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1/ Zarządzenia i pisma Okólne Rektora

-nr 9/83 z dn.2^i.O3.1983r.w sprawie aktualnej struktury organi

zacyjnej Instytutu Elektroniki i Instytutu Matematyki

-R/10/83 z dn.2.03.1983r. w sprawie zasad korzystania z urządzeń

poligraficznych oraz nadawania teleksów i telegramów

-R/11/83 z dn.2.03.1983r. w sprawie udzielania wywiadów dla środ

ków masowego przekazu

-R/12/S3 z dn.21.03.1983r.w sprawie warunków dodatkowego zatru -

dnienia nauczycieli akademickich oraz innych pracowni -

ków AGH;

Anuluje się Pismo Okólne nr R/6/83 z dn.2.02.1983r.

-R/13/83 z dn.21.03.1983r.w sprawie wprowadzania w Życie instru

kcji dotyczącej użytkowania urządzeń poligraficznych

2/ Nowe akty prawne

Dziennik Urzędowy nr ~ z dn.16.02.1983r.

Oświadczenie Rządowe z dn.31.01.19S3r.

w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową konwen

cji o uznaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni

naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dn.

21 grudnia 1979 roku.

Dziennik Urządowy nr 10 z dn.25.02.1983r.

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

z 22.02.19S3r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów do

ktoranckich.

Zmiany dotyczą wysokości stypendium doktorantów. Stawki sty -

pendiów obejmują przysługujące uczestnikom studiów doktoranckich

rekompensaty.
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31 marca 1983r. w o parolu o decyzję Ministra Pracy, I Łac i i.pra^

Socjalnych z dn.2^ grudnia 1982r. kończy działalność Zakładowa Ko

misja Soojalna.

3/ Konferencje, spotkania, posiedzenia

V dn.15 marca br. odbyło się spotkanie Naczelnika-Szefa Obro

ny Cywilnej dzielnicy z dyrektorami zakładów dzielnicy  Krowodrza.

V czasie spotkania podsumowano działalność obrony cywilnej w dziel

nicy w roku 1982.

Rektor Akademii prof.dr hab.inż.Antoni S.Kleczkowski został

wyróżniony dyplomem uznania nadanym przez Prezydenta - Szefa O.C.

m. Krakowa.

Rektor odebrał równieZ dyplom Naczelnika Dzielnicy wyróZnia-

Jący formacje obrony cywilnej ACH za zajęcie II miejsca we współ

zawodnictwie dzielnicowym.

18 marca br. odbyło się Walne Zebranie ozłonków-załoZycieli

StudenokieJ Grupy Aktywności Uczelnianego Centrum Kultury ZSP AGH

"Karlik - Perspektywy1!. Przewodniczącym KR UCK jest Lech Królak.

Za najważniejsze w swojej działalności uwaZają odrodzenie ży-

oia klubowego poprzez inspirowanie powstawania studenckich grup

twórozyoh, współpracę z samorządami DS-ów, a takZe prowadzenie dzia

łalności gospodarozej zmierzającej do samofinansowania. W tym celu

zamierzają 13. in. :

-prowadzić własną gastronomię,

-organizować dochodowe imprezy,

-uzyskiwać dochody z działalnośoi wydawniczej,

-organizować różnego rodzaju giełdy.



28 marca br. odbyła się I Konferencja Programowo - Wyborcza

Zrzeszenia Studentów Polskich AGH.

Studenci za naozelne zadanie stawiają sobie obronę i repre

zentację interesów socjalno-bytowych i dydaktycznych członków or

ganizacji. Zamierzają zadbać o warunki socjalne absolwentów, a tak-

^e wyj^ć naprzeoiw kandydatom na studia przez organizowanie kursów

•przygotowawczych, spotkań, otwarcie klubów dla uczniów szkól śred

nich.

Dużą wagę przywiązują do działalności gospodarczej zmierza -

jącej do wypracowania własnych środków na pokrycie większości dzia

łań programowych organizacji, jak również stwarzającej możliwość

zarabiania przez studentów /przez tworzenie małych spółdzielni u-

sługowych i produkcyjnych, przygotowywanie wydawnictw, zarabianie

przez kluby i koła naukowe, organizowanie dochodowych imprez /.

Przewodniczącym RU ZSP wybrano Pawła Dyguta.

k/ Aktualności naukowe

W Międzyresortowym Instytucie Materiałów Dudowlanych i Ognio

trwałych prowadzone są aktualnie prace nad :

-opracowaniem nowych technologii produkcji materiałów budowlanych

szkła i materiałów ogniotrwałych z wykorzystaniem surowców wtór

nych,

-opracowaniem i wdrożeniem w przemyśle cementowym metody spalania

zużytych opon samochodowych jako substytutu paliw,

-kontynuowane są działania nad kompleksowym rozwojem technologii

produkcji tlenku glinu, tytanu, żelaza i cementu metodą prof. Je

rzego Grzymka.

Ponadto prowadzone są badania przydatności surowców kontra -
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hentów zagranicznych i kontrolne próby produkcyjne.

VInstytucie Automatyki Napędu i Urządzeń Prze^ysłowych o -

pracowano falownik prądowy /urządzenie energoelektroniczne słu

^ące do zasilania częstotliwoiciowego maszyn prądu przemiennego/.

V ramach moderniczacji HiL rozpoczyna się wdrożenie w procesie te

chnologicznym układów napędowych z falownikiem do grupowego zasi

lania napędów-samotoków /czyli urządzeń transportowych różnych ma

teriałów /.

Wprowadzenie falownika prądowego zwiększa bezpieczeństwo i po-

.tania koszty eksploatacji układów napędowyoh.

Vstyczniu br. Fundacja Humboldta przekazała Uczelni apara -

turę naukową "Spektrofotometr Absorpcji Atomowej  SP 9 - 400, fir

my Philips.

Aparatura, służąca do oznaczania metali ciężkicn w osadach

zbiorników wodnyoh, glebach itp. w aspekcie ochrony środowiska,

przeznaczona została przez Fundatora głównie na kontynuację ba

dań rozpoczętych przez dr Edeltrudę Helios-Rybicką w czasie sta

żu naukowego w Instytucie Sedymentologii Uniwersytetu w Heidel -

bergu /RFN/.

Urządzenie to, jedno z najnowocześniejszych, umożliwia roz

szerzenie problematyki badawozej oznaczania pierwiastków ślado -

wyoh / cynk, ołów, kadm, nikiel, miedź, chrom, żelazo, mangan /

w środowisku geoohemioznym.

5/ Informacje różne

Od 19ć5r. w Uczelni działa'Akademickie Koło PCK. V tym roku
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akade^ic^i^ liczy ono 559 członków.

k'a pomoc dla osób potrzebujących dora^nej opieki zebrano i wpła

cono do Zarządu Dzielnicowego PCK 7.098 zł.

Działający w ramach PCK Klub Honorowych Dawców Krwi zorgani

zował i przeprowadził 2 akcje krwiodawstwa oddając 209 litrów krwi.

Skupia i+96 honorowych krwiodawców. Za I miejsce w honorowym krwio

dawstwie, wśród wyższych uczelni w kraju, klub otrzymał Złotą  Ho

norową Odznak^ PCK i Odznakę ZasłuZonego Honorowego Dawcy Krwi.

10 marca br. Komisja pod przewodnictwem Prorektora prof. An -

drzeja Clesia rozstrzygn^ła konkurs na stanowisko kierownika Zakła

du Poligraficznego AGH. Został nim mgr Ryszard Pietrucki. Komisja

powołała równocześnie na stanowisko zastępcy kierownika Tadeusza

Sadka.

Zmiany w Komisji Rektorskiej  d/s Kadr

z dn. 1 kwietnia br. w miejsce dr inż.Adama Stoszko powołany zos

tał    dr Andrzej Maksymowicz.

Działalność Komisji d/s Soojalno-Bytowyoh

/7.01.1982r. - 31.03.1983r./

Pracownicza Komisja d/s Socja^no-Dytowych została powołana

przez Rektora AGH Zarządzeniem nr 2/82 w dn.7.01.1982r.. V skład

Komisji weszli przedstawiciele poszczególnych wydziałów oraz in

nych jednostek organizaoyjnyoh. Na pierwszym posiedzeniu Komisji

dokonano podziału pracy między następujące zespoły :

1.Zespół d/s pomo.cy doraźnej - przewodnicząoy doc.St.Jucha

2.Zespół d/s wczasów, turystyki i sportu - przew. mgr M.Zborowski

5. Zespół d/s Żywienia - przewodnicząoy dr L.Petryka
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4. Zespól d/s emerytów - przewodniczący mgr T. kokcss ^wsi:i

V ramach poszczególnych zespołów prowadzono działalno^ć z. :.^.-

rzającą do zaspokojenia potrzeb socjalnych załogi AGH w okresie

trwania stanu wojennego.

Przykładowo zakres działania zespołów przedstawiał się nastę-

pująoo •   Zespół d/s pomocy doramej wspólnie z Działem Socjalnym

AGH rozprowadził pomiędzy pracowników 178,5 t ziemniaków, 24 t ja

błek, ok.5 t cebuli, 2 t karpia na święta Bożego Narodzenia, 12 t

proszków do prania, ok.0,5 tys. par obuwia, odzieży, bielizny itp.

V ramach działalnośoi związanej z pomocą finansową dla pracowników

Zespół rozdzielił, w postaci zapomóg losowych, sumę 1.O38.OOO zł.

dla 344 osób /w tym 168 osób to emeryci/. Rozpatrzono 30^ wnioski

o przyznanie zasiłków pośmiertnych na kwotę 776.000 zł.

Ponadto przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe w kwocie ok.

12,8 min.zł. V ramach działalności charytatywnej rozprowadzono po

między najbardziej potrzebujących ok. 27.500 kg żywności, ok. 500C

kilogramów odzieży, ok.50 kg lekarstw, ok.1.590 kg środków czysto-

*       Zespół i/s wypoczynku pracowniczego, akcji dziecięcych

sportu i turystyki uczestniczył w rozdziale wczasów, w przygotowa

niu akcji dziecięcych i turystycz^ych zgodnie z opracowanymi i za

twierdzonymi przez Rektora regulaminami. Dzięki praoy Zespołu i Dzia

łu Socjalnego AGH z wczasów, w 1982r., skorzystało 1.937 osób na

2.340 starających się. Należy podkreślić, że w 1982r. Uczelnia za

bezpieczyła na wypoczynek dzieoięcy ok.500 miejsc i dzięki temu

wszystkie starające się dzieci mogły z niego skorzystać.

Zespół uozestniczył ponadto w wielu innych akcjach takich Jak :

wycieczki, pływalnia itp.
Zespół d/s żywienia poświęcił uwagę rozdziałowi miejsc

w stołówkach i bufetach, opracowaniu regulaminu przyznawania pra-
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Redoguje: Sekreloriat. Rektora

Informator ukazywać się będzie raz w miesiąou.

Informacje o konferencjach, Jubileuszach, spo

tkaniach, pracach naukowych, ioh efektaoh itp,

proszę zgłaszać do Rzecznika Prasowego AGH ;

tel.36-09.

we^ dc korzystania z abonamentów obiadowych, kontroli funkcjonowa

nia punktów gastronomicznych w AGH itp. Z abonamentów  obiadowych

korzysta w Uczelni 1.850 os., z tego 1.200 w stołówce A-0, reszta

w gastronomii ogólnie dostępnej, Potrzeby w tym zakresie są o wie

le większe i dopiero oddanie nowobudowanej stołówki  praoowniczej

rozwiąże problem. Zesp6ł d/s emerytów skoncentrował się na opraco

waniu pełnej ewidencji emerytów i rencistów, by móo objąć opieką

szerszą rzeszę naszych seniorów, głównie w postaci pomocy charyta

tywnej i pomocy finansowej, jak zasiłki i dofinansowanie do zaku

pu opału i ziemniaków.

Pełną informację dotyczącą działalności Pracowniozej Komisji

d/s Socjalno-Dytowych zawiera sprawozdanie wręczone Rektorowi AGH,

zaś powyższa informacja podaje najważniejsze dane dotyczące prac

Komisji. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnił prof.dr hab.inż.

Zygmunt Drzymała, a sekretarza - mgr inż.Eugeniusz Fuohs.


