
Wyciąg  z protokołu posiedzenia Senatu w dniu 11.12.1991 r.

3C 6/ <i:rui<t z-nian str^ktury oroaci Z3oy jn^-1 AGH

Rektor ^cif. j. Jamwski r^z^ i~zą\ s.-;oje wystąpienie ad n^yy-

oomieoia, żs na .posiedzeniu Senatu w dniu 6.11.1951 ro'<u zostały
uchwalone, oo orawie rocznej dys^usji, nowe zasady polityki dyda^

tyczno -nau^owej w naszej Uczelni, ktdre de facto  stanowią założe

nia do bardzo dala'<o idącej reformy strukturalno-organizacyjnej

całej Akademii. W wyniku powyższej uchwały władze Rektorskie i admi

nistracyjne, wraz z licznymi konsultantami 1 doradcami, orzystąoiły

do prac przygotowawczych nad realizacją i wdrażaniem skutkdw wynikają

cych z tej uchwały. Pierwsze wyniki tych orać oraz oewne oostułaty
i wnioski z nich wynikające stanowią dwa głdwne trzony merytoryczne

dzisiejszego wystąoienia.

W pierwszej części Rektor przedstawił zagadnienia związane
z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, potocznie nazywanymi jednostka

mi administracji centralnej.
Cytowana uchwała Senatu zawiera polecenie wydzielenia jednostek org.

ad.m. centralnej, przede wszystkim tych, ktdre w dotychczasowej struk
turze były na własnym rozrachunku gospodarczym. Ujęte są one w Tab.A

w poz. od 2.5 - do poz.7.3 w materiałach do pkt.6, ktdre Senatorzy

otrzymali przed rozpoczęciem Senatu. Prace nad reorganizacją adm.

centralnej prowadzi Zespdł Koordynacyjny powołany przez Rektora, pod

przewodnictwem Prorektora prof.K.Czopka.
Najdalej zaawansowane propozycje restrukturyzacji na dzierf dzisiejszy

dotyczą ZRB, ktdry przedłożył konkretny wniosek zmierzający do wydzie

lenia go ze struktury organizacyjnej AGH. Projekt uchwały Senatu w tej

sprawie zostanie przedłożony w dniu dzisiejszym w punkcie 6a. W trakcie
prac Zespołu nad wydzieleniem Wydawnictw AGH wynikła sprawa koniecz

ności pozostawienia w AGH niewielkiego organu administracyjnego, no.

pod nazwą biuro redakcji wydawnictw naukowych, ktdre pełniłoby rolę
zleceniodawcy i reprezentanta interesdw Uczelni we wsodłoracy z tak

wydzieloną jednostką organizacyjną.
W Tab.2 jednostki przeznaczone do wydzielenia ze struktur AGH zostały

nadal ujęte w dotychczasowym układzie strukturalnym, ponieważ przynaj

mniej przez częśd 1992 roku będą one obciążad budżet naszej Uczelni.
Należy przy tym zwrdcid uwagę, że podane w tab.2 w kolumnie 17 suma

ryczne obniżenie stanu zatrudnienia oowinno by<5 w rzeczywistości
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na konia^ roku 1^52 znacznie większe, na skutek wydzielenia tych

jednostek ze struktury Akademii. Natomiast orooazyoja reorganizacji

pozostałych jednostek, przewidzianych w uchwale do pozostawienia

w strukturze Uczelni jest przedstawiona w Tab.2     wraz z częścią

opisowe do niej. Obejmuje onanastęoujące posunięcia:

-połączenie Dz.Gospodarki Materiałowej z Oz.Zaopatrzenia,

-połączenie S.S.Wspdłpracy z Zagranicą z S.S.Paszportową,

-zlikwidowanie Działu Spraw Obronnych i włączenie prowadzenia tych
spraw do Biura Rektora orzez dwuosobową komdrkę,

-włączenie dotychczasowego Archiwum do Ośrodka Badart Historii

Techniki wraz z Muzeum Historii AGH,
-wyłączenie Zespołu Pieśni i Tarfca "Krakus" oraz ZOZ-u ze struktury

Miasteczka Studenckiego,
-zmiana podporządkowania niektdrych jednostek m.in. Sekretariatu

Szkoły, 8aletu Form Nowoczesnych itp.,

-likwidacja niektdrych dotychczasowych samodzielnych bądź nie samo

dzielnych stanowisk, m.in. Rzecznika Prasowego Uczelni, Sekretarza

Rektora.

Zdaniem prof.J.Janowskiego ujęte w tab.2    i omdwione zmiany, będące

wynikiem przedstawienia stanowiska kierownikdw tych działdw i wstępne

go ich skonsultowania z dyrekcją administracyjną są wysoce niewystarczające

i świadczące w wielu przypadkach o braku zrozumienia intencji i zakresu

podejmowanej reorganizacji. Jako przykład mogą posłużyć jednostki pod

ległe Prorektorom, ktdre zdaniem prof.Janowskiego nadają się do ponow

nego rozpatrzenia. Są one rozczłonkowane na kilkuosobowe samodzielne
sekcje, ktdre możnaby przekształcić w jedną komdrkę np. w formie Biura

koordynowanego przez jedną osobę podległą bezpośrednio Prorektorowi.

Należałoby rdwnież ponownie rozpatrzyć możliwość i potrzebę wydziela

nia z OOBNiE par excellence typowych jednostek usługowych jak biuro patentowe

obsługa licencji, obsługa wdrożert w samofinansującą się^co najmniej,
a może wydzieloną poza Akademię jednostkę. Hie wydaje się słusz

nym, aby tego rodzaju działalność, niewątpliwie dochodowa,
obciążała całą działalność Uczelni. Należy rdwnież uporządkować

np. sprawy dotyczące statusu i obsługi personalnej bibliotek, dotych

czas instytutowych- a obecnie przechodzących na strukturę wydziałową

i wiele innych spraw. Rdwnież podany przez omawiane wyżej jednostki


