
Politechnika kontra NIK 
Po tym, gdy kontrolerzy uznali, ze Politechnika Lubelska niegospodar-
nie wydala pieni^dze na przebudow^ palacu przy ul. Bernardynskiej, 
chcieli, by spraw^ zaj^la si^ prokuratura. Ta jednak odmowila. RacJQ 
przyznal jej s^d. Teraz kontrol^ NIK przeanalizuje centrala izby 
Pawel P. Reszka 

- Wladze Politechniki Lubelskiej ocze-
kiwaly, ze wobec jednoznacznych, po-
zytywnych dia uczeini orzeczen proku-
ratury i s^du lubelski NIK sprostuje 
wyniki kontroli. Tak si§ jednak nie sta
te. Czekamy wi?c na wyjasnienia cen
tral! Izby - mowi Iwona Czajkowska-
-Deneka, izeczniczka Politechniki Lu
belskiej. 

Sprawa podwyzek 
Ale po kolei. Jesieni^ ub.r. NIK opub-
likowal wyniki kontroli dotyczqcej wy-
korzystania przez szkdfy wyzsze srod-
kow publicznych w latach 2008-2009 
oraz w pierwszym polroczu 2010 r. 
Z naszego regionu pod lup§ trafilo kil-
ka uczeini, a wsrod nich Politechnika 
Lubelska. 

Po kontroli uczelnia techniczna do-
stala ocen§ negatywnq,. Wsrod zarzu-
tow pojawil si§ taki, ze rektor PL prof. 
Marek Opielak nie przeznaczyl na pod-
wyzki plac calej kwoty z dotacji mini-
sterialnejnatencel. 

- Bo cz§sc pieni^dzy rektor zatrzy-
mal na gratyfikacje finansowe dlapra-
cownikow uczeini, ktorzy podwyzszy-
li swoje kwalifikacje zawodowe oraz 
na odprawy i nagrody jubileuszowe 
- mowi rzeczniczka PL. I dodaje: - To 
zgodnezprawem. 
Sprawa patacu Sobieskich 
Drugi, powazny zarzut mial zwiqzek 
ze Wschodnim Innowacyjnym Cen
trum Architektury. Ta inwestycja ma 
swojq, kilkuletni^ histori?. W2006 r. 
Politechnice przyznano na ten eel 
ok. 30 mln zl z unijnego programu Roz-
w6j Polski Wschodniej. Kompleksowy 
remont mial przejsc pochodzq,cy 
z XVI wieku palac Sobieskich przy ul. 
Bernardynskiej. Po zakonczeniu prac 
w jego wn§trzu mialy zostac urzqdzo-
ne pracownie i laboratoria Jeszcze na 
poczqtku 2009 r. wladze uczeini zapo-
wiadaly, ze pod koniec tamtego roku 
rozpocznie si§ przetarg na wykonaw-
c§ centrum. Jesieni^ jednak zmienily 
zdanie. Powodem byl spor prawny ze 
spadkobiercami rodziny, do ktorych 
przed wojn^ budynek nalezal. Spra
wa byla w sq,dzie od 2001 r. Uczelnia 
zobowiq,zala si§ wobec spadkobier-
cow, ze odkupi budynek w przypad-
ku, gdy s^d potwierdzi ich prawo do 
palacu. Jednak spadkobiercy napisa-
li skarg§ na Politechnika, ktora traiila 

W palacu Sobieskich miesci si§ teraz Politechnika Lubelska 

do Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego oraz Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsi^biorczosci. To ona admini-
struje srodkami unijnymi. 

Politechnika zacz^la si§ obawiac, 
ze resort moze zamrozic juz przyzna-
ne pieni^dze do czasu s^dowego za-
konczenia sporu i w konsekwencji 
przepadn^. Uczelnia zadecydowala 
wi§c, ze zainwestuje gdzie indziej. Osta-
tecznie Wschodnie Innowacyjne Cen
trum Architektury powstaje przy 
ul. Nadbystrzyckiej 40. Rozbudowy-
wany jest budynek wydzialu budow-
nictwa i architektury. NIK wyliczyl 
jednak, ze pomimo nieuregulowane-
go stanu prawnego palacu przy Ber
nardynskiej, rektor przeznaczyl na 
opracowanie dokumentacji centrum 
1,6 mln zl. 

- By starac si§ o srodki unijne, mu-
sielismy miec dokumentacj? projek-
towo-kosztoiysow^ - mowi Iwona Czaj-
kowska-Deneka. - Nie bylismy w sta-
nie przewidziec, ze tak si§ potocz^lo-
sy inwestycji. Dokumentacjaprzebu-
dowy palacu Sobieskich b§dzie aktu-
alna, gdjr s ^ rozstrzygnie spraw§ wlas-
nosci na nasz^ korzysc. 

Rzeczniczka dodaje, ze NIK skie-
rowal spraw? nieprawidlowosci do 
prokuratury, a kiedy ta odmowila 
wszcz^cia sledztwa. Izba odwolaia 
si§ do s^du. S^dpodtrzymal decyzj§ 
prokuratury. Na korzysc Politechni
ki wypowiedziala si§ tez Komisja Od-
powiedzialnosci Finansowej przy Mi-
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa W ^ -
szego. 
Sprawa sprostowania 
Wobec tego rektor Opielak wyst^pil 
do lubelskiego NIK o sprostowanie 
wynikow kontroli. Wiosnq Adam P§-
ziol, dyrektor lubelskiej delegatuiy Iz
by, odpisal rektorowi, ze procedury 
post§powania nie pozwalajq na wpro-
wadzenie zmian pokontrolnych. Wi§c 
rektor ̂ yyst^pil do prezesa NIK. 

- W lipcu otrzymalismy odpowiedz 
- mowi rzeczniczka PL. - Wojciech Mi-
siq,g, wiceprezes Izby, poinformowal 
nas, ze kontrola przeprowadzona przez 
lubelski NIK zostanie wnikliwie zba-
dana, a wnioski zostanq, przekazane 
wladzom uczeini. Czekamy wi§c. 

Adam P§ziol nie chcial komento-
wac sprawy.o 


