
Nepotyzm byl, ale juz go nie ma? 
Koniec z roddnnymi ukiadami na uczel-
niach. Mialo w tym pomoc nowe pra-
wo. Zgodnie z nim mi^dzy krewnymi 
nie moze bye bezposredniej podiegto-
sci stuzbowej. Czy faktycznie problem 
zniknql? 
Choc przepisy utrudniaj^ce zatrud-
nianie krewnych weszly w zycie 1 paz-
dziernika (wynikaj^ ze znowelizowa-
nej ustawy o szkolnictwie wyzszym), 
juz znacznie wczesniej wywotaly na 
uczelniach spoiy ruch kadrowy. 

Najwi^cej prz3^adk6w niezgod-
nych z ustawy „wykryl" u siebie Uni-
wersytet Medyczny -14. Przed rokiem 
szczerze opowiadal o tym dziennika-
rzom owczesny rektor uczelni prof. 
Andrzej Ksiqzek. - Uwazam, ze to nie-
duzo jak na 2 tys. pracownikow - mo-
wil „Gazecie". - Zawsze medycyna czy 
prawo byly zawodami rodzinnymi. 
Dodawal przy tym, ze nie jest zwolen-
nikiem S3l:uacji, w ktorej bliska rodzi-
na pracuje wspolnie, bo wtedy stosun-
ki domowe przenosz^ si§ na stosunki 
pracy 

Dzis Wlodzimierz Matysiak, rzecz-
nik Uniwersytetu Medycznego, infor^ 
muje, ze najego uczelni przypadkow 
nepotyzmu juz nie ma. Tlumaczy, ze 
w przypadkach niegodnych z ustawq 
pracownicy zdecydowali si§ na zatrud-
nienie w innej niz dotychczasowa jed-
nostce organizacyjnej uczelni. 

_3ak tez sprawa zostala rozwi^zana 
na wi^kszosci uczelni. Czlonkowie ro-
dzin rzadko decydowali si§ na rezy-
gnacĵ  z pracy. Najcz^stsz^ praktykq 
byly ich przenosiny do innych katedr 
bqdz zakladow. 

Pi§c przypadkow miala u siebie Po-
litechnika Lubelska. Jak mowi Iwona 
Czajkowska-Deneka, rzeczniczka 
uczelni, wszystkie zostaly rozwi^za-
ne. 

Przyjrz3Jmy si? jednemu z nich. 
Prof. Tomasz Sadowski jest kierowni-
kiem niewielkiej Katedry Mechaniki 
Ciala Stalego PL. Pracuje w niej jego 
"mdzonka Jolanta Sadowska. Zatrud-
niona jest w Zakladzie Wytrzymalo-
sci Materialow - jedynym, jaki posia-
da katedra. Jak \\^Tiika z informacji na 
stidnie zakladu, pracuje tam jako spe-
cjalistka ds. wspolpracy z zagranicq. 
Szefem zakladu - to rowniez informa-

Rektorat Politechniki Lubelskiej 

cja, jakq znalezlismy na stronie - jest 
prof. Sadowski. 

Profesor jednak zapewnia, ze zre-
zygnowal z tej funkcji we wrzesniu, 
a teraz jest tylko kierownikiem kate-
diy. Nie ma wi§c mi^dzy nimi bezpos
redniej podle^osci sluzbowej, bo zo
na pracuje w zakladzie. 

Rzeczniczka Czajkowska-Deneka 
przyznaje, ze Jolanta Sadowska pod-
lega szefowi zakladu, a ten dopiero 
prof. Sadowskiemu. Prawo nie jest 
wi^c zlamane. 

Prof. Sadowski twierdzi, ze jezeli 
efekty wspolnej pracy krewnych sq 
pozytj^wne, nie ma w niej nic nagan-
nego. Dodaje, ze wspolnie z zon^ po-
zyskuje granty unijne od 1997 r. 

Jolanta Sadowska mowi, ze wspol
nie z m^zem napisali list do Barbary 
Kudryckiej, minister nauki i szkolnic-
twa wyzszego, w ktorym zawarli swo-
je refleksje dotycz^ce nowego prawa. 
- Z m^zem pozyskalismy dla uczelni 
cztery miliony euro z gran tow unij-
nych. M^z jest na etacie naukowo-dy-
daktycznym, ja wspieram go admini-
stracyjnie. Rozumiem, ze ŝ  przypad-

ki, gdy jaMs pan profesor pomaga swo-
jemu dziecku czy zonie w karierze, 
np. poprzez pomoc przy doktoracie. 
Mqz mi niczego nie ulatwial, bo karie-
ra naukowa mnie nie dotyczy. Gdyby 
na moim miejscu byl ktos inny, mq,z 
nie moglby wydac tej osobie polece-
nia sluzbowego w godzinach wieczor̂  
nych lub w weekend. A mnie moze. 
Angazuj? si§ w projekty europejskie 
do kohca. 

Jolanta Sadowska dodaje, ze otrzy-
mali odpowiedz z ministerstwa, kto-
re wjjasnia, ze celem przepisow usta-
wyjest likwidacja naduzyc, ale kazdy 
przypadek powinien bye rozpatrywa-
ny indywidualnie. - Tak, by nie wylac 
dziecka z k^pielq - mowi Sadowska. 

Po tym, gdy zainteresowalismy si§ 
spraw^, z wydzialowej strony znikia 
informacja, zeprof Sadowski jest kie
rownikiem zakladu, w ktorym pracu-
jejego zona. Dalej jest pracownikiem 
zakladu oraz szefem katedry, do kto
rej nalezy. 

Co ciekawe, zadnych przypadkow 
niezgodnych z ustawq nie znalazl u sie
bie UMCS. 

- Ale od 30 listopada kazdy nowy 
pracownik musi podpisac oswiad-
czenie, ze wjednostce, w ktorej pra
cuje, nie wyst^puje niezgodna z pra-
wem zaleznosc sluzbowa - mowi 
Aneta Sliwihska z biura prasowego 
UMCS. 

W przypadku Uniwersytetu Przy-
rodniczego, w czerwcu prof. Marian 
Wesolowski, rektor uczelni, wystoso-
wal pismo do kierownikow jednostek, 
w kt6iym poprosii, by ci zlozyli oswiad-
czenia, ze w ich jednostkach nie ma 
przypadkow niezgodnych z ustawy. 
Okazalo si§, ze na uczelni byly w su-
mie cztery. 

Jak informuje Agnieszka Wasilak 
z biura promocji UP, zostaly rozwi^-
zane tak, ze dwoch pracownikow 
przeszlo na emerytur?, jeden z kie
rownikow zostal odwolany z funkcji, 
a kolejny przeniesiony do innej jed-
nostki. Ponadto nowi kierownicy 
i pracownicy uczelni maj^ wypel-
niac oswiadczenia, mowi^ce, ze nie 
wyst^puje niedozwolona zaleznosc 
sluzbowa. o 
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