
Dragi etat prorektora. 
Po CO ukrywac, gdzie si§ dorabia 
Czy jeden z najwazniejszych urz^dni-
kow uczelnianych nie musi juz ujaw-
niac senatowi uczelni, czy i gdzie so-
bie dorabia? 
Przed dwoma laty prof. Marek Opie-
lak, owczesny rektor Politechniki Lu-
belskiej, wygasil mandaty dziekana 
wydzialu zarz^dzania oraz trzem pro-
dziekanom tego samego wydzialu. 
Byla to pierwsza tego rodzaju sytua-
cja w lubelskich uczelniach. Przyczy-
nabylaprozaiczna. Niedopelnienie 
obowi^zku, wynikaj^cego z Ustawy 
o szkolnictwie wyzszym. Cala czwor-
ka nie zglosila i nie otrzjnnata wczes-
niej zgody na podj?cie dodatkowego 
zatrudnienia. Zgod? w tym przypad-
ku powinna byla wydac rada wydzia
lu. Jej brak wytkn^la uczelni Najwyz-
sza Izba Kontroli. - Nie mam zamia-
ru obchodzic przepisow czy szukac 
jakichs kruczkow prawnych, bo za-
pis w ustawie jest jasny - decyzj? o wy-
gasni?ciu mandatu tlumaczyl nam 
prof. Marek Opielak, rektor politech
niki. 

Wkrotce po tym na wydziale zarzq-
dzania musialy si? ponownie odbyc 
wyboiy dziekaiiskie. Czy w tym roku 
akademickim sytuacja moze si? po-
wtorzyc? 

Jesieni^2008 r., podczas pierwsze-
go posiedzenia senatu po wyborze 
nowej ekipy rektorskiej prof. Opiela-
ka, prorektorzy z jego eMpy informo-
wali o dodatkowych miejscach pra-
cy. Odbylo si? tajne glosowanie. Se-

natorzy zgodzOi si? na ekstra zatrud-
nienie prorektorow. Pod koniec 
wrzesnia 2012 r. zebral si? pierwszy 
senat w kadencji rektorskiej prof Pio-
tra Kacejki. Senatorzy nie zajmowa-
li si? sprawq, zatrudnienia prorekto
row. A byloby czym, bo prof. Bogu-
slaw Szmygin, prorektor ds. rozwo-
ju uczelni, pracuje dodatkowo w Pan-

Pod koniec wrzesnia 
2012 L zebral sif 
pierwszy senat 
w kadencji rektorskiej 
pro! Pidtm Hacejlci. 
Senatorzy nie zajmowali 
si^ spraw^ zatrudnienia 
proretctorow 

stwowej Wyzszej Szkole Zawodowej 
w Chebnie. Z kolei prof Andrzej Wac-
Wlodarczyk, prorektor ds. studen-
ckich, dorabia w Wyzszej Szkole 
Przedsi?biorczosci i Administracji 
wLublinie. 

- Stosuj^c analogi?, rektor powi-
nien teraz wygasic prorektorom man
daty - uwaza prof. Marek Opielak. 
- Zakladam, ze zgod? senatu na do-
datkowe zatrudnienie prorektor po-
winien uzyskac, nim rozpocz^l pra-
c? w drugim miejscu - a wi?c najpoz-

niej na wrzesniowjmti posiedzeniu se- J 
natu. 

Co na to wladze uczelni?-W tym , 
tygodniu prorektorzy Szmygin i Wac- ; 
-Wlodarczykpoprosilirektoraozgo- ' 
d? na dodatkowe zatrudnienie - mo-
wi Iwona Czajkowska-Deneka, rzecz-
niczka uczelni, i dodaje, ze zmienilo 
si? prawo. - Senat nie musiai zajmo- . 
wac si? t^ spraw^ bo w ustawie teraz 
jest wyraznie napisane, ze zgoda wy- ^ 
maganajest tylko w przypadku ,jed- ; 
noosobowych organow uczelni", a ta-
kimi „organami" zgodnie z naszym 
statutem sq, wyl^cznie rektor i dzieka- ' 
ni. Wi?c prorektor moze podj^c do
datkowe zatrudnienie bez zgody se-
natorow, podobnie jak i prodziekani. 

To ciekawe, bo niedawno na calej 
uczelni rady wydzialow zajmowaJy si? J 
spraw^ dodatkowego zatrudnienia 
prodziekanow. Tak bylo chocby 
w przypadku wydzialu mechaniczne-
go. - Bye moze po prostu nikt nie 
sprawdzil tego, ze zmienilo si? prawo 
- nie wyklucza prof. Zbigniew Pater, 
dziekan wydzialu mechanicznego. ; 
- Ale uwazam, ze dobrze si? stalo. Spo-
lecznosc uczebiana powinna wieddec, 
gdzie dodatkowo pracuje osoba pel-
niqca waznq. funkcj? uczelnian^. Nie 
ma powodu, by to ukrywac.o 
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