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naTywa gospodarka i administracja. Znamienne
zakończenie tei historii (ostatecznie kuoowaliśmvkupowaliśmyzakońgzenie tej historii (
wsrystko bez ograniczeń) każe prrypusząać, że ab-
surdalne kleszcze finansowej gospodarki funduje
nam §tatut bez zewnętrznego przymusu, wyłącznie
dla prostoty planowania wydatków. Kto winien ?
Tutaj, ciekawy czytelniku ziufać musisz własnej in-
tuicji, §tatut staje się mało klarowny. W finansach
uczelnianych rektor za wsąlstko odpowiada, senat
w§ąN§tko zatwierdza, hrestorwszystko zapisuje. Po-
dejmującego deqzje i w statucie nie widać.

7amiast o podejmująrych deryzje mówi statut o
realżująrych zadania (paragraf 11). Ten kapitalny
wybieg ał,alnia od odpowiedzialności jednostki
organizacyjne administracji centralnej oraz rozsiane
sfużby administracyjno - finansowe. W zasadzie
słusznie, nie do nich nalery derydowanie. Gdy jed-
nak w naczelnym rozdziale o gospodarce uczelni
brakjasnego stwierdzenia, że decyzje finansowe oraz
pełna odpowiedzialność za ich skutki należą do po-
chodących z wyboru władz akademickich, sytuacja
staje się niesłychanie podatna na manipulacje.
Władze akademickie, eilńav'cza nowo wybrane,
czsto nie wiedą ile mogą, podczas gdy trwałe orga-
ny administraryjne wiedą doskonalę ile potrafią.
Doraźnie stan taki czsto stronom odpowiada, w
dłuzszej perspektpvie rujnuje opinię obydwu. Komu
potrzebna jest władza, która nie potrafi, albo admi-
nistracja, która nie może ? Statut, który nie wskazuje
jednoznacznych ośrodkór deqzyjnych w sprawach
finansowyń z róvmą precyzją, z jaĘ omawia na
innlm miejscu sprawy personalne lubĘborcze, za-
wsze będzie podatny na ?Arzut,ż& zamia§t objaśnić,
celowo mąci.

Dyrektor administracyjny, naczelna posjać
rozdziafu Ą to stanowisko, na którym ciąĘ lata. Dla
poż|tku nołrcgo"dyrektora poddajmy analizie jego
gospodarstwo. Najłatvriej wyaytać kim nie jest, bo

ZAKLAD ZWAI{Y Po LITECHNIKĄ

Poczesne miejsce, bezpośrednio po inwokacjach
preambuły, zajmuje wiodący rozdział nr 2:, "Gospo-
darka i Administracja". Zanim dowiemy się o stru-
kturze uczelni, poznamy jej akademickie władze,
spotkamy jej studentów - już oglądamy jej
administrację. Sprawdźmy, jak poważne zagadnienia
skrywa ten rgzdział.

Uwagę przyciągają pieniądze, które uczelnia mo-
ze uąnkiwać z dotacji bądź z własnej działalności.
Jakze Ę inaczej. Z ciekawości sprawdziłem w staty-
stykach, że dotacje MEN to ok. 2/3 bużetu uczelni.
Wątpię jednak, czy można tu uĄnłać nazwy pienią-
dze. statut petrlikujezasadę, żedotacja to nie akty-
wa, to uprawnienia. Na działalność, na inwestycje, na
badania, na zespoły itp. Dwa lata wolnąo rynku nie
zmieniło.finasorłej fantasPagońi: pieniądze budże-zmieniło finasowej fantasmagorii: pienĘdzó budZe-
towe mają Ęć tylko na niby. Na wiosennym posie-
dzeniu Rady Wydziafu, dziekan ogłosił rozdawnic-
two znacznych funduszy, których nie wolno było
wydać na rzęczy tt§lałę, czyli potrzebne,zaś można
było do woli, gaŃciami wydawać na drobiazgi, pod-
róże itd. Atakowany dziekan wy,jaśnił: to Śię dziś

kłopotliwe obowiązki dyrektora naczelnego polite-
chniki-molocha spełnia sam rektor. Glówrrym
Ąęciem dyrcktora administracyjnego ma być
kontrola i nadzór. Nad mieniem, choć mienie
wydziałów, instytutów itp. jest wydzielone i podległe
władzom akademickim. Nad remontami i konser-
wacjami, choć w instytutach jest kadra administra-
ryjna do tego celu. Nad inweslycjami aparalurowy-
mi, choć do zakupu aparatury potrzebne są dwa
czynniki, pieniądze i kompetencje, a dyrektor nie
dysponuje zadnym. Nad inwesĘcjami budowlany-
mi, do kłopotów inwestora dojdzie jeszcze dyrektor-
ska kontrola. Nad administracją jednostek organi-
zacyjnych, choćwładą dla rozsianych służb admin-
stracyjnych są ich dyrektorry i dziekani, którym nad-
zór może tylko utrudnić stosunki z podwładnymi.
Nad wykorzystaniem lokali - czy miałby kontrolo-
wać deryzje dyrektorów, dziekanów, prorektorów ?
Nad polityĘ finan§otvą, chociaż sam rektorjest jej
autorem. Policzmy: siedmiokrotnie pr4łvołano
funkcję dyrektora administraryjnego do nadzoru
decyzji, które z mocy samego statutu należą do
nadrzędnych władz akademickich. W czyim imieniu
miałby dziś dyrektor nakładać na uczelnię kontrolne
więzy? Nie istnieją już urzędy i organy krępujące
aktywność środowiska akademickiego jednak kom-
petencje nadzorcy zostały w statucie zakonserwowa-
ne.

Ąrektorowi administracyjnemu powierza się i
wzriosle zadania. Przygotowanle planu rlac?nv.o-
finansowego - czy nie robią tego kolejno dyrektorzy,
dziekani, prorektorzy? A z nimi urzędnicy,
unędnicy, urzędniry. Analizy ckonomiczre - czy
hłestor nie daje sobie rady? Opracowyrvanie regu-
laminu organizacyjnego uczelnt -jeszcze jeden re-
gulamin...Trzy pompatycżnie zatytułowane zadania
to klasyczna i pusta nowomowa. Raczej stara.

Sedno sprawy tkwi, jak sądzę, w o§tatnim wymie-
nionym obowiązku dyrektora: jest przełożonym pra-
cownikólv administracji centralnej. Podlegają mu
też bezpośrednio sfużĘ socjalne, BHP, ochrona
przeciwpoźarowa itp. Na jego głowie spoą^ła za-
pewnienie środków technicznych dla funkcjonownia
uczelni. (Nareszcie wiem, kto ma sĘ zająć centralą
telefoniczną, by telefon sfużbowy przestał Ęć przed-
miotem luksusu i narzędziem o§zu§tw zamiast
narzędziem pracy). On będzie prowadzil nie tylko
nadzorował, inwestycje władz centralnych uczelni.

Jedno słowowszakze nie padawśród obowiąków
dyrektora administracyjnego: odpowieddalność.
Odpowiedzialny dyrektor administracyjny, który
oprócz listy obowiązków w roz dzia|e 2 przecry ta cł,ły
statut, zadowoli się rolą dyrektora administracji
(centralnej), jednej z wielu istniejących w uczelni
jednostek. Sfużebnej, nie nadzorczej. Której polite-
chnice ryczę.
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MIESZKANIA
komunikat

Uprzejmie informuję, że Uczelnia pr4ntqxió
sprzedazy ?ś mieszkań dwu- i trzypokojw56t r
budynku prł, ul. B. f rusa 43 we Wrocławiu w ceć
4.500.000 złza 7 m" powierzchni urytkoułej vrzr
terenem działki.

Oferta kierorłana jest wyłącznie do pracoumiLfi
Politechniki Wrocławskiej, przy czym wprou,adza Ę
preferencje kolejnościowe dla pracownikór z lĘr
ubiegających się o mieszkania zakładowe oraz Ir
cowników zajmujących takie mieszkania.

Wprowadza się dwie formy kupna:
a) wpłata jednorazorła całości wyceny mieszkaub

z3OVobonifikatą,
b) wpłata jednorazowa Sovo ceny mieszkanĘ

pozostałe 50Vo rozłożone do 10 lat, spłacane ratai
i obciązone oprocento\łaniem w wysokości 4O%-

Umowa kupna-sprzedźy będzie zawarta w fc-
mie aktu notańalnego i z chwilą jej zawarcia kupuia
cy staje się właścicielem mie§zkania, a ewentuaE
obciążćnia spłat nalezności obciążlają hipotekę lob
lu.

Koszty ax,iązane z założeniem ksiąg wiecz5nqrr
pokrywa Uczelnia, natomiast kupujący opłaty not -
rialne związan e z zaw ar clęm umou.y.

Wprona.lza się następujący tryb sprzedazy:
O do dnia 21 lutego brpracowniry, którzyubiąfi

się o mieszkania. zakładorrle oraz pracorłmĘ
zajmujący obecnie takie miesz|onia Ucze|ri
winni złożyć podania do Zespołu Domów Str
denckich, Hoteli i Mieszkań prry p|.Grunun}
dzkim 61 pok. 105,

(|jk)

dokończonic na sfi. 4


