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W Instytucie Geomechaniki Górniczej zaproponowano kandydaturę
prof. Zdzisława Kłeczka.

W Instytutach Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz
Kształtowania i Ochrony Środowiska Rady Wydziału podtrzymały
poprzednie kandydatury / z dnia 1.07.1982 r./.
W zwięzku z wygasającym z dniem 30 września br. powołaniem
dr A.Grochala na stanowisko Kierownika Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu— Rektor zaproponował przedłużenie jego
kadencji do czasu przeprowadzenia sondażu w gronie pracowników
Studium.

W dyskusji^ w której szczegółowo wyjaśniono problemy formalne
głos zabrali:

doc. Oózef Czają, prof. Aleksander Długosz,

doc. Aleksander Garlicki, prof. Stanisław Gorczyca, doc.
Zdzisław Klonowicz, prof. Stanisław Knothe, prof. Wiesław
Kurdowski, prof. Lech Lewandowski, prof. Władysław Ptak,
dr Gacek Szewczyk.

Głosowaniu poddano dwa wnioski:

1.Wniosek zaproponowany przez prof. L.Lewandowskiego
i prof. W. Kurdowskiego:

Przedłużenie kadencji na pół roku dla dotychczasowego
dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony środowiska doc.
G.Chwastka, dla kierownika Studium WFiS dr A.Grochal^ oraz
zaakceptowanie na ten okres stanowiska dyrektora p.o.

w Instytucie Hydrogoologii i Geologii Inżynierskioj - dr 0.
Góreckiego: /pod opiekę naukowe dotychczasowego dyrektora
- prof. A.S. Kleczkowskiego/.
2.Wniosek zaproponowany przez Rektora:
Przedłużenie na 3 miesiące kadencji dyrektora doc. 3.
Chwastka, kierownika dr A. Grachuli oraz powołanie
w charakterze pełniącego obowiązki dyrektora dr 3,
Góreckiego - pod opieką merytoryczną prof.A.S.Kleczkowskiego.

W głosowaniu jawnym wnioski 1 i 2 nie uzyskały akceptacji
Senatu. Wobec powyższego Rektor załatwi tą sprawę na drodze

administracyjnej.
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W Instytucie Geomechaniki Górniczej i w Bibliotece Głównej
kandydaci na dyrektorów zostali wytypowani odpowiednio przez
Radę Wydziału Górniczego oraz Radę Biblioteczne.
W tajnym głosowaniu Senat zaakceptował obie kandydatury.
- prof. Zdzisław Kłeczek - Instytut Goomechaniki Górniczej
/32 głosy "tak", 5 głosów "nie", 3 głosy "wstrzymuję

- mgr Maria Swierczyńske - Biblioteka Główna
/34 głosy "tak", 1 głos "nie" 5 głosów "wstrzymuję
eię"/.

Rektor złożył podziękowanie dotychczasowemu dyrektorowi
Biblioteki doc. Andrzejowi Szewczykowi za rzetelne pracę
na tym stanowisku*

Zgodnie z art. 50 Ustawy o szkolnictwie wyższym powołanie
kierowników zakładów powinno być poprzedzone opinię Sonatu.
Członkowie Senatu otrzymali listy kandydatów na kierowników
zakładów. Wyjaśniono i uzgodniono następujęce sprawy^

1* Kierownikami zakładów mogę być tylko profesorowie, docenci

lub doktorzy habilitowani. Kandydaci, którzy nie spełniaję
tych warunków mogę jedynie pełnić obowięzki kierowników
zakładów;
2.Skreślono z listy, jako niepodlegajęce opiniowaniu Sonatu
dwa wnioski dotyczęce zakładów o charakterze usługowym.
3.Głosowanie odbywać się będzie w sposób jawny na cołę listę.

W ^łosowaniu jawnym Senat jednomyślnie zatwierdził listę
kierowników zakładów. W zaleczeniu do niniejszego protokołu
lista.

