
Rektor Politechniki Lubelskiej 
z dobr^ ocen^ za kadencj^ 
Pierwszy w historii lubelskich uczeini 
audyt kadencji rektora. Wczoraj zo-
stat upubliczniony, niespodzianki nie 
bylo - rektor Politechniki Lubelskiej 
zostaf oceniony pozytywnie 
Audyt dotyczyl finansow uczeini i jej 
dzialah inwestycyinych w latach2008-
2011, czyli za kadencji prof. Marka Opie-
laka. Pi^tek jest ostatnim dniem, kie-
dy kieruje on Politechniki Lubelskq, 
od 1 wrzesnia formalnie zast^pi go wy-
brany wiosnq na t§ funkcj? prof. Piotr 
Kacejko. 

Audyt przeprowadzilalubelska sp<y-
ka Doradca - Zespol Doradcow Finan-
sowo-Ksi?gowych, jest on o tyle niezwy-
Idy, ze do tej poiy zaden z ust^puj^cych 
rektorow lubelskich uczeini nie zdecy-
dowal si? na takq ocen? swoich rz^dow. 

Jak tlumaczyl „Gazecie" prof. Ka
cejko, rektor elekt, na ktoryms z po-
siedzen senatu pojawily si? glosy do-
tycz^ce audytu, a prof Opielak natych-
miast si? na niego zgodzil. Jego decy-
zj? zaakceptowali senatorzy. To kosz-

towalo uczeini? 43 lys. zl, bo tyle wlas-
nie musiala zaplacic firmie audytor-
skiej. Jak pisalismy - wyniki okazaly 
si? dla rektora korzystnie. Wczoraj do-
kument zostal zaprezentowany pod-
czas ostatniego posiedzenia senatu tej 
kadencji rektorskiej. 

„Uczelnia w sposob prawidlowy 
dokonuje podzialu dotacji budzeto-
wej oraz prawidlowo realizuje wydat-
ki ze srodkow unijnych oraz funduszy 
strukturalnych" - napisali audytorzy. 
Pozj^ywnie ocenili tez „poprawnosc 
ewidencji ksi?gowej i funkcjonowania 
procedur kontroli finansowej". 

Uczelnia co roku wychodzi la na 
plus, choc cz?sc wydzialow przynosi-
la straty, doda tn i wynik f inansowy 
w latach 2008 i 2011 uzyskaly: wydzial 
elektrotechniki i informatyki oraz wy
dzial inzynierii srodowiska. Ponadto 
audytorzy „nie stwierdzOi naruszenia 
dyscypliny finansow publicznych". 

Pytana o audyt Iwona Czajkowska-
Deneka, rzeczniczka uczeini, tluma-

czyla nam, ze prof Opielak chciai prze-
kazac rektorowi elektowi informacj?, 
w jakim stanie pozostawia Politechni-
k?. Prof Kacejko z kolei odpowiadal, ze 
w wynikach audj^u nie ma nic, co by 
go zaskoczylo i czego by nie wiedzial. 

Wczoraj odchodz^cy rektor prze-
kazal nowemu insygnia wladzy rek
torskiej - to lancuch, pierscieh oraz 
berio. 

Z uslug firmy zeAvn?trznej skorzy-
stal tez niedawno UMCS. Najwi?kszy 
uniwersytet w regionie zdecydowal si? 
zlecic znanej firmie doradczej Emst&\b-
ung przygotowanie strategii rozwoju 
uczeini. UMCS zaplacil za to 184 tys. zk. 
Wsrod celow, jakie uczeini wyznaczy-
li ekspercijestm.in. umi?dzynarodo-
wienie uniwersytetu przez pozyskiwa-
nie studentowjak i wykladowcow z za-
granicy, dostosowanie studiow do ocze-
kiwan rynku pracy czy w koncu konso-
lidacja z innymi uczelniami w regionie. 
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