworzenia jednostek innych niż ins§[uty. Katedry i
zakłady stają się róvmorzęonymi do instytutów, sa-
modzielnymi jednottkami podtegłymi bezpośrednio
dziękanowi. lch nłoruenie jest osobliwie obwarowa-
ne. NiezĘdny jest demokratycznie wyrażony głos
pracou,ników tworzonej katedry lub zakładu - wszy_
stkich, nie tylko akademickich. Niezbędna, choćnie-
wystarczająca, jest zgoda dzieLana i rady wydziafu,
którym sprawywydziałowe mająw całości podlegać.
Konieczna jest jeszcze deqłzja Senatu, co świadczy
mimo wszystko o podejrzliwości w stosunku do
władz rvydziałowych. Opinia instytutu, z którego
pnecieżtaka katedra lub zakład się uyodrębnia, nie
jest, istotna ani w żadnvm punkcie wymagana,
Władzom instytutu, jednostki akademickiej, nie
przysługuje prawo sterowania lub choćby opiniowa-
nia procesu własnego pączkowania, który łatwo mo-
że przejść w rozpad, gdy pruez odejście insĘtutowe-
go fiagmentu jednrxtka utraci prawa doktoryzowa-
Iua.

Pozycja iDstytutów wobec dziekana.i rady
wydziału jest nieproporcjonalnie slaba, bó
róumorzędna wy,działclvrym katedrom i zakładom,
lróryó potencjafu akademickiego nie moźna z in-
§§/tutem ńwnaó Nie da sięlłlytfumaczyĆ, dlaczego
statut rząda od instytutór, by posiadaty radę na-
ukową i lcwalifikacje doktoryzowania nie dając ra-

dzie instytutu prawa głosu w najdrobniejszych spra-
wach, nawet wewnętrznych. (Tlvorzeniem zakładów
wewnątn instytutu zAnądzA dziekan!) Wypada po-
sunąć się do wniosków ostatecznych: sprawy instytu-
towe ńogą Ęć na nocy statuiu manipuiowańe z
zewnątrz, jeśli instytut nie posiada zgodnej
większości w radzie wydziah. Wybuch konfl iktów na
tym tleje§t tylko hvestią czasu.

Dotatkowe osłabienie instytutu u'kryte jest w
pominiętej milczeniem afiliacji wydziałowej jego
pracowników Brak zakazu w tej sprawie poałala
kontynuować Tuły(ruj, który umożliwia pracowni-
kom deklarowanie udziału w pracach dowólnej rady
wydziału, jśli nauczyciel ma sĘcznośćz jego §tuden-
tami. Reprezentacja instytutu w macierz}stej, uy|i
nadnęcinej organizaryjnie, radzie insĘiutu zostanie
przez ten niekontrolowany proce§ dodatkowo
osłabiona.

SamodzielnoŚcią, któĘ instytutom statut uparcie
odmawia, obdarowano szczodrze jednostki dotąd
uwłżane za drugorzędne w strukturze Politechniki:
studia i centra (pominięto milczeniem istniejącą
nazwę oŚrodków). Jednostki te nie mają statusu aka-
demickiego, nie musą zatrudniać personelu ze sto-
pniami i tytułami. Ich zadaniem nie jest naukowa
twórczość, raczej usfugi i obsługa. Jednostki te mocą
sta tutu wyjęto spod j urysdykcj i dziekanów, podpo-
rządkowano wpro§t rektorowi, a woł,nętrzne dery-
zje otganizacyjne w ich sprawach kazano podejmo-
wać Senatowi. Domyślne, że ich budzet Ędzie
pochodził w całości z certtrali, nie od dziekanów.
Kierowniry tych jednostek (nie dyrektorzy !) nie są
krępowani statutem wzarządzaniu swoim gospodar-
§twem. Mogą swobodnie dobierać zastępców wśród
których nie przewidzianovice ds. administracyjnych.
Jśli pracowniry mają akadernickie hłalifikacje i
ambicje mogą bez przeszkód uczestnic?.yć w pracach
rady wybranego wydziału. Opisana sytuacja czyni
studium lub centrum najswobodniejszynl i pewnie
n ajefektywniejszym ogn iwem orga nizacj i uczel ni,
wyłamanym z wielopiętrowej drabiny zależności,
która zamazuje odpowieCzialność i niepotrzebnie
utrudnia podejmowanie skutecznych deryzji"

Dobrze rozumie.ią to najsilniejsze ins§rtuty Poli-
techniki, którym §tatut oferuje polycję między-
wydziałową. Dobrze.rozumieją. to dziekani, którzy
najpierw przez pospieszną zmianę §tatutu, Potem
przgz ilparte odwlekanie decyzji Senatu, torpedują
plany tych instytutół na wykorzystanie pozoŚtawio-
nych im przez statut możliwości. Doktryna
wydziałorła, która miała być antidotup na funkcjo-
nująę dotąd doktrynę instytutową, przynosi podo-
bny tamtej skutek w postaci waśni i sporów. Zapisa-
na w statucie zaleta elastyczności zostaje zagubiona
przez krótkolrzroczność jego wykonawców.
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