
Prywatna sprawa prorektorow? 
Rektor Politechniki Lubelskiej chce, 
by jego prorektorzy ograniczyli prac^ 
na drugim etacie lub caikiem z niej zre-
zygnowaii. 
Prof. Piotr Kacejko, rektor PL, nie ukry-
wa, ze nie popiera pracy na drugim 
etacie przez osoby pelniqce na uczel
ni funkcje kierownicze - prorektorow, 
dziekanow i prodziekanow. 

„Generalnie, nie jestem tez w ogo
le zwolennikiem podejmowania do-
datkowego etatowego zatrudnienia, 
choc rozumiem przyczyny takiej ak-
tywnosci, \vykazywanej przez wielu 
pracownikow naszej uczelni" - pisal 
w pazdzierniku w swoun stanowisku, 
o(iioszqc si? do jednego z tekstow „Ga-
zety". 

Kazdy z trojga prorektorow PL pra-
cuje dodatkowo. Co wi^cej, ich dodat-
kowe zrodlo dochodow moze prowo-
kowac pytania o konkurencj§ wobec 
Politechniki. 

I tak, prof. Marzena Dudzinska, 
prorektor ds. nauki PL, dorabia na Uni-
wersytecie Przyrodniczym. W uczel

ni technicznej pracuje w Instytucie In-
zynierii Ochrony Srodowiska, w uczel
ni rolniczej - w Instytucie Gleboznaw-
stwa, Inzynierii i Ksztaltowania Sro
dowiska. 

Dudzinska jednak nie potrzebuje 
zgody rektora Kacejki na drugi etat - to 
wynika z przepisow przejsciowj^ch 
zmieniaĵ cego si? prawa. 

Taka zgoda za to jest niezb^dna 
w przypadku dwoch pozostalych rek-
torow. prof. Bogusiawa Szmygina, pro-
rektora ds. rozwoju PL, i prof. Andrze-
ja Waca-Wlodarczyka, prorektora ds. 
studenckichPL. 

0 zgod§ do rektora PL wyst^pili 
jeszcze w pazdzierniku. Ten wci^z 
zwleka, ale w tym miesiq.cu b^dzie mu-
sial podjq.c decyzje. 

- Rektor wyslal do prorektorow 
list, w ktoiym prosi ich o wzi?cie pod 
uwag? zmniejszenia liczby godzin za-
j§c na drugiej uczelni b^dz w ogole re-
zygnacj? z nich - informuje Iwona 
Czajkowska-Deneka, rzeczniczka PL. 
- W najblizszych dniach spodziewa si§ 

odpowiedzi. Od tego zalezec b^dzie, ^ 
jak^ decyzj§ podejmie. 

Zgodniezprzepisami prawa rek- ^ 
tor moze odmowic wyrazenia zgo
dy, jezeli praca wykladowcy Poli
techniki w innej uczelni „zmniejszy 
zdolnosc prawidlowego funkcjono-
wania" PL albo ma zwi^zek z wyko-
rzystaniem „urz^dzen lub zasobow" 
PL. - Ale jezeli dodatkowe zatrud-
nienie wi^ze si? z prac^ w soboty t 
i niedziele, to jest to prywatna spra
wa nauczyciela akademickiego - do-
daje rzeczniczka. 

Prof. Wac-Wlodarczyk pracuje do
datkowo w lubelskiej Wyzszej Szko-
le Przedsi^biorczosci i Administra-
cji, wyklada tarn m.in. na informaty-
ce, ktor^ prowadzi rowniez Politech-
nika. Co odpowie na list rektora Ka
cejki? 

- Nie mam przyjemnosci z panem 
rozmawiac. Prosz? si? laczyc z pani^ 
rzeczniczkq prasow^ - oswiadczyl nam 
wczoraj, gdy go o to zapytalismy. o 
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