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Fiat cinquecento dla Barbary Bruździak

Basia Bruździak - studentka II roku rolnictwa 
naszej Uczelni, Miss ogólnopolskiego konkursu
STUDENKA ROKU ’94

Żadna, nawet najlepsza fotografia, nie odda jej 
wdzięku, subtelnej urody, urzekającej osobowości i 
... ujmującej skromności. Nakłaniana przez znajo
mych i przyjaciół rodziców broniła się przed startami 
w konkursach piękności a do tego, trochę innego 
konkursu przystąpiła - jak mówi - "dla świętego spo
koje/'. Traktowała to jako zabawę i okazję poznania 
ciekawych ludzi, bo jak twierdzi, wszystkie dziewczy
ny, które tam poznała, były miłe i bardzo sympatycz
ne. I choć konkurs narzucał pewne reguły, tak 
naprawdę nie rywalizowały ze sobą, a raczej po
magały sobie i wspierały się wzajemnie.

A Basia, jak sama mówi, starała się być przede 
wszystkim sobą i ... zapomnieć, że w Operze jest 
widownia. Tylko dwa tygodnie przygotowywały pro
gram a na próby przychodziły z zeszytami i książka
mi, aby w przerwach uczyć się do egzaminów. Nikt 
przecież dla nich nie przełożył sesji.

Basia chce specjalizować się w ekonomii rolnic
twa. Marzy w przyszłości o pracy w banku, by pomóc 
rolnikom przez odpowiednią politykę kredytową, tak 
aby "formy spłacania kredytów były realne". Jej de
wizą życiową jest "żyj i daj żyć innym", którą uzupeł
nia przykazaniem miłości bliźniego. A sama chce żyć 
przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem 
i nikogo nie krzywdzić.
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KRÓTKO
APEL

Senatu Politechniki Wrocławskiej 
podjęty na wniosek KZ NSZZ "S" 

w dniu 20.01.94
do pracowników wyższych uczelni 

i instytutów naukowych Wrocławia
W dniu 20 stycznia br. uległ spaleniu Teatr Polski 

we Wrocławiu. Odgrywał on ważną rolę w bogatym 
życiu kulturalnym naszego miasta. Był miejscem, 
gdzie oprócz przedstawień przygotowanych przez 
Zespół Teatru odbywały się liczne festiwale i go
ścinne spektakle. Tradycje festiwali teatralnych 
przyciągały do Wrocławia gości z kraju i zagranicy 
- wybitnych reżyserów, aktorów i widzów. Dzięki 
telewizyjnej retransmisji tych imprez Teatr Polski 
był znany w całym kraj u.

Spalenie budynku teatru o największej widowni w 
Polsce przerywa tę ważną działalność. Można się 
spodziewać, że sytuacja gospodarcza kraju nie po
zwoli na szybką odbudowę Teatru Polskiego - fun
dusze przeznaczone na kulturę są równie małe jak 
na naukę, oświatę i służbę zdrowia. Bez szerokiego 
wsparcia finansowego odbudowa Teatru potrwa 
wiele lat.

Dlatego też Senat Politechniki Wrocławskiej ape
luje do wszystkich pracowników wyższych uczelni 
i instytutów naukowych Wrocławia o zorganizowa
nie zbiórki pieniędzy na odbudowę Teatru Polskiego 
we Wrocławiu. Apelujemy również o rozpowszech
nienie tej idei i o poszukiwanie innych form pomocy.

Senat Akademii Rolniczej we Wrocławiu na posiedzeniu w 
dniu 2S.01.94 udzielił jednogłośnie poparcia dla tego apelu.

Powołano Radę 
Użytkowników Sieci

W dniu 27 stycznia br. w Auli Politechniki Wrocławskiej 
zebrali się użytkownicy Wrocławskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej. Celem zebrania było powołanie Środowi
skowej Rady Użytkowników i Prezydium Rady, które mia
łoby kompetencje decyzyjne. Przewodniczącym zebrania 
wybrano prof. Jana Zarzyckiego. Informację na temat 
zaawansowania prac związanych z budową sieci i realizacji 
kolejnych etapów działań przekazał prof. Daniel Józef 
Bem (skrót tego wystąpienia zamieszczamy na s. 14). Ko
nieczność rozpoczęcia pracy Prezydium już tego samego 
dnia (prof Daniel Bem udawał się nazajutrz do KBN do 
Warszawy) sprawiła, że zdecydowano się powołać gre
mium tymczasowe - Komitet Organizacyjny Prezydium 
Rady, którego zadaniem byłoby opracowanie regulaminu 
Prezydium i statutu Rady oraz trybu wyborów Prezydium. 
Czas działania tymczasowego ciała ustalono na okres sze
ściu tygodni. W tym okresie Komitet Organizacyjny będzie 
podejmował konieczne decyzje w imieniu środowiska.Ko
mitet składa się z przedstawicieli (po jednym) każdej, spo
śród 27 uczestniczących w przedsięwzięciu jednostki. 
Naszą Uczelnię - tak zdecydowali obecni na spotkaniu w 
Auli pracownicy AR - będzie reprezentować w Komitecie 
dr Henryk Jakubicki. Po krótkiej przerwie zebrał się 
Komitet Organizacyjny Prezydium Rady. Wybrano prze
wodniczącego Komitetu (prof. Jan Zarzycki), jego zastę
pcę (prof Tadeusz Paszkiewicz) i sekretarza (dr hab. 
Andrzej Sokalski). Zaakceptowano wniosek prof. Daniela 
Bema skierowany do KBN w sprawie dalszego etapu budo
wy sieci WASK Prof Jan Zarzycki zobowiązałsię przygo
tować propozycję zasad wyborów Prezydium Rady i 
regulaminu Prezydium. O terminie następnego zebrania 
Komitetu członkowie zostaną poinformowani pocztą ele
ktroniczną.

/mwj/

Kolejny tegoroczny numer GŁOSU UCZELNI trafi do rąk Państwa u progu 
nowego semestru, po - krótkim, co prawda - odpoczynku, jakim była przerwa 
semestralna. Wydawało się, że minione cztery tygodnie to martwy okres, a 
mimo to działo się niemało.

W Parlamencie ważą się losy budżetu na bieżący rok. W projekcie przedsta
wionym Sejmowi, środki finansowe przeznaczone na Szkolnictwo Wyższe wzra
stają zaledwie o ok. 13%, nie pokryją więc skutków inflacji, która w roku 
bieżącym będzie kształtować się na poziomie 27-29%. Nakłady, zaś na całą sferę 
budżetową wzrastają średnio o 33%, przy czym wzrost ten w obszarze admini
stracji państwowej wynosi ponad 50%. Priorytety są więc wyraźne. Trudno się 
dziwić, iż odezwały się głosy protestów. Prezentujemy stanowisko Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie, a także uchwałę Senatu Politechniki War
szawskiej i Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Oby nie był to głos 
wołającego na puszczy, choć to bardzo prawdopodobne.

Uczelnię naszą odwiedził 14 lutego br. Minister Edukacji Narodowej, prof. 
Aleksander Łuczak. Relację z tej wizyty i otwartego spotkania Ministra z pra
cownikami i studentami, a także echa spraw związanych z budżetem MEN, 
znajdą Państwo wewnątrz numeru.

Doczekaliśmy się wreszcie długo zapowiadanej podwyżki płac. Na pewno 
nikogo nie zadowoli, ale cóż, z pustego i Salomon nie naleje. Jednak z pewnością 
nowe taryfikatory płac i tabele wynagrodzeń przyjętych w naszej Uczelni, zaite- 
resują nie tylko Czytelników GŁOSU.

Prezentujemy materiały dotyczące budowy Wrocławskiej Akademickiej Sie
ci Komputerowej pióra prof. Daniela Bema, głównego animatora całego przed
sięwzięcia, a także relację ze spotkania użytkowników sieci, które odbyło się na 
Politechnice Wrocławskiej. Dalsze informacje o tym, jak z sieci korzystać i o 
praktycznych możliwościach, jakie daje - w drugim już z kolei odcinku (będzie 
jeszcze trzeci w następnym numerze) z serii “Co nowego w sieci komputerowej” 
autorstwa mgr inż. Andrzeja Stanisza.

Z naszego uczelnianego podwórka zainteresują zapewne Czytelników uchwa
ły przyjęte na styczniowym posiedzeniu Senatu dotyczące kierunków rozwoju 
Uczelni oraz zasad finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych.

Tematy wiodące numeru zamieszczamy zwykle na stronach środkowych. Tym 
razem o współpracy zespołów badawczych naszej Uczelni z ośrodkami zagranicz
nymi.

Zauważą zapewne Państwo, że w stopce redakcyjnej pojawił się adres e-mail. 
Dla użytkowników sieci komputerowej to dodatkowa możliwość komunikowania 
się z nami. Czekamy na komputerową korespondencję.

Redakcja

 Studia najważniejsze l
 Studentka AR w szrankach o tytuł Miss Polonia

Spośród 35 kandydatek z dolnośląskich województw, które pod koniec grudnia ii 
 zgłosiły się do eliminacji, znalazła się w czołówce i razem z trzynastoma innymi ii 
 zakwalifikowała się do finału konkursu Miss Dolnego Śląska, a 28 stycznia br.ii 
 znalazła się w finałowej piątce. Monika Szczot, studentka II roku Inżynierii Środo- ii 
 wiska w naszej Uczelni, cały styczeń poświęciła na przygotowania do konkursu ii 
 (choreografia, spotkania z kosmetyczką i fryzjerem). Studio odnowy biologicznej ii 
 "Interfit" już na wstępnych eliminacjach wybrało dwie spośród kandydatek (w tym ii 
 Monikę Szczot), aby je sponsorować tzn. umożliwić korzystanie z zabiegów kosme- ii 
 tycznych. Uzyskane miejsce w konkursie na Miss Dolnego Śląska kwalifikuje do j 
 udziału w repasażu, czyli eliminacjach do półfinału konkursu Miss Polonia. Odbędzie ii 
 się 30 kwietnia br. w Siedlcach. Choć pielęgnacja urody, a także nauka poruszania się ii
 na scenie i przygotowanie występów wymagają czasu, zdała w terminie wszyskie ii
 egzaminy w zimowej sesji. Skończenie studiów uważa za najważniejsze, choć marzy ii 

o pracy modelki, ale tylko jako o zajęciu dorywczym.

'' CYTAT MIESIĄCA '
Pierwsze westchnienie miłości jest ostatnim tchnieniem 

..... rozumu :
 /'Włodzimierz Parzonka/



Wizyta Ministra

Podpisuję się największym 
ołówkiem, ale...

fot. Andrzej Pantera
Podczas otwartego spotkania z pracownikami i studentami w sali VR

Była to pierwsza w historii naszej Uczelni wizyta Ministra Edukacji Narodo
wej. Wicepremier Aleksander Łuczak przybył w towarzystwie wiceministra 
Edukacji Narodowej prof. Kazimierza Przybysza, dyrektora departamentu 
Szkolnictwa Wyższego dr Jerzego Gąsiorowskiego i dyrektora Gabinetu Wi
cepremiera Andrzeja Mickiewicza, a wszystkich zaproszonych gości powitał 
J.M. Rektor prof. Jerzy Kowalski, który jako gospodarz prowadził to spotka
nie.

"Truizmem i znaną sprawą jest powtarzanie tej prawdy, z którą wszyscy się 
spotykamy w każdej chwili, że mamy środki ograniczone" - powiedział Minister, 
dodając, że budżet go nie zadowala, ale na jego wiedzę i rozeznanie w sytuacji 
finansowej państwa, jest budżetem, w którym "zostały zagwarantowane środki 
możliwe z istniejących, jakie były do wykorzystania". Oświadczył, że środki, 
którymi dysponuje Ministerstwo zapewniają- w jego przekonaniu - utrzy
manie realnych płac w szkołach wyższych na poziomie roku ubiegłego. W 
zakresie środków przeznaczonych na inwestycje sytuacja jest - zdaniem 
Ministra - znacznie gorsza, a potrzeby ogromne. Przypomniał o samorządno
ści uczelni, którą przyniosła ustawa obowiązująca od 1990 r. uznając ją za 
zdobycz środowiska akademickiego oraz o zasadach finansowania szkół 
wyższych opartych na algorytmie, które-jak się wyraził-są znacznie zdrowsze, 
niż niejasne kryteria uwzględniające czy dany ośrodek jest pokorny wobec 
władzy politycznej czy nie. Treści nauczania i organizacja dydaktyki są w 
gestii uczelni ale - zdaniem Ministra - "pewne rozumienie i realizacja polityki 
państwa powinny być brane pod uwagę". Wzrost liczby studentów, bardzo 
pożądany, powinien się wiązać z wprowadzeniem systemu studiów półwy- 
ższych.

Otwierającdyskusję J.M. Rektor odniósł się do pewnych kwestii poruszanych 
przez Ministra i w skrócie przedstawił zmiany systemowe dokonane w naszej 
Uczelni w zakresie finansowania jednostek, organizacji dydaktyki i programów 
nauczania.

Tylko kilku dyskutantom udało się zabrać głos, czasu bowiem było niewiele. 
Dr Witold Jabłoński, przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Politechniki 
Wrocławskiej zwrócił uwagę, że utrzymanie płac w szkołach wyższych na poziomie 
roku ubiegłego jest katastrofą:" wystarczy zauważyć jak ogromna liczba pracow
ników naukowych odchodzi do innych zawodów, wyjeżdża zagranicę, albo pozo
stając w uczelni podejmuje prace zarobkowe nie zaj mującsię nauką". Prot Wacław 
Leszczyński podnósł ważną kwestię opłat amortyzacyj nych sprzętu naukowego. W 
przedsiębiorstwach opłaty te wliczane sąw koszty produktów, uczelnie zaś powinny 
otrzymywać na amortyzację środki.

Pytania dotyczyły również polityki informacyjnej rządu, w tym powołania 
rzecznika prasowego.

cd. na s. 4

UCHWAŁA
Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26.01.1994 r. 

w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego
Senat Politechniki Warszawskiej po zapoznaniu się z projektem Ustawy 

Budżetowej na rok 1994 oraz innymi dokumentami z tą Ustawą związanymi, 
po przedyskutowaniu aktualnych uwarunkowań i ograniczeń działania wy
ższych uczelni w Polsce, nawiązując do wcześniejszych uchwał senatów wielu 
uczelni, a także stanowisk zajmowanych przez rektorów w sprawie polityki 
władz państwa w stosunku do szkolnictwa wyższego, stwierdza co następuje:

1. W ostatnich latach szkoły wyższe, wykorzystując przyznane im przez 
ustawę o szkolnictwie wyższym uprawnienia, podjęły trud przemian organiza
cyjnych owocujący znaczną poprawą ich efektywności. Świadczy o tym m.in. 
zwiększenie liczby rekrutowanych studentów ogółem w kraju z ok. 77 tys. w 
1990 r. do ok. 170 tys. w 1993 r. w wyniku czego nastąpiło zwiększenie się 
współczynnika skolaryzacji z 11% do 16%. Nastąpiło to przy jednoczesnym 
zmniejszeniu liczby nauczycieli akademickich tak, że stosunek do liczby 
nauczycieli z doktoratem w szkołach wyższych MEN zwiększył się z wartości 
9 w 1990 r. do 16 w 1993 r. osiągając poziom typowy dla krajów wysoko 
rozwiniętych.

2. Tak zasadnicza poprawa, nie spotykana w innych dziedzinach, osiągnięta 
wysiłkiem pracowników szkół wyższych, następowała w warunkach postę
pującego z roku na rok znaczącego zmniejszania dotacji budżetowej na dzia
łalność dydaktyczną. Kwota tej dotacji dla uczelni podległych MEN spadła z 
ok. 4,7 biliona zł w 1990 r. do ok. 2,9 biliona zł w 1993 r. (w cenach 1990 r.), 
co oznacza zmniejszenie dotacji w przeliczeniu na studenta z około 14,5 do 
około 5,4 min. zł. (w cenach 1990 r.).

3. Negatywne skutki przedstawionej sytuacji poważnie zagrażają podstawom 
działania szkół wyższych prowadząc do odpływu z uczelni dużej części aktyw
nej kadry o wysokich kwalifikacjach, zaniku zainteresowania podejmowaniem 
pracy w uczelniach oraz do degradacji bazy materialnej kształcenia, co nie
uchronnie prowadzi do obniżenia się jej poziomu. Poziom wynagrodzeń a także 
tendencje do spłaszczania płac praktycznie uniemożliwiają uczelniom prowa
dzenie polityki kadrowej i płacowej.

Nawet przy utrzymaniu realnej wartości funduszu pomocy materialnej nastę
puje obniżenie świadczeń ze względu na znacznie wzrastającą liczbę studen
tów. Zaczyna to stanowić dla wielu rodzin barierę dostępności do studiów. 
Dotyczy to szczególnie Warszawy, gdzie koszt utrzymania jest wysoki. Nie 
został przy tym zaproponowany żaden inny pozabudżetowy sposób pomocy 
dla studentów.

4. Szkoły wyższe, podejmując próby obrony przed załamaniem się podstaw 
materialnych swego funkcjonowania oraz dążąc do niedopuszczania do obni
żania się poziomu kształcenia, po wyczerpaniu innych możliwości, zmuszane 
są coraz powszechniej do wprowadzania różnych form kształcenia odpła tnego. 
Prowadzi to do niebezpiecznych efektów chaotycznej komercjalizacji szkół 
wyższych, a w konsekwencji do ukrytego odchodzenia od zagwarantowanej 
konstytucyjnie powszechnej dostępności kształcenia.

5. Wielkość środków finansowych planowanych w projekcie Ustawy Budże
towej na 1994 rok na szkolnictwo wyższe (dział 81), charakteryzuje się jednym 
z najniższych, zakładanych wskaźników przyrostu o ok. 13% względem 1993 
r. - przy założonym ponad 2 razy wyższym wskaźniku inflacji. Jest to szcze
gólnie rażące na tle 52%-ego analogicznego wskaźnika dla urzędów naczel
nych organów władzy, kontroli i sądownictwa (dział 99). Przyjęcie dla 
szkolnictwa wyższego w 1994 r. wskaźnika tak znacząco niższego od założo
nego poziomu inflacji, nie tylko nie daje żadnych szans na zatrzymanie proce
sów degradujących instytucje akademickie w Polsce, ale musi prowadzić, 
gdyby Sejm RP to zaakceptował, do ich dramatycznego nasilenia.

6. Wszystko to skłania do pesymistycznych wniosków co do utrwalających 
się tendencji w polityce społecznej Państwa a w efekcie również w polityce 
gospodarczej. Obserwowane już i dalej rozszerzane ograniczanie dostępności 
bezpłatnego kształcenia negatywnie odbije się na poziomie wykształcenia 
społeczeństwa - co jest w wyraźnej sprzeczności z trendami światowymi - i w 
efekcie odbije się na poziomie i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Senat Politechniki Warszawskiej zwraca się do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej o dokonanie już w 1994 r. zasadniczej zmiany polityki Państwa w 
stosunku do potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia Polaków, czego wyra
zem powinna być zmiana polityki budżetowej w odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego.

Sekretarz Senatu Rektor
dr Hanna Rembertowicz prof. dr hab. Marek Dietrich



KRÓTKO
STANOWISKO FORUM
AKADEMICKO-GOSPODARCZEGO 

w sprawie finansowania szkolnictwa 
wyższego w 1994 r.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze jest głę
boko zaniepokojone projektem Ustawy Budżetowej 
na 1994 rok w zakresie określającym zasady finan
sowania szkolnictwa wyższego.

Zaplanowana tam dotacja na szkolnictwo w zesta
wieniu z dotacjami dla innych działów, jest przeja
wem polityki, która musi spowodować ograniczenie 
dopływu do gospodarki wysoko kwalifikowanych 
kadr oraz uwiąd rodzimej myśli ekonomicznej i 
technicznej. Nieuniknionym tego skutkiem będzie 
zanik możliwości rozwijania przemysłów wysokich 
technologii w kraju, redukcja eksportu towarów wy
soko przetworzonych i zmniejszenie się zdolności 
konkurencyjnych polskiej gospodarki. Wszystko to 
grozi degradacją cywilizacyjną naszego kraju.

Oznaczałoby to także zmarnowanie ogromnego 
wysiłku restrukturyzacyjnego środowisk akademic
kich, który w ostatnich latach doprowadził do zrów
nania wskaźników efektywności szkół wyższych z 
odpowiednimi wskaźnikami występującymi w kra
jach wysoko rozwiniętych. Zostało to osiągniętebez 
żadnych dodatkowych funduszy i centralnych decy
zji administracyjnych.

W imieniu zrzeszonych w Forum Akademicko- 
Gospodarczym kierowników znaczących organiza
cji gospodarczych oraz rektorów uczelni zwracamy 
się do władz Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadze
nie zasadniczej zmiany polityki budżetowej wobec 
szkolnictwa wyższego a przez to o niedopuszczenie 
do wystąpienia zjawisk, które na wiele lat zepchną 
Polskę na peryferyjne pozycje dostarczyciela tanich 
surowców oraz taniej siły roboczej - towarów, któ
rymi świat będzie coraz mniej zainteresowany.

Za Zarząd Polskiego Forum 
Akademicko-Gospodarczego 

I-I
Zbigniew Niemczycki

Założone w 1992 roku Polskie Forum Akademicko-Go
spodarcze zrzesza rektorów największych uniwersytetów i 
politechnik oraz dyrektorów liczących się w Kraju przedsię
biorstw. Celem jaki stawia przed sobą Forum jest:

• budowanie wzajemnego zrozumienia i więzi między 
środowiskami akademickimi i gospodarczymi,

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kondycji 
szkolnictwa wyższego i gospodarki oraz ich wzajemnej 
współpracy,

• stymulowanie badań ukierunkowanych na potrzeby go
spodarki,

• wypowiadanie się w sprawach edukacji studentów i 
pracowników przedsiębiorstw,

• podejmowanie działań na rzecz przepływu nowoczes
nych technologii i ułatwiania przedsiębiorstwom dostępu do 
osiągnięć naukowo-technicznych uczelni.

Zginął 1 bin zł
"Sztandar Młodych" obliczył, że z Fundacji na 

Rzecz Nauki Polskiej zginął 1 bln zł. Około 200 
mld. poszło na pomoc różnym prywatnym spółkom, 
reszta zaś rozpłynęła się nie wiadomo gdzie. Spra
wą zająła się NIK.
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Podpisuję się ...
dok. ze s. 3

fol. Andrzej Pantera
Podczas konferencji prasowej w klubie pracowniczym AR

Tłumnie było na konferencji prasowej, gdzie 
przybyli też przedstawiciele oświaty z wicemini
ster Danutę Grabowską oraz kurator Grażynę 
Tomaszewska i dlatego być może sprawy szkol
nictwa podstawowego i średniego zdominowały 
pytania kierowane do Ministra.

“Czy kłamstwo powtórzone trzy razy staje się 
prawdą!" - indagowała dziennikarka Polskiego 
Radia. Chodziło o wysokość średniej pensji na
uczycielskiej, która - jak podawano - wynosi 4 min 
zł, a tymczasem nauczyciele z najwyższymi kwa
lifikacjami zarabiają dwa i pół, trzy miliony i gdy 
to usłyszeli zaczęli “rzucać kredą”. W sukurs Mi
nistrowi przyszła pani Kurator wyjaśniając sposób 
wyliczania średniej płacy, która uwzględnia dodat
ki za pracę na wsi, z dziećmi upośledzonymi, do
datki funkcyjne dla dyrektorów szkół itp. Minister 
zaś, zapytany o refleksję na ten temat, przyznał iż 
jest ona gorzka.

Pytano o reformę oświatową i kartę nauczyciela, 
ale niemal wszystko sprowadzało się do pieniędzy, 
a właściwie ich braku. Tymczasem Minister o pie
niądzach mówił jedynie ogólnikowo i unikał kon
kretów. Nic też właściwie nie odpowiedział na 
pytanie o finansowanie szkolnictwa wyższego, mi
mo iż dotyczyło ono sprawy całkiem konkret
nej. I choć uprzednio przyznał, że liczy się ze 
stanowiskiem Rady Głównej jako ciała doradcze
go Ministerstwa i mimo iż stwierdził, że pod stano
wiskiem RG z dnia 20 stycznia br. “podpisuje się 
największym ołówkiem", wnioski nie padły żadne. 
A z wyliczeń Rady Głównej (liczby te zostały 
przytoczone) wynika, iż aby utrzymać nakłady na 
szkolnictwo wyższe na realnym poziomie roku 
ubiegłego, brakuje835 mld zł, w tym na płace - 350 
mld. Minister nie potrafił wyjaśnić dlaczego ani 
jedna złotówka z dodatkowych 780 mld zł w ra
mach korekty budżetu nie została przeznaczona na 
płace w uczelniach.

Na pytanie, czy Ministerstwo pod kierownic
twem przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Lu
dowego dostrzega problemy związane z 
funkcjonowaniem rolniczych zakładów doświad
czalnych, które mimo restrukturyzacji nie są w 
stanie sprostać grze rynkowej, przyznał iż docenia 
wagę i znaczenie tych zakładów w zakresie prac 
badawczych i kształcenia w uczelniach rolniczych, 
a także iż nie można ich porównywać do gospo
darstw produkcyjnych, ale o planowanych zmia
nach systemowych nie wspomniał. Podobnie nie 
padł żaden konkret, gdy poruszano kwestię zago
spodarowania obiektów poradzieckich przejętych 
przez Uniwersytet Wrocławski, choć dziennikarka 
Radia Eska była dość natarczywa.

Napięty czas Ministra Łuczaka nie pozwolił na 
przedłużenie tej konferencji, która i tak przekro
czyła zaplanowane ramy czasowe. Rektor Uniwer
sytetu Wrocławskiego proE Wojdech Wrzesiński, 
który konferenq'ę prasową prowadził, pomimo li
cznych jeszcze zgłoszeń dziennikarzy, dopuścił do 
Ministra jedynie ekipy telewizyjne dla nagrania 
krótkich wypowiedzi do serwisów informacyj
nych. Zabrakło jednak w tych serwisach - a także 
w doniesieniach prasowych - relacji z otwartego 
spotkania z pracownikami i studentami szkół wy
ższych. O problemach szkolnictwa wyższego mó
wiono jedynie w kontekście przejęcia przez 
Uniwersytet obiektów poradzieckich i nie wspo
mniano o tym, że Minister był gościem Akademii 
Rolniczej i że to w naszej Uczelni odbyło się spot
kanie z rektorami wrocławskich szkół wyższych. 
Problematyka akademicka widać nie interesuje 
dziennikarzy, którzy szukajątylko informacyjnych 
sensacji. Trudno się więc dziwić, że spada prestiż 
zawodu nauczyciela akademickiego i nie ma spo
łecznego nacisku na jego podniesienie.
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Przed ostatnimi egzaminami

Absolutorium
Wydziału
Medycyny Weterynaryjnej

Jeszcze przed końcowymi egzaminami dyplomowymi 
i jeszcze jako studenci VI roku weterynarii, przybyli w 
dniu 29 stycznia br. do zabytkowej Aulii Leopoldyńskiej 
na uroczystość absolutoryjną. Przybyli wysłuchać skiero
wanych do nich słów Dziekana Wydziału i ostatniego w 
swej akademickiej przygodzie wykładu, podziękować 
swoim profesorom i nauczycielom i... ostatni raz spotkać 
się we wspólnym gronie.

Akademickie togi, w których po raz 
pierwszy wystąpili, dodały zapewne do
stojeństwa tej bardzo pięknej uroczysto
ści, która po raz pierwszy w historii 
Wydziału miała taką oprawę. Zaszczycili 
ją swą obecnością liczni zaproszeni go
ście: prorektorzy prof. prof. Stanisław 
Krzywiecki, Marian Rojek i Eugeniusz 
Kołota, dziekani prof. prof. Włodzimierz 
Parzonka, Józef Szlachta, Wacław Le
szczyński i Andrzej Filistowicz, przed
stawiciele Izb Lekarsko-Weterynaryj
nych doc. dr. hab. Jerzy Molenda, Wi
ceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Wete
rynaryjnej, dr Wacław Kawalec, Prezes 
Opolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 
i dr Karol Kotowski, Prezes Wielkopol
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dy
rektorzy Wojewódzkich Zakładów 
Weterynarii we Wrocławiu, w Opolu, 
Częstochowie, Legnicy, Kaliszu i Wał
brzychu, drOlech Mazur, DyrektorHur- 
towni Leków Weterynaryjnych "Centro
wej oraz dr Janusz Stańczyk, Dyrektor 
Finny Virbac-Polska. Dziekan prof. Wi
told Golnik, otwierając uroczystość po
witał wszystkich obecnych: przybyłych 
gości i szczególnie serdecznie głównych 
bohaterów uroczystości - tegorocznych 
absolwentów, studentów VI roku wetery
narii, ich rodziców i bliskich. Do nich 
właśnie skierowane były słowa jego wy
stąpienia, w których szkicując krótki rys 
historyczny stosunku człowieka do zwie
rząt i ewolucję poglądów w tej materii od 
Arystotelesa do Encykliki "Redemptor 
hominls" papieża Jana Pawła II, podkre
ślił wagę etyki zawodu lekarza weteryna
rii, która obok ogólnych norm 
zobowiązujących do dbania o god ność za
wodu, doskonalenia kwalifikacji i prze
strzegania zasad współżycia koleżeń
skiego, nakłada szczególne powinności 
wobec zwierząt, a racjonalizm i profesjona
lizm nie wyluczają życzliwych wobec nich 
postaw i dbałości o ich dobro. Niejako 
rozwinięciem tego przesłania w aspekcie 
szeroko rozumianej ochrony środowika 
zwierząt był okolicznościowy wykład wy
głoszony przez prof Andrzeja Dubiela, w 
którym obok zasadniczego trzonu merytory
cznego, nie zabrakło sporego ładunku emo
cjonalnego, a tażke elementów humoru.

Tradycyjnie uroczystość absolutorium 
łączy się z promocją doktorską. Przysięgę 
od promowanych doktorów nauk wetery- 
naryjnychdr Ewy Kucharczak-Kutsch- 
kin, dr. Jana Pawińskiego, dr. 
Jarosława Paconia, dr Anny Chełm oń- 
skiej-Soyty, dr. Jacka Ingardena i dr. 
Pawła Chorbińskiego odebrał prodzie
kan prof. Janusz Madej, a promotorzy 
wręczyli dyplomy swoim doktorantom. 
Zanim prof. Witold Golnik ogłosił abso
lutorium dla studentów, przyjął od nich 
"Przyrzeczenie dla lekarzy weterynaryj
nych". Piękne, ozdobne dyplomy, wydru
kowane na czerpanym papierze, z lakową 
pieczęcią, które wręczono każdemu, będą 
zapewne drogocenną pamiątką. Do nich 
dołączono pamiątkę zupełnie praktyczną 
- informatory o lekach weterynaryjnych i 
termometry lekarskie, nagrody ufundo
wane dla każdego absolwenta przez firmę 
"Centrowet". Nagrody indywidualne za 
znaczące wyniki w nauce, ufundowane 
przez Prorektora ds. studenckich prof. 
Mariana Rojka oraz Dziekana Wydziału 
w imieniu fundatorów wręczył Prodzie
kan ds. studenckich prof. Dionizy Zięba, 
a opiekun koła naukowego, dr Tadeusz 
Stefaniak - nagrody za aktywną działal
ność w kole. Dalsze nagrody ufundowali: 
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzy
stwa NaukWeterynaryjnych, Krajowa Iz
ba Lekarsko Weterynaryjna, Wojewódzki 
Zakład Weterynarii we Wrocławiu, w 
Opolu i w Legnicy oraz firma Virbac-Pol- 
ska. Były też nagrody od studentów: "dla 
tych, którzy swoją prawie 100% frekwen
cją pomogli kolegom przejść przez trudy 
sesji egzaminacyjnych" i dla dwóch 
najsympatyczniejszych koleżanek, "bez 
których wdzięku i osobistego zaangażo
wania nie można byłoby załatwić wielu 
spraw organizacyjnych". Wręczył je sta
rosta roku, Wojciech Kujawski, który 
przemówił do zebranych, szczególnie 
pięknie i ... z poczuciem humoru. A na 
koniec były kwiaty od studentów dla 
wszystkich nauczycieli akademickich i 
wspólnie zaśpiewane "Gaudeamus", a po 
wyjściu pocztu sztandarowego i Rady 
Wydziału pamiątkowe zdjęcie w togach 
na podium Auli.
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WYJAŚNIENIE

Brak w numerze relacji z posiedzenia Rady Wydziału Medycyny Wclery naryj- 
nej, które odbyło się 22 lutego hr. Zamieścimy ją w następnym numerze. 

Przepraszamy!

Z SENATU
Bogaty porządek dzienny przewidziano na przesunięte na pierwszy piątek marca

(4.03.94) lutowe posiedzenie Senatu, a uzupełniono go jeszcze o zatwierdzenie 
prowizorium budżetowego i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji RZD Magnice 
oraz opinię o jego sprzedaży.

•W głosowaniu tajnym Senat wybrał, spośród zgłoszonych przez rady wydziałów 
kandydatów, Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich. 
Przewodniczącym Komisji wybrano prof. Włodzimierza Białczyka, wiceprze
wodniczącymi zostali prof. Zofia Fritz i prof. Małgorzata Narkiewicz-Jodko.

•Na wniosek Rady Wydziału Rolniczego jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie 
przekształcenia Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa w Katedrę.

• Dyrektor Administracyjny mgr Marian Rybarczyk przedstawił sprawozdanie 
z wykonania planu finansowo-rzeczowego w zakresie inwestycji i remontów w roku 
1993 oraz plan na rok bieżący. Kilku milionowe przekroczenie w wykonaniu ubie
głorocznego planu spowodowane było pewnymi perturbaqami z wykonawcami w 
związku z wprowadzeniem VAT. Był to rok realizacji planów modernizacji sal 
wykładowych i węzłów sanitarnych, a także zakończenia remontu Biblioteki Głów
nej (kwotę 482,4919 mld zł MEN zwróć i w bieżącym roku). Bilans potrzeb na obecny 
rok opiewa na kwotę przeszło 60 mld zł, a w prowizorium budżetowym można było 
przeznaczyć tylko 10 mld. W toku dyskusji przedstawiano wnioski o korektę planu: 
prof. Eugeniusz Kołota (potrzeby RZD wymagają kwoty co najmniej 1 mld zł), 
dziekani prof. prof. Włodzimierz Parzonka i Witold Golnik (priorytetowo, ze 
względu na imprezy pozauczelniane i planowany kongres, winny być potraktowane 
sale IIM i IW). Dziekan prof. Andrzej Filistowicz zwrócił uwagę na brak poszano
wania uczelnianego mienia i że każda z sal wykładowych winna mieć opiekuna, a 
sale VR i VIR służyć winny jako reprezentacyjne do organizacji zjazdów i kongre
sów, prof. Zbigniew Duda zaś, aby dla prestiżowych imprez wynajmować sale na 
zewnątrz, np. aulę w gmachu głównym Politechniki. Uwzględniając wniosek prof. 
Michała Mazurkiewicza, aby przenieść plan remontów na kolejne posiedzenie 
Senatu, J.M. Rektor zaproponował, aby kwotę 900 min zł przeznaczoną na remont 
sali VIR pozostawić do uzgodnienia między dziekanami, na którą salę i jak wyko
rzystać te środki. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przyjęto 
jednogłośnie. Plan remontów na rok 1994, z jednoczesnym upoważnieniem dyrekto
ra administracyjnego i prorektora ds. dydaktyki by uzgodnili z dziekanami priorytety 
w dysponowaniu kwotą 900 min zł na remont sal wykładowych, przyjęto również 
jednogłośnie.

• Dyrektor administracyjny mgr Marian Rybarczyk przekazał informację o 
realizacji inwestycji. Budowa hali sportowej jest ważna dla sprawnej organizacji 
dydaktyki. Kontynuowana była ze środków własnych w ub. roku. W roku bieżącym 
MEN nie będzie finansowało I etapu budowy obiektów dla Wydziału Zootechniki 
natomiast warunkuje przyjęcie inwestycji do planu centralnego rozpoczęciem jej ze 
środków własnych (6 mld zł). Takiej kwoty Uczelnia nie ma, choć z pożyczek 
udzielonych RZD mamy prawo domagać się zwrotu wraz z odsetkami 6 mld zł. Nikłe 
są jednak szanse na uzyskanie tej kwoty. Sprawozdanie zostało przyjęte bez sprze
ciwu.

• Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Stanisław Krzywiecki 
przedstawił informację o realizowanych projektach badawczych (grantach) finanso
wanych przez KBN oraz zawartych umowach na prace badawcze (od red. materiał 
na ten temat zamieścimy w następnym numerze). "Jest dobrze, ale mogłoby być 
jeszcze lepiej" - podsumował J.M. Rektor.

• Zasady i tryb nadawania tytułu doktora honoris causa wraz z redakcyjnymi 
poprawkami, które wynikły z dyskusji, Senat przyjął bez sprzeciwu.

• Wniosek Rady Wydziału Rolniczego o wszczęcie postępowania kwalifikacyjne
go w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi 
Hamanowi, emerytowanemu prof. AR w Krakowie, przyjęto w głosowaniu tajnym 
większością głosów.

• Projekt prowizorium budżetowego przedstawiła kwestor mgr Urszula Paszko- 
wska-Szczerba. Dotaja MEN wzrasta o 13% w stosunku do roku ubiegłego. Stano
wisko Komisji Finansowej w sprawie prowizorium odczytał prof. Józef Szlachta. 
Zmiany w zasadach finansowania jednostek Uczelni spowodowała konieczność 
wyjaśnienia w toku dyskusji spraw szczegółowych związanych z prowizorium 
budżetowym. Wątpliwości dotyczyły również kwestii związanych z opłatami amor
tyzacyjnymi. Wydziały mają otrzymać wg. projektu 91.310 mld zł, co daje wzrost o 
więcej niż 13%. Jednogłośnie przyjęto prowizorium budżetowe.

• Bez głosów przeciwnych podjęto uchwałę w sprawie likwidacji RZD w Magni- 
cach. Prorektor ds. RZD prof. Eugeniusz Kołota przypomniał, iż Senat wyraził już 
zgodę na sprzedaż lub dzierżawę zakładu w Magnicach i powierzył Rektorowi 
wykonanie tej uchwały. Omówił też sytuację finasową we wsystkich czterech 
zakładach. Z ofert sprzedaży lub dzierżawy RZD Magnice, które wpłynęły w wy niku 
ogłoszenia przez Komisję otwartego przetargu, Komisja wybrała ofertę dzierżawy. 
Pesymistyczną wizję konsekwencji (upadek kolejnych zakładów: Szczodre, Pawło
wice Piastów) sprzedaży RZD Magnice zarysowała prof. Zofia Jasińska. Do 
sformułowanych uwag ustosukował się J.M. Rektor. W skrócie przedstawił raport 
Komisji ds. RZD pod kierownictwem prof. Jerzego Drozda, złożony w czerwcu ub.r., 
w którym sformułowane uwagi, aczkolwiek skądinąd słuszne, nic nie wnosiły do 
sprawy restrukturyzacji zakładów, nie wskazano bowiem skąd wziąć środki na 
planowane przedsięwzięcia. Senat większością głosów opowiedział się za dzierżawą 
zakładu.
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KRÓTKO
Stanowisko Rady Głównej

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. Rada Główna
Szkolnictwa Wyższego jednogłośnie przyjęła stanowisko w 
sprawie projektu budżetu szkolnictwa wyższego na rok 
1994. 'Szkolnictwo wyższe przez niemal cały okres ostatnich 
czterech lat pomnaża produkt krajowy brutto, przyczyniając 
się do tłumienia recesji, a w ostatnich dwu latach - do 
ożywienia. Należy do tych nielicznych działów gospodarki, 
których efektywność systematycznie rośnie. Nastąpił zna
czący wzrost liczby studentów przy malejącym zatrudnieniu 
oraz malejących nakładach rzeczowych - czytamy w doku
mencie. Najpoważniejszą konsekwencjądrastycznych ogra
niczeń budżetowych jest pauperyzacja nauczycieli 
akademickich, a co za tym idzie stopniowe odchodzenie 
pracowników ze stopniami i tytułami naukowymi z uczelni, 
zahamowanie procesu odnawiania kadry naukowej i jej 
negatywna selekcja. Ograniczono pomoc stypendialną, a 
działalność dydaktyczna w coraz większej mierze finanso
wana jest ze środków przeznaczonych na badania. Nie
które uczelnie znalazły się na krawędzi katastrofy 
finansowej. Rada Główna jednoznaczniestwierdziła, iż pro
ponowany budżet w dziale "Szkolnictwo wyższe" nie za
pewnia realnego poziomu wydatków. Z przedstawionych 
wyliczeń wynika, że po uwzględnieniu kwoty z rezerwy 
budżetu przeznaczonej na podwyżki, szkolnictwo wyższe 
otrzyma 16.094 mld zł, co zapewnia przyrost zaledwie o 
26,8%, a więc spadek w wyrażeniu realnym. Udział nakła
dów przeznaczonych na szkolnictwo wyższe w budżecie 
maleje z 2,5% w roku 1993 do 2,3% w roku bieżącym. 
Zmniejszy się o 22% wartość realna wysokości stypendium. 
Wydatki na pomoc stypendialną winny - zdaniem Rady 
Głównej - wzrosnąć o 250 mld zł. Aby nie uległy zmniej
szeniu realne wydatki rzeczowe, przy uwzględnieniu wzro
stu zadań dydaktycznych, potrzebne byłoby dodatkowe 
wyasygnowanie na ten cel 435 mld zł. Podobnie w zakresie 
nakładów inwestycyjnych, brakuje w proponowanym pro
jekcie co najmniej 150 mld zł. Reasumując - przy utrzyma
niu założenia, że liczba pracowników w szkolnictwie 
wyższym nieulegniezmianie, wynagrodzenia realne wzros
ną o 2%, a pozostałe wydatki nie ulegną dalszemu zmniej
szeniu, zachodzi potrzeba zwiększenia budżetu 
szkolnictwa wyższego co nąjmniej o 835 mld zł. Te pro
pozycje są - zdaniem Rady Głównej - absolutnie niezbędne, 
jeśli nie ma dojść do dalszego pogarszania się sytuacji 
szkolnictwa wyższego. Bez ich spełnienia szkoły wyższe 
będą zmuszone do drastycznego ograniczenia rekrutacji. 
Rada Główna postuluje ponadto rozpatrzenie przez Sejm RP 
'dalej idącej propozycji zwiększenia budżetu szkolnictwa 
wyższego w roku 1994, uwzględniającej konieczność zwię
kszenia poziomu wynagrodzeń nauczycieli akademickich 
ponad podwyżki przewidziane w budżecid1. Proponowany 
przez RG poziom wynagrodzeń miałby być zbliżony do 
poziomu wysoko kwalifikowanej kadry w administracji cen
tralnej, sądownictwie i obronie narodowej (wzrost od czerw
ca br. o dalsze 30%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
nauczycieli akademickich winno wynosić 7 min zł.) a to 
wymagałoby dodatkowej kwoty 1.100 mld zł. Byłby to 
dopiero początek procesu zauważalnej poprawy kondycji 
materialnej nauczycieli akademickich.

/mwj/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 
24 stycznia 1994 r. zmarła

ś┼p

dr inż. Danuta 
DZIEŻYCOWA

były adiunkt Instytutu Rolniczych Podstaw 
Melioracji, członek Polskiego Towarzystwa 
Gleboznawczego, Autor wielu prac nauko
wych.

Człowiek prawy, szlachetny, ceniony przez 
współpracowników.

Uchwała
Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia br. w sprawie 

ogólnych kierunków działalności Uczelni w okresie kadencji władz 1993-1996

W związku z art. 48 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 16 ust. 1 Statutu, na podstawie wniosków 
komisji senackich i władz rektorskich Senat AR jako priorytetowe ustala następujące, ogólne kierunki 
działalności Uczelni:

I. W zakresie dydaktyki:
1. Zwiększenie liczby studentów do nie mniej niż:

- 3500 na studiach dziennych,
- 800 na studiach zaocznych.

2. Uruchomienie studiów podyplomowych na każdym kierunku studiów.
3. Doskonalenie systemu kształcenia poprzez:

- modernizację planów i programów studiów uwzględniających poszerzenie kwalifikacji ogólnych i 
kształtowanie przymiotów osobistych. Podstawowy program obowiązkowy łączyć należy z przedmiotami 
swobodnie wybieranymi przez studentów.

4. Opracowanie systemu punktów kredytowych i jego wdrożenie w roku akadem. 1995/96.
5. Dokonanie oceny poziomu kształcenia przy uwzględnieniu zasad opracowanych przez Radę Główną.
6. Zminimalizować koszty kształcenia, w szczególności na I roku studiów.
II. W zakresie badań naukowych
1. Dotacje na działalność statutową i badania własne uzależnić od uzyskanych wyników badań. Środki 

finansowe na badania własne należy na podstawie konkursu przeznaczyć głównie na realizację badań do 
prac doktorskich i habilitacyjnych.

2. Zobowiązuje się wszystkie zespoły badawcze do opracowania wniosków o finansowanie projektów 
badawczych przez KBN (granty).

3. Aktywizacja zespołów badawczych celem uzyskania środków finansowych z programów międzyna
rodowych.

4. Wzmocnienie aparaturowe i kadrowe Uczelnianego Laboratori um Analitycznego z rozszerzeniem jego 
działalności usługowej na zewnątrz.

5. Władze wydziałów opracują główne kierunki badawcze wydziałów, integrujące różne, interdyscypli
narne zespoły badawcze.

6. Rozszerzyć zakres badań dla regionu Dolnego Śląska.
III. W zakresie kadry naukowej
1. Dążyć do poprawy struktury wiekowej kadry naukowej poprzez:

- zwiększenie staży krajowych i zagranicznych,
- uruchomienie studiów doktoranckich na każdym wydziale zgodnie z uprawnieniami habilitacyjnymi.
2. Poprawić system okresowej oceny nauczycieli akadem. Wykorzystać oceny do promowania oraz 

selekcji kadry.
3. Opracować zasady mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
4. Poprawić przepływ informacji o oferowanych stypendiach oraz środkach na badania naukowe.
IV. W zakresie inwestycji
a) aparaturowych:
1. Kontynuować prace nad rozbudową uczelnianej sieci komputerowej, włączenie jej do Akademickiej 

Sieci Metropolitalnej i Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK.
2. Rozwijać Uczelniane Laboratorium Analityczne.
3. Kontynuować wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt audio-wizualny.
4. Wymienić sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych.
b) budowlanych
1. Zakończyć budowę hali sportowej.
2. Rozpocząć w 1994 roku 1 etap budowy obiektów katedr zootechnicznych.
3. Wystąpić do MEN o zgodę na projektowanie obiektu Wydziału Technologii Żywności.
V. W zakresie gospodarki finansowej
1. Wdrożyć w 1994 nowy system finansowania jednostek podstawowych (wydziałów) uwzględniający 

zasady podziału dotacji na działalność dydaktyczną stosowane przez MEN.
2. Dążyć do zwiększenia środków pozabudżetowych:
- z dotacji pochodzących z fundacji krajowych i zagranicznych,
- ze współpracy z gospodarką narodową,
- z opłat za kształcenie specjalistyczne (studia podyplomowe, kursy),
- z opłat za korzystanie ze środków materialnych Uczelni,
- z gospodarowania, dzierżawy i sprzedaży majątku RZD.
3. Poprawić motywacje finansowe jednostek organizacyjnych, uzyskujących środki pozabudżetowe.
4. Ustalić zasady dopuszczalności łączenia pracy w Uczelni z działalnością gospodarczą zgodną z 

kierunkiem działalności jednostki w której pracownik jest zatrudniony.
VI. W zakresie Rolniczych Zakładów Doświadczalnych
1. Przeprowadzić restrukturyzację Rolniczych Zakładów Doświadczalnych zgodnie z uchwałą Nr 26 

Senatu AR z dnia 26 listopada 1993 r.
VII. W zakresie zarządzania Uczelnią
1. Opracować regulamin działalności jednostek organizacyjnych Uczelni z uwzględnieniem zmiany 

zasad ich finansowania.
2. Dokonać analizy jednostek administracyjnych celem poprawy ich funkcji usługowej i zmniejszenia 

kosztów.



Uchwała
Senatu Akademii Rolnicze] we Wrocławiu z dnia 28 stycznia br. w sprawie zasad 

finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych

Celem zwiększenia samodzielności Wydziałów oraz pogłębienia zasad racjonalnego gospo
darowania środkami finansowymi wprowadza się nowe zasady finansowania jednostek nauko
wo - dydaktycznych.

I. Podziałowi pomiędzy jednostki naukowo - dydaktyczne podlegąją środki finansowe 
pozostałe po odliczeniu kosztów ogólnych utrzymania Uczelni, remontów oraz innych 
wydatków związanych z utrzymaniem Uczelni jako całości a w szczególności:

1) utrzymanie Biblioteki Głównej,
2) koszty działalności naukowej, socjalnej i kulturalnej studentów ("Jedliniok", Studio Radiowe, imprezy 

środowiskowe, studencka służba zdrowia, koła naukowe),
3) utrzymanie Centralnego Laboratorium i aparatury o przeznaczeniu ogólnouczelnianym,
4) inne wydatki wynikające z ogólnej działalności Uczelni,
5) rezerwa pozostająca w dyspozycji Rektora i Senatu.
Poziom wymienionych grup wydatków ustala się w planie budżetu Uczelni.
II. Zasady podziału dotacji budżetowej MEN między Wydziały.
Podstawą podziału jest algorytm MEN obowiązujący w danym roku. Dopuszcza się zmiany współczyn

ników kosztów dla poszczególnych wydziałów po zatwierdzeniu zmian przez Senat.
W algorytmie stosuje się do obliczeń stan zatrudnienia nauczycieli akademickich i liczbę studentów z dnia 

31 grudnia. Dane o stanie zatrudnionych nauczycieli akademickich przygotowuje Dział Kadr i Spraw 
Socjalnych a studentów Dział Organizacji Studiów w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

Obliczenia wg przyjętego algorytmu sporządza Ośrodek Zastosowań Informatyki.
Z przyznanych kwot Wydział finansuje:
1) wynagrodzenia brutto nauczycieli akademickich wraz z narzutami,
2) wynagrodzenia brutto pracowników inżynieryjno - technicznych, administracji i obsługi wraz z 

narzutami, zatrudnionych dla celów dydaktycznych zgodnie z przyznanym limitem ustalonym przez rady 
wydziałów,

3) amortyzację aparatury służącej dydaktyce,
4) eksploatację i remonty aparatury służącej dydaktyce,
5) koszty wydawnictw dydaktycznych,
6) koszty praktyk studenckich,
7) koszty rzeczowe prowadzenia dydaktyki,
8) koszty wyposażenia pomieszczeń jednostek naukowo - dydaktycznych,
9) koszty kształcenia kadry (staże naukowe, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, kursy dokształcające, 

recenzje),
10) usługi dydaktyczne realizowane przez inne jednostki, to jest wzajemne świadczenia Wydziałów, 

Studium W.F., Studium Języków Obcych, jednostki pozauczelniane.
Podstawą rozliczeń dla jednostek Uczelnianych jest 300 godzin dydaktycznych stanowiących równowar

tość jednego etatu. W rozliczeniach między Wydziałami przyjmuje się 1/2 etatu, wyliczonego jako 
przeciętne dla nauczycieli akademickich Uczelni wynagrodzenie brutto wraz z narzutami. Dla pozostałych 
jednostek Uczelni proponuje się rzeczywisty koszt wynagrodzeń brutto wraz z narzutami plus koszty 
rzeczowe.

11) koszty remontów pomieszczeń wewnętrznych Wydziałów wykraczające poza uczelniany plan remon
tów.

III. Sposób wykorzystania dotacji finansowej otrzymanej z KBN.
A. Dotację na działalność statutową Wydziały przeznaczają na:
1) pokrycie części kosztów ogólnych w wysokości 30% kosztów bezpośrednich,
2) wynagrodzenie brutto wraz z na rzutami pracowników inżynieryjno - technicznych zatrudnionych ponad 

limit przyznany dla działalności dydaktycznej,
3) części rzeczywistego wynagrodzenia brutto wraz z narzutami nauczycieli akademickich, którzy nie 

realizują limitu zajęć dydaktycznych. Podstawą dla obliczenia obciążenia jest 1/2 wynagrodzenia brutto 
wraz z narzutami,

4) amortyzację środków trwałych służących do działalności badawczej,
5) koszty eksploatacji i napraw środków trwałych służących do działalności badawczej,
6) wydatki rzeczowe służące do realizacji badań.
B. Dotację na badania własne Wydziały przeznaczają na:
1) pokrycie części kosztów ogólnych w wysokości 15% kosztów bezpośrednich,
2) koszty realizacji prac doktorskich i habilitacyjnych,
3) koszty grantów wewnętrznych,
4) koszty innych badań własnych.
Szczegółowe zasady podziału środków przyznanych na badania własne ustala Senacka Komisja Badań 

Naukowych.
IV. Zasady pozostałe.
1) Podziału środków finansowych na jednostki naukowo - dydaktyczne Wydziału dokonuje Dziekan i 

zatwierdza Rada Wydziału.
2) Informacje niezbędne dla sporządzenia podziału środków oraz obsługę księgową realizuje Kwestura.
V. Dochody jednostek naukowo - dydaktycznych pozostają w dyspozycji tych jednostek 

w wysokości 70% uzyskanych kwot z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności 
dydaktycznej.

KRÓTKO
Posiedzenie Rady Wydziału 

Technologii Żywności
(4.02.1994 r.)

• Dziekan poinformował, że Centralna Komisja 
ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych wyra
ziła zgodę na jednorazowe uzupełnienie składu Ra
dy Wydziału o odpowiednich specjalistów spoza tej 
Rady celem przeprowadzenia przewodu habilitacyj
nego dr Jadwigi Gładysz - Dmochowskiej i prze
wodu doktorskiego mgr. inż. Bogdana Jarosza, 
pracowników Katedry Podstaw Chemii. Obie roz
prawy są z zakresu biotechnologii.

• Jednomyślnie wybrano profesorów i doktorów 
habilitowanych, specjalistów z zakresu biotechno
logii oraz dyscyplin pokrewnych: prof. zw. dr hab. 
Janinę Kwiatkowską (Akademia Medyczna - 
Wrocław), prof. dr. hab. Antoniego Polanowskie- 
go (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. prot 
nadzw. Wandę Pieczyńską - Czoch (Politechnika 
Wrocławska) oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława 
Przestalskiego i prof. zw. dr. hab. Jerzego Sobie- 
szczańskiego (Akademia Rolnicza).

• Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wydziało
wej Komisji Konkursowej o zatrudnienie Ewy Ko
walskiej, absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego, 
kierunku Biologia na stanowisko asystenta w Kate
drze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności.

• Poparto wniosek mgr inż. Barbary Foszczyń- 
skiej, asystenta w Katedrze Technologii Rolnej 
i Przechowalnictwa o przedłużenie terminu pobie
rania stypendium doktorskiego.

• Jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą zali
czania przedmiotów nierygorowych. Studentów 
obowiązuje zaliczenie wymienionych przedmiotów 
w okresie nie dłuższym niż jeden rok od ukończenia 
danego przedmiotu w planie studiów.

• Podjęto uchwałę w sprawie warunków reaktywa
cji: osoba wznawiająca studia na WTZ po okresie 
dłuższym niż 2 lata zobowiązana jest do zdania 
egzaminu kontrolnego z następujących przedmio
tów - z chemii nieorganicznej, jeśli miała zaliczony 
tylko pierwszy semestr, z chemii lub matematyki, 
jeśli miała zaliczony tylko I rok studiów lub trzeci 
semestr oraz z technologii ogólnej, jeśli miała zali
czony II lub wyższy rok studiów.

• Pełnomocnik dziekana ds. praktyk dr Kazimierz 
Michalak przedstawił szczegółowe sprawozdanie 
z przebiegu praktyk technicznej, technologicznej 
i dyplomowej w roku akad. 92/93, które zorganizo
wano w około 100 zakładach przemysłu spożywcze
go-

• Dziekan poi nformował o zasadach finansowania 
działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału 
oraz przypomniał o wizycie Ministra Edukacji Na
rodowej prof. Aleksandra Łuczaka w dniu 14 
lutego na naszej uczelni (otwarte spotkanie z pra
cownikami i studentami - sala V R, godz. 11°°). 
Przekazał również informacje o planowanych 
w 1995 r. obchodach 50 - lecia nauki polskiej we 
Wrocławiu - Rada Wydziału powołała prof. dr. 
bab. Teresę Smolińską - Juny na przewodniczącą 
Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego tych ob
chodów.

• Poinformowano o planowanej akcji zbiórki pie
niędzy na rzecz odbudowy Teatru Polskiego we 
Wrocławiu.

/rs/



Współpraca naukowa z zagranicą zajmuje ważne miejsce w działalności Uczelni. Umożliwia śledzenie 
rozwoju nauki światowej, stwarza warunki do prezentacji osiągnięć naukowych na forum międzynaro
dowym, jak również ma niewątpliwy wpływ na podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz unowocześ
nianie bazy materialnej jednostek organizacyjnych Uczelni. Współpraca z partnerami zagranicznymi 
prowadzona jest w oparciu o umowy, porozumienia, projekty wielostronnej współpracy bądź ma chara
kter luźnych, indywidualnych kontaktów.

Współpraca w ramach 
umów dwustronnych

Akademia Rolnicza we Wrocławiu związana 
jest wieloletnimi umowami o dwustronnej 
współpracy naukowej z następującymi uczel
niami zagranicznymi:

- Uniwersytetem w Rostocku,
- Wydziałem Weterynaryjnym Uniwersytetu 

w Monachium,
-Wydziałem Rolniczym Uniwersytetu w No

wym Sadzie,
- Wyższą Szkołą Rolniczą w Nitrze,
- Instytutem Górniczym w Sankt Petersburg,
- Instytutem Weterynaryjnym w Sankt Pe

tersburg,
- Instytutem Zootechnicznoweterynaryjnym 

we Lwowie,
- Uniwersytetem w Tbilisi,
- Akademią Rolniczą w Kownie,
- Akademią Rolniczą w Jełgawie,
- Instytutem Wodnych Melioracji w Mosk

wie,
- Uniwersytetem w Granadzie.
Przygotowywana jest do podpisu umowa z:
Instytutem Optymalizacji Procesów i Prze

twarzania Danych w Karlsruhe, Zakładem 
Optymalizacji Procesów w Berlinie i Stowa
rzyszeniem Popierania Stosowanej Informaty
ki w Berlinie (Senat wyraził zgodę na 
posiedzeniu w dniu 28.10.94).

Celem działalności w ramach umów dwu
stronnych jest rozwiązywanie problemów ro
dzących się na gruncie wspólnej tematyki 
badawczej, uaktualnianej w programach robo
czych. Współpraca realizowana jest poprzez 
wymianę pracowników (konsultacje, wykła
dy), wymianę publikacji, informacji nauko
wych i metodycznych, udział w organizo
wanych kongresach, konferencjach, kolo
kwiach i seminariach.

Od 1992 r. obserwuje się załamanie współ
pracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi, 
będące następstwem zmian politycznych i go
spodarczych zachodzących w Europie. Gwał
townie spadła ilość tematów badawczych 
realizowanych w ramach umów oraz i lość pra
cowników biorących udział w wymianie oso

Rok Ilość umów
Ilość tematów

realizowanych

Wymiana osobowa

wyjazdy przyjazdy

1990 14 30 49 51

1992 19 17 19 18

1993 17 14 15 14

bowej.
Zprzyczyn obiektywnych nie są realizowane 

umowy: z Wydziałem Rolniczym Uniwersyte
tu w Nowym Sadzie, Uniwersytetem Rolni
czym w Debreczynie.

Trudno mówić o współpracy w ramach 
umów, licznie zawartych w latach 1988-1990 
z uczelniami radzieckimi. Kontakty z Instytu
tem Weterynaryjnym w Sankt Petersburg, In
stytutem Zootechnicznoweterynaryjnym we 
Lwowie, Akademią Rolniczą w Jełgawie oraz 
Instytutem Inżynierów Urządzeń Rolnych w 
Moskwiesąnadal przyjazne i deklarowana jest 
chęćdalszej współpracy. Prawidłowe wykona
nie umów uniemożliwiają jednak trudności ze 
strony partnera, głównie natury finansowej. 
Uzgodnienia tematyczne nie są realizowane, a

Współpraca
limity wymiany osobowej właściwie nie 
wykorzystywane.
W1993 r. nie doczekały się realizacji umowy 

podpisane w 1991 r. z Uniwersytetem Agrono
micznym w Charkowie i Uniwersytetem w 
Granadzie.

Zmiany organizacyjno-strukturalne i perso
nalne przeprowadzone w Uniwersytecie w Ro
stocku spowodowały ograniczenia w realizacji 
umowy z tym ośrodkiem. Zawieszona została 
współpraca z Katedrą Hodowli Bydła i Produ
kcji Mleka Wydziału Zootechnicznego oraz 
znacznie okrojono limit dni przewidzianych na 
wymianę osobową. Współpraca z Uniwersyte
tem w Rostocku, choć obecnie mało efektyw
na, podobniejak w latach poprzednich, zalicza 
się do najlepiej funkcjonujących i jest wysoko 
oceniana również przez stronę niemiecką.

Uczelnia podjęła próby reaktywowania nie
których umów. Dziekan Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej przeprowadził rozmowy z 
władzami Wydziału Weterynaryjnego w Mo

nachium na temat możliwości kontynuowania 
współpracy w zakresie leczenia chirurgiczne
go i patologii rozrodu zwierząt. Ponadto Wy
dział odnowił kontakty z Wyższą Szkołą 
Weterynaryjną w Brnie, które być może za
owocują wspólną problematyką badawczą w 
najbliższym czasie.

W 1993 r. zgodnie z harmonogramem usta
lonym w programach roboczych przebiegała 
współpraca:

z Uniwersytetem w Rostocku
realizowane były cztery tematy badawcze:
- Ochrona wód i gleb na terenach użytkowanych 

rolniczo.
- Analiza niskich i średnich przepływów z uwz

ględnieniem wpływu zmian antropogenicznych 
zlewni.

- Zmiany w środowisku przyrodniczym wskutek 
mechanizacji robót inwestycyjnych i konserwa
cyjnych w budownictwie wiejskim.

- Hydromechaniczny transport cząstek stałych - 
transport rurowy na mułów jeziornych i ścieko
wych.

Konsultacje dotyczyły metodyki badawczej oraz 
ujednolicenia gromadzenia i opracowywania da
nych obserwacyjnych. Limit wymiany osobowej 
w liczbie 13 dni został wykorzystany całkowicie 
przez obie strony.

W wymianie wzięły udział po trzy osoby.

Z Wyższą Szkołą Rolniczą w 
Brnie

kontynuowane były wspólne badania nt. "Wpływ 
różnych zmianowań na właściwości chemiczne 
gleby w warunkach siedl iskowych Mora w i Dolne
go Śląska", czego efektem jest złożona do druku 
w Wydawnictwach WSR w Brnie wspólna praca 
pt. "Wpływ różnych zmianowań na właściwości 
chemiczne gleb ciężkich w warunkach siedlisko
wych Brna i Wrocławia".

Rozpoczęto prace badawcze nad zachwaszcze
niem roślin w zmianowaniach na Dolnym Śląsku 
i na Morawach.

Współpraca w zakresie ekonomiki uległa zaha
mowaniu i ograniczyła się do wymiany publikacji. 
Tematy badawcze ustalone w 1992 r. nie były 
realizowane przez stronę czeską jak również nie 
przyjechali do Wrocławia pracownicy WSR w 
Brnie, ujęci w planie wymiany osobowej.

Kontakty realizowane z Oddziałem Mechaniza
cji Rolnictwa ograniczały się do wymiany do
świadczeń dydaktycznych i organizacyjnych, 
natomiast w przypadku Wydziału 2k>otechniczne-



go omówiono jedynie założenia przyszłej współ
pracy dotyczącej genetyki i hodowli zwierząt 
Dwóch pracowników Uczelni uczestniczyło w 
międzynarodowym seminarium "Genove zdroje" 
organizowanym przez WSR w Brnie.

Na konsultacje do WSR w Brnie wyjechało 7 
pracowników AR wykorzystując limit wymiany 
osobowej w całości (42 dni), natomiast Uczelnię 
odwiedziły 4 osoby z WSR w Brn ie wykorzystując 
z limitu wymiany tylko 20 dni.

Z Wyższą Szkołą Rolniczą 
w Nitrze

realizowano następujące tematy badawcze: 
w zakresie melioracji urządzeń rolnych - "Melio

racje i ochrona środowiska" (temat zbiorczy obej
mujący 5 tematów szczegółowych),

w zakresie gleboznawstwa - "Badania transfor
macji materii organicznej i obiegu składników w 
glebach różnych ekosystemów" (temat zbiorczy 
obejmujący dwa szczegółowe),

w za kresie ochrony roślin - "Ekologicznepodsta
wy optymalizacji produkcji w agrosystemach po
łudniowej Słowacji i poł.-zach. Polski".

(temat zbiorczy obejmujący dwa szczegółowe).
Limit wymiany osobowej, wynoszący w 1993 r. 

20 dni, został wykorzystany przez stronę słowacką 
w całości. We Wrocławiu przebywały 4 osoby.

z zagranicą
Z Uczelni do Nitry wyjechały 3 osoby na łączny 

okres 15 dni. Konsultacje w zakresie melioracji 
urządzeń rolnych zostały przełożone na rok nastę
pny.

Współpraca

z Uniwersytetem w Tbilisi
obejmuje swym zakresem realizację dwóch te

matów badawczych:
- Stochastyczne modele prognozy przepływów 

w rzekach.
- Podejście systemowe w realizacji planu opty

malnego wykorzystania zasobów wodnych.
Wymiana osobowa zrealizowana została jedno

stronnie. Pracownik Uniwersytetu w Tbilisi prze
bywał we Wrocławiu na 2 tygodniowych konsul
tacjach.

W ramach współpracy

z Instytutem Górniczym 
w Sankt Petersburg

realizowany jest temat "Przepływ mieszanin w 
rurociągach i składowanie odpadów w stawach 
osadowych". Wymiana osobowa została zrealizo
wana jednostronnie. Podczas 14-dniowej wizyty 
we Wrocławiu pracownik IG w Sankt Petersburg 
uczestniczył w seminarium Instytutu Inżynierii 
Środowiska. Omówione zostały wyniki dotych
czasowych badań oraz opracowany i podpisany 
plan współpracy na rok 1994. W 1993 r. opubliko
wane zostały dwie prace w wydawnictwie nauko
wym w Sankt Petersburg oraz jedna praca została 
oddana do druku w Zeszytach Naukowych Akade
mii Rolniczej.

We współpracy

z Moskiewskim Instytutem 
Wodnych Melioracji

w 1993 r. zrealizowano następujące tematy:
- Modelowanie zadań filtracji i przemieszczania 

się zanieczyszczeń w gruncie przy wykorzystaniu 
metody elementów skończonych.

- Modelowa nie uderzeń ia hydraul icznego w sieci 
wodociągowej.

-Badania nad obniżaniem strat wody w wiejskiej 
sieci wodociągowej.

- Woda w planowaniu przestrzennym.
W efekcie współpracy złożono do druku w ze

szytach Naukowych Uczelni 2 prace wspólne oraz 
1 pracę wydrukowano jako monografię w MIWM.

Lim it wymia ny osobowej n ie był wykorzystany.

Współpraca w ramach 
umów rządowych

Od 1991 r. we współpracy z Włochami realizo
wane są dwa tematy badawcze zgłoszone przez 
Akademię Rolniczą we Wrocławiu do Programu 
współpracy naukowo-technicznej na lata 1991- 
1994 w ramach Umowy między Rządem RP a 
Rządem RW:

1. "Badania procesów transportu w układach

biologicznych i modelowych". - z Uniwersyte
tem w Mediolanie współpracuje Katedra Fizy
ki i Biofizyki AR.

2. "Wymieranie lasów w Sudetach. Badania 
ekologicznych skutków emisji hut miedzi". - z 
Uniwersytetem w Sienie współpracuje Kate
dra Botaniki Fizjologii Roślin.

Współpraca w ramach 
Programu TEMPUS

Akademia Rolnicza uczestniczy w progra
mie edukacyjnym TEMPUS od 1990 r. We 
współpracy z Uniwersytetami w Hanowerze, 
Wageningen, Gent i Brukseli przy realizacji 
dwóch projektów z zakresu melioracji i ochro
ny środowiska (JEP-0122 i 2150 EWA-Ring), 
natomiast we współpracy z Fachhochschule 
Weihenstephan w Triesdorf przy realizacji 
projektu z zakresu ekonomiki rolnictwa i za
rządzania (JEP-2683).
W1993 r. zakończona została realizacja JEP- 

0122, w efekcie którego uruchomiono w 
Uczelni kursy podyplomowe w zakresie go
spodarki wodnej i ochrony środowiska, na ba
zie materiałów dydaktycznych i przy pomocy 
specjalistów niemieckich i holenderskich. Re
zultaty tej współpracy uzyskały wysoką ocenę 
końcową na spotkaniu roboczym w Hanowe
rze, w czasie którego omówiono także możli
wości wykorzystania zdobytych doświadczeń, 
materiałów dydaktycznych oraz perspektywy 
dalszej współpracy między Wydziałem Bu

downictwa i Geodezji Uniwersytetu w Hano
werze a Wydziałem Melioracji i Inżynierii Śro
dowiska naszej Uczelni.

Dwa pozostałe projekty wielostronnej 
współpracy (JEP) są kontynuowane nadal.

Uczestnictwo w Programie Tempus odgrywa 
istotną rolę w procesie kształcenia pracowni
ków. W 1993 r. w ramach Programu Tempus 
wyjechało ogółem 23 pracowników AR.

W kursach szkoleniowych wzięło udział 9 
pracowników,

5 osób odbyło kilkutygodniowe staże szkole
niowe,

2 osoby zrealizowały staże długoterminowe 
w ramach Individual Mobility Grants,

7 wyjazdów miało charakter konsultacyjno- 
organizacyjny.

Kontakty pozaumowne
Uczelnia od lat utrzymuje dobre kontakty 

pozaumowne z wieloma ośrodkami naukowy
mi, m.in.: z Uniwersytetami w Hanowerze, 
Kilonii, Monachium-Freising, Stuttgarcie, 
Wageningen, Bari, Sienie i Helsinkach, z Ba
dawczym Instytutem Żywności w As, z Cen
trum Naukowym Drobiarstwa i Doradztwa w 
Spelderholt, z Wydziałem Medycyny Wetery
naryjnej w Giessen, ośrodkami naukowymi 
INRA we Francji.

Współpraca obejmuje zagadnienia w zakre
sie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, 
technologii produktów spożywczych, higieny 
żywności, technologii mięsa drobiowego, ho
dowli i żywienia zwierząt, transportu jonów 
przez błony.

Kontakty z wymienionymi ośrodkami na
ukowymi umożliwiają konfrontację wyników 
badań z zagranicznymi osiągnięciami, zapo
znanie się z nowymi koncepcjami i metodami 
badawczymi. Zapewniają dostęp do bieżącej 
informacji w danej dziedzinie badań poprzez 
zapraszanie na międzynarodowe imprezy na
ukowe, wymianę publikacji i czasopism.

Odgrywają również dużą rolę w procesie 
kształcenia. Uczelnia przyjmuje obcokrajow
ców na staże naukowe i studia doktorskie oraz 
zaprasza wybitnych specjalistów na organizo
wane impresy naukowe, cykle wykładów i 
konsultacje. Stypendia zagraniczne, oferowa
ne pracownikom na realizację staży, umożli
wiają przeprowadzenie intensywnych badań 
na bardzo wysokim poziomie przy wykorzy
staniu najnowocześniejszej aparatury.

W 1993 r. na zaproszenia indywidualne i 
koszt strony obcej, do ośrodków zagranicz
nych wyjechało 38 pracowników Uczelni, co 
stanowi ok.20% ogólnej liczby wyjazdów.

Szczegółowe informacje dotyczące szeroko 
pojętej współpracy Uczelni z ośrodkami zagra
nicznymi w niedalekiej przyszłości będą do
stępne w Dziale Nauki i Współpracy z 
Zagranicą.

W ostatnim okresie przystąpiono do tworze
nia bazy danych wg. programu opracowanego 
przez Ośrodek Zastosowań Informatyki.

Halina Wilczyńska



Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenie Rady Wydziału Rolniczego 

(1.02.1994 r.)
Otworzył prof. dr hab. Jan Kaczmarek, który na wstępie 

pogratulował prof. dr hab. Józefowi Szlachcie uzyskania tytu
łu naukowego profesora. Następnie Dziekan, prof. dr hab. 
Józef Szlachta przedstawił zebranym sprawozdanie z działal
ności Wydziału za 1993 r, które zatwierdzono.

• Sprawy naukowe dotyczyły wszczęcia przewodu habilita
cyjnego dr inż. Stanisławie Stręczyńskiej z Instytutu Glebo
znawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego oraz wszczęcie 
przewodu doktorskiego mgr. inż. Markowi Liszewskiemu z 
Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin.

• W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano:
- wniosek komisji o mianowanie dr Iwony Alechnowicz na 

stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Humanistycznych,
- wniosek komisji o zatrudnienie mgr. Ryszarda Krauze na 

stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki,
- podanie mgr. inż. Marka Liszewskiego o przyznanie sty

pendium doktorskiego.
• Powołano komisję konkursową na stanowiska 2 asystentów 

w Instytucie Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego.
• Rada Wydziału poparła wniosek o przyznanie prof. dr hab. 

Janowi Bogdanowiczowi nagrody Ministra Edukacji Narodo
wej.

• Powołano dr inż. Krystynę Szybigę z Instytutu Ekonomiki 
i Organizacji Rolnictwa i dr. inż. Stanisława Peronia na przed
stawicieli Wydziału do Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 
akademickich.

• Zgodnie z przepisami statutowymi wyrażono zgodę na prze
kształcenie Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na 
Katedrę Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa.

• W sprawach dydaktycznych dr hab. Andrzej Kolecki wy
stąpił z prośbą o zmianę w planie studiów inżynierskich ZSZ 
dotyczącą przedmiotu - chemia rolna - co Rada Wydziału po
parła.

• Prof. dr hab. Tadeusz Chodak przedstawił zebranym wzór 
oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Ochrona 
Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

•Dziekan przedstawił projekt zasad finansowania jednostek 
naukowo-dydaktycznych Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

/gd-s/
Posiedzenie Rady Wydziału 

Zootechnicznego (21.02.1994r.)
• W pierwszej części posiedzenia RW, której przewodniczył 

prof. dr hab. Jerzy Juszczak, Dziekan - prof. dr hab. A. 
Filistowicz złożył sprawozdanie z działalności Wydziału w 
roku 1993, które RW po dyskusji przyjęła jednomyślnie.

• Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ogólnych kierun
ków działalności Wydziału do końca kadencji obecnych władz, 
tj. do 1996 r. Uwagi zgłoszone w dyskusji włączone zostaną do 
projektu a uzupełniony tekst uchwały przedstawiony RW na 
kolejnym posiedzeniu.

• RW jednomyślnie podjęła uchwałę popierającą stanowisko 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie oceny sytuacji 
finansowej szkolnictwa wyższego.

• RW jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie propozycji 
zmian systemu opłat amortyzacji środków trwałych (aparatury) 
jednostek organizacyjnych.

• Na podstawie wyników tajnych głosowań postanowiono 
przedstawić do nagrody MEN 3 wnioski:

- dr hab. Barbary Kosowskiej - za działalność naukowo-ba
dawczą (za pracę habilitacyjną),

- prof. dr. hab. Ryszarda Haitlingera - za działalność 
naukowo-badawczą (za cykl prac),

- mgr. Andrzeja Woźnicy - za działalność naukowo-badaw
czą (za cykl prac).

• RW, działając zgodnie z art. 17, ust 2 ustawy o tytule 
naukowym i stopniach naukowych, podjęła w głosowaniu taj
nym uchwałę o ponowne rozpatrzenie przez CK ds.Tytułu 
Naukowego i Stopni Naukowych wniosku o nadanie dr. hab. 
prof. nadzw. Stanisławowi Jaskowi tytułu naukowego profe
sora.

• Uchwałą RW powołano recenzentów pracy doktorskiej mgr 
inż. Ewy Walkowicz w osobach: prof. dr hab. Ewald Sasi- 
mowski i dr hab. prof. nadzw. Henryk Geringer oraz komisję 
i zespół egzaminacyjny.

• Zatwierdzono regulamin Studiów Doktoranckich przy Wy
dziale Zootechnicznym i powołano dr. hab. prof. nadzw. 
Romana Kołacza na kierownika Studium.

• Powołano Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów 45 
- lecia Wydziału Zootechnicznego, w skład którego weszli: 
dziekan, prodziekani oraz kierownicy katedr.

• Dziekan przedłożył RW do informacji teksty umowy uży
czenia i porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych 
w Nysie a Akademią Rolniczą we Wrocławiu w sprawie uru
chomienia studiów zaocznych na kierunku zootechnika w Ny
sie. Na koordynatora studiów zaocznych w Nysie oraz opiekuna

cd. na s. 11

Około 10%

Mała rzecz a nie cieszy!
Dopiero 10 lutego br. nadeszło rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradza
nia pracowników szkół wyższych w roku bieżącym. 
Doczekalis'my się od dawna zapowiadanej podwyżki 
płac. Podobnie jak poprzednio nie spełni ona oczekiwań 
i nie wyrówna skuków tegorocznej inflacji, którą sza
cuje się na ok. 27-29%. Nowe taryfikatory zakładają 
wprawdzie dość znaczną podwyżkę górnej granicy 
uposażeń pracowników szkół wyższych (tabela 1 i 2 
oraz prawe rubryki tabel 4 i 5), ale ptzyznany Uczelni 
limit na podwyżki wynagrodzeń osobowych oraz po
mocy materialnej dla studentów (6.979 min zł) umo
żliwia wzrost dotychczasowych stawek zaledwie o ok. 
10%. W rozporządzeniu szokuje jeszcze jedno posta
nowienie, a mianowicie, że przyznany limit na stycz
niowe podwyżki, jak również na jednorazową wypłatę 
w kwocie 200 tys. zł (wyrównanie za grudzień ub. r.)

STAWKJ MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lutego br.

TABELA 1

L.p. STANOWISKO Stawka miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w zł

1 Profesor zwyczajny 4 300 000 - 8 200 000

2 Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy 4 000 000 - 7 200 000

3 Profesor nadzw. posiadający stopień naukowy dr. bab., profesor kontraktowy 3 600 000 - 6 300 000

4 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego 3 200 000 - 5 300 000

5 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 2 700 000 - 4 550 000

5 Asystent 1 900 000 - 3 850 000

6 Starszy wykładowca ze stopniem naukowym 2 700 000 - 4 550 000

7 Starszy wykładowca bez stopnia naukowego 2 300 000 - 4 000 000

8 Wykładowca 2 200 000 - 3 750 000

9 Lektor, instruktor, nauczyciel przedmiotów obronnych 1 900 000 - 3 750 000

10 Nauczyciel przedmiotów pomocniczych 2 000 000 - 4 100 000

TABELA 2

L.p. STANOWISKO Stawka miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego w zł

1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2 600 000 - 5 300 000

2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2 300 000 - 4 800 000

3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 2 100 000 - 3 750 000

4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 2 000 000 - 3 400 000

WYNAGRODZENIA ZASADNICZE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W AR 
TABELA 3

Lp STANOWISKO
Kwoty w tys. zł w zalciaofcl od stał* pracy (w lalach) ■a daiym staiowiski

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profesor zwyczajny 6 005 6005 6275 6 275 6 805 6 805 7 075 7 075 7 075 7 075

2 Profesor nadzwyczajny 5 210 5 210 5 340 5 340 5 480 5480 5 610 5 740 5 880 5 880

3 Profesor nadzwyczajny w AR 5 015 5 015 5 015 5 015 5 015 5 070 5 070 5 070 5 070 5 070

4 Docent 4 925 4 925 4 925 4925 4 925 4 925 4 925 4 925 4 925 4 925

5 Starszy kustosz dyplomowany 4 675 4 695 4 745 4 765 4 800 4 835 4 870 4 895 4 925 4 925

6 Starszy dokumentalista dyplomowany 4 675 4 695 4 745 4 765 4 800 4 835 4 870 4 895 4 925 4925

7 Adiunkt 3 735 3 795 3865 3 935 4005 4 065 4 135 4 205 4 270 4 270

8 Starszy wykładowca ze stopniem dr. 3 610 3 620 3 735 3 735 3 865 3 865 4 005 4005 4 270 4 270

9 Kustosz dyplomowany 3 610 3 610 3 735 3 735 3865 3 865 4 135 4135 4 490 4 490

10 Dokumentalista dyplomowany 3 610 3 610 3 735 3 735 3865 3 865 4 135 4 135 4 490 4 490

11 Starszy wykładowca bez stopnia dr. 3 535 3 535 3 560 3 595 3 610 3 620 3 630 3 655 3 720 3 720

12 Adiunkt biblioteczny 3 210 3 235 3 270 3 305 3 340 3360 3 395 3 430 3 465 3 465

13 Adiunkt dokumentacji naukowej 3 210 3 210 3 270 3 305 3 340 3 360 3 395 3 430 3 465 3 465

14 Wykładowca 2 930 3 070 3 210 3 210 3 340 3 340 3 465 3 505 3 505 3 505

15 Asystent 2 930 3 070 3 210 3 210 3 340 3 340 3 465 3 610 3 610 3 610

16 Asystent biblioteczny 2 005 2155 2 320 2 460 2 600 2 755 2 915 3 060 3 175 3175

17 Asystent dokumentacji naukowej 2005 2155 2320 2 460 2 600 2 755 2 915 3 060 3175 3175

18 Lektor 2 295 2 380 2450 2 530 2 600 2 615 2 755 2 835 3 445 3 445

19 Instruktor 2 295 2 380 2450 2 530 2 600 2 615 2 755 2 835 3 445 3 445

20 Młodszy wykładowca 1 910 2 015 2110 2 215 2 310 2 415 2 530 2 635 2 730 2 730

21 Nauczyciel przedmiotów obronnych 2 295 2 380 2 450 2 530 2 600 2 615 2 755 2 835 3 445 3 445

22 Na uczy dcl przedmiotów pomocniczych 2 005 2225 2475 2 695 2 940 3 165 3 395 3 630 3 830 3 830

23 Adiunkt ze stopniem dr. hab. 4 545 4 545 4 675 4 675 4 800 4 800 4 925 4 925 4 925 4 925

sfinansowany będzie tylko w 98% ze środków dotacji 
budżetowych. Znaczy to dokład nie tyle, że2 % uczelnia 
pokrywa ze środków pozabudżetowych. Przy tak okro
jonych limitach, przypomnienie zapisów Ustawy umo
żliwiających zwiększenie przez senaty uczelni 
wysokości wynagrodzeń ponad wielkość ustaloną w 
taryfikatorach, o ile znajdą się na to środki, może 
zakrawać na żart. Chyba jednak kiepski...

Wzrastają również dodatki za warunki szkodliwe dla 
zdrowia. W naszej Uczelni średnio o 19,3%, a najniż
szy aż o 29% czyli o (sic!) 10 tys. zł i wynosić będą w 
zależności od kategorii 45, 70 i 95 tys. zł. No cóż, 
Ministerstwo zarówno "ceni” naszą pracę jak i “szanu
je” nasze zdrowie. Zaliczki podatkowe zaś, jeszcze 
przed uchwaleniem przez Sejm ustawy budżetowej, po
bierane są w wysokości 21%.
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WYNAGRODZENIA ZASADNICZE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH 
NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

TABELA 4
Kategoria zaszeregowania Miesięczne stawki w tys. zł w AR Miesięczne stawki w tys. zł wg tabeli MEN z 4 lutego br.

I 1 290 1 200 - 1 500

II 1 400 1 250 - 1 600
III 1510 1 300 - 1 700
IV 1 630 1 350 - 1 800
V 1 760 1 400 - 1 950
VI 1 890 1 450 - 2100
VII 2 030 1 500 - 2250
VIII 2170 1 550 - 2 450
IX 2 310 1 650 - 2 650
X 2 460 1 750 - 2850
XI 2640 1 850 - 3 050
xn 2 830 1 950 - 3 250
xm 3020 2 050 - 3 450
XIV 3 220 2 150 - 3700
XV 3 480 2 300 - 3 950
XVI 3 740/ 3 890 2 450 - 4 200
xvn 4 000/4 290 2 600 - 4 600
xvni 4 730 2 750 - 5 000

XIX 5 500 2 900 - 5 800

TABELA 5

kategoria Grupa komputerowa
Stawki

godzinowe w zł w 
AR

Stawki godzinowe w zł wg. MEN

Tabela 1 Tabela 2

I 101/201 8 800 6 700 - 9 400 6 900-11 700
II 102 9180 7 000-10 000 7 250- 12 400

103 9 320
III 104 9 460 7 300 -10 700 7 600-13 000

105 9 600
IV 106 9 740 7600-11 500 8 000-13 800

107 9 880

108 10 020

109 10160
V 110 10 300 8 000 -12 300 8 400-14 600

111 10 440

112 10 580

113 10 720
VI 114 10 860 8 400-13 100 8 900-15 400

115 11 000
116 11 140

117 11 280
VII 118 11 420 8 800-13 900 9 400- 16 300

119 11 560

120/220 11 700
121 11 840

VIII 122 12 060 9 200 - 14 700 9 900 - 17 200
123 12 310
124 12 570

125 12 830

IX 126 12 090 9 600 -15 700 10 400-18 200
127 13 350

128 13 620
129 13 890

X 130 14 160 10000- 16 700 11 000- 19 300
131 14 430

132 14 700

133 14 970
XI 134 15 240 10 400-17 000 12 000 - 20 500

135 15 510
136 15 780
137 16 050

138/238 16 320

Dodatki funkcyjne nauczycieli
1. Dziekan Wydziału Melioracji i Inż. Środowiska 1336 000,-
2. Dziekan wydziału Rolniczego 1 336 000,-
3. Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 1 207 000,-
4. Dziekan Wydziału Technologii Żywności 1 067 000,-
5. Dziekan Wydziału Zootechnicznego 1 067 000,-
6. Prodziekani (wszyscy) 937 000,-
7. Dyrektorzy i z-cy dyrektorów instytutów, kierownicy ka

tedr i samodzielnych zakładów w zależności od kategorii:

(4) 937 000,- (5) 797 000,- (6) 668 000,- 
(7) 633 000,- (8) 586 000,- (9) 550 000,- 
(10) 504 000,- (11) 469 000,- (12) 434 000,- 
(13) 386 000,-
8. Kierownicy zakładów w instytutach i katedrach:
A - 457 000,- B - 392 000,- C - 386 000,- D - 328 000,- zł.
9. Dyrektor Biblioteki Głównej 1 336 000,-
10. Kierownik Studium Prakt. Nauki Jęz. Obcych 668 000,-
11. Kierownik Studium Wychowania Fizycznego 668 000,-

Z WYDZIAŁÓW
Posiedzenia Rady Wydziału 

Melioracji i Inżynierii Środowiska
W lutym 1994 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Wy

działu. Na pierwszym z nich (1 lutego br.), po przeprowa
dzeniu kolokwium habilitacyjnego dr Leszka Kuchara 
(Katedra Matematyki), podjęto jednomyślnie uchwałę o 
nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w dyscyplinie kształtowanie środowiska.

Następne posiedzenie Rady odbyło się22 lutego 1994 r.
• Przedstawione przez dziekana Wydziału, protdr hab. 

Włodzimierza Parzonkę sprawozdanie z działalności w 
roku 1993 wywołało długą, ożywioną dyskusję. Zwracano 
w niej szczególną uwagę na sprawy związane z rozwojem 
kadry naukowej, awansów, rozszerzenia uprawnień do na
dawania stopni naukowych oraz działalnością dydaktycz
ną. Kilku dyskutantów zwróciło uwagę na niedocenianie 
problemów dydaktyki i zwracanie nadmiernej uwagi na 
badania naukowe. Wskazano na konieczność podjęcia 
działań zmierzających do uruchomienia w najbliższej przy
szłości jednego lub kilku studiów doktoranckich.

W podsumowaniu, dziekan podziękował za poruszenie 
w dyskusji wielu istotnych problemów i ustosunkował się 
do większości poruszanych spraw. Sprawozdanie zostało 
w głosowaniu jawnym przyjęte jednomyślnie.

• Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski 
o nagrody Ministra Edukacji Narodowej:

- w dziedzinie dydaktyki za podręcznik "Agrometeorolo- 
gia" dla zespołu w składzie:Stanisław Bac, Marian Rojek 
i Czesław Koźmiński (AR Szczecin),

- w dziedzinie naukowej za monografię "Czynnikipiano
twórcze - plonowanie roślin" dla 9-osobowego zespołu pod 
kierownictwem ptot dr hab. Józefa Dzieżyca.

• Przyjęto wniosek komisji i przy jednym głosie nieważ
nym podjęto uchwałę o dopuszczenie do kolokwium habi
litacyjnego dr. inż. C. Szafrańskiego (AR Poznań).

• Powołano komisję do oceny dorobku naukowego i 
rozprawy habilitacyjnej dr. inż. A Niedzielskiego (AR 
Poznań).

• Jako przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej wybrano dr. hab.Włodzimierza Czamarę.

• W związku z osiągnięciem liczby 31 członków Rady 
Wydziału ze stopniem dr hab. i tytułem profesora, jako 
trzeciego przedstawiciela Wydziału do Senatu Uczelni wy
brano dr. hab.prof. AR Leszka Pływaczyka.

/mr/
Posiedzenie Rady Wydziału ZooŁ

dok. ze s. 10

I roku RW powołała prof. dr. hab. Tadeusza Szulca.
• Dokonano wyborów przewodniczących stałych komisji wy

działowych w osobach:
- prof. dr hab. Andrzej Filisłowicz- przewodniczący Wydz. 

Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Finansów,
- prof. dr hab. Jerzy Juszczak - przewodniczący Wydz. 

Komisji ds. Rozwoju Kadry,
- dr hab. Bożena Patkowska - Sokoła - przewodnicząca 

Wydziałowej Komisji ds. Planów i Programów Studiów.
• RW oddelegowała prof. dr. hab. Bolesława Nowickiego w 

skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
• RW ustaliła przedmioty rygorowe (sesyjne) i nierygorowe 

(posesyjne) obowiązujące w semestrze letnim na studiach 
dziennych.

• Na wniosek Kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Go
spodarki Paszowej RW zmieniła status dwóch przedmiotów: 
żywienie ogólne i paszoznawstwo oraz podstawy żywienia 
szczegółowego, łącząc przedmioty w jeden zakończony egza
minem z całości, czyli po zaliczeniu 3 semestrów zajęć.

• W celu sprawnego realizowania procesu dydaktycznego 
RW zatwierdziła zmianę sekwencji przedmiotów na IV roku 
studiów, przenosząc z semestru VII na VIII przedmioty: profi
laktyka weterynaryjna, ochrona przyrody i zwierzęta ogrodów 
zoologicznych oraz z semestru VIII na VII przedmiot monito
rowanie środowiska.

• Na wniosek Kierownika Katedry Żywienia Zwierząt i Go
spodarki Paszowej RW podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
liczebności grup na 8 pierwszych ćwiczeń z przedmiotu: żywie
nie ogólne i paszoznawstwo. Z uwagi na bezpieczeństwo stu
dentów i w trosce o właściwy poziom ćwiczeń chemicznych z 
zakresu żywienia zwierząt, Rada Wydziału uznaje potrzebę 
prowadzenia 8 pierwszych ćwiczeń z ww. przedmiotów w 
grupach specjalizacyjnych.

/bps/



KRÓTKO
STUDENTKA ROKU ’94

“ Były ładne, nawet bardzo ładne, a niektóre olśnie
wające" - powiedział jeden z jurorów, toteż niełatwe 
miało zadanie jury podczas finałowej imprezy ogólo- 
polskiego konkursu STUDENTKA ROKU ’94 w Ope
rze Wrocławskiej w dniu 12 lutego br. Mimo, iż dwa 
dni wcześniej dziewiętnaście finalistek wyłonionych 
podczas eliminacji, spotkało się w “Dworze Wazów” 
ze swoimi “egzaminatorami”, którzy w rozmowie w 
cztery oczy mieli okazję bliżej poznać zainteresowania 
i intelektualne walory kandydatek, wybór nie był pro
sty. Przez trzy godziny panie pokazywały się publicz
ności, tańczyły i odpowiadały na niełatwe pytania, 
które dobierali prowadzący: Wojciech Dzieduszycki i 
Stanisław Szelc. Z prawdziwą swadą i bez tremy opo
wiadały o swoich studiach, a na pytania odpowiadały z 
kulturą, dowcipem i pomysłowo. Bo nie tylko uroda 
liczyła się w tym konkursie.

Główna nagroda, fiat cinąuecento ufundowany przez 
firmę AMEXIM przypadła studentce II roku rolnic
twa naszej Uczelni, pani Barbarze Bruździak (pisze- 
my o niej na s. 1). Prezenty otrzymały również I i II 
wicemiss: Anita Batorska z V roku polonistyki Uni
wersytetu Wrocławskiego oraz Aneta Pirog z III roku 
Akademii Ekonomicznej. Tytuł Miss Publiczności i 
Miss Foto przypadł w udziale Blance Klein z I roku 
Uniwersytetu Wrocławskiego. "Słowo Polskie” przy
znało nagrodę “Mądrala Słowa Polskiego” najinteli
gentniejszej, zdaniem redakcji, Katarzynie Salomon z 
V roku filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rekto
rzy Politechniki - prof. Andrzej Wiszniewski i 
Uniwersytetu - prof. Wojciech Wrzesiński, którzy 
zasiadali w gronie jury, przyznali Specjalną Nagrodę 
Rektorów (wielkiego pluszowego misia) swojej fawo
rytce, rzeźbiarce Małgorzacie Osiak z II roku 
PWSSP. Żadna z pań nie wyszła z konkursu z pusty
mi rękami, a wrażenia pozostaną zapewne w pamięci 
na długo. Bal w “Dworze Wazów” dla wszystkich 
zaproszonych gości zakończył pierwszą tego rodzaju 
imprezę w kraju.

/mwj/

Spotkanie z Prorektorem
W dniu 21 stycznia 1994 roku Prezydium Samorządu 

Studenckiego Akademii Rolniczej w następującym 
składzie:

Przewodniczący Samorządu Studenckiego
- Magdalena Zatoń - studentka III roku Wydziału 

Zootechnicznego
oraz członkowie:
- Jacek Broi - student IV roku Wydziału Rolniczego
- Tomasz Ciszewski - student III roku Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej
- Michał Negowetti - student III roku Technologii 

Żywności
- Tomasz Szczypka - student III roku Wydziału Me

dycyny Weterynaryjnej
spotkało się z J.M. Rektorem prof. dr. hab. inż. Je

rzym Kowalskim.
Samorząd Studencki przedstawił Panu Rektorowi 

plan działalności na 1993/94. Złożono również spra
wozdanie z dotychczasowej pracy. Wizyta przebiegała 
w bardzo, bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Nato
miast w końcowej konkluzji Pan Rektor zadeklarował 
i zapewnił pomoc ze swej strony w każdej chwili i w 
każdej dziedzinie życia studentów naszej Uczelni, a 
przede wszystkim wszechstronną pomoc w pracy Pre
zydium Samorządu Studenckiego, jak również wzięcie 
udziału w życiu kulturalnym studentów Uczelni.

Serdecznie dziękujemy

Z wyrazami szacunku

Prezydium
Samorządu Studenckiego

STUDENCI 0 STUDENCKICH SPRAWACH

Samorząd
w podsumowaniu

Działalność Samorządu Studenckiego Akademii Rol
niczej we Wrocławiu opiera się na prawach i obowiąz
kach zawartych w Regulaminie Samorządu, 
Regulaminie Studiów oraz Statucie Uczelni.

Jak zawsze, tak i w tm roku dominowały działania o 
charakterze ciągłym. Wśród nich należy wymienić 
m.in.:

- opiniowanie podań do Prorektora ds. Dydaktyki i 
Prodziekanów. Zaopiniowano ponad 55 pism studen
tów wszystkich Wydziałów. Oprócz wniosków o zapo
mogi losowe, podania dotyczyły najczęściej przyznania 
miejsca w DS, ustalenie odpłatności za akademik, przy
znania stypendium, ale i spraw dydaktycznych m.in. 
zaliczenie semestru czy praktyki. Często, szczególnie w 
kwestiach finansowych proponowaliśmy rozwiązania 
niekorzystne z indywidualnego punktu widzenia stu
dentów, ale w imię sprawiedliwego rozdziału środków 
na cele studenckie,

- wydawanie na prośbę Prorektora opinii dotyczących 
zagadnień szeroko związanych ze studentami np. od
płatność za akademik, wysokość stypendiów, finanso
wania studenckiego ruchu naukowego, zawierania 
umów na prowadzenie sklepów i klubów w DS itp,

- działalność informacyjną - dotyczyła głównie popu
laryzacji nowości wprowadzonych przez Rady Wydzia
łu oraz zagadnień związanych z wyborami władz 
Uczelni. Informację rozpowszechniano kilkoma sposo
bami: bezpośrednie podawanie na zebraniach Konwe
ntu Uczelnianego (czerwiec) lub na spotkaniach ze 
starostami w mniejszych gronach oraz poprzez plakaty 
i wywieszki w gablotach, działalność interwencyjną - 
głównie na szczeblu Wydziałów (u Prodziekanów, na 
posiedzeniach Rad Wydziałów). Interwencje bądź za
pytania dotyczyły m.in. zaliczenia ćwiczeń i wykładów, 
niewłaściwego traktowania studentów, istotnych niedo
godności w planie zajęć, tradycyjnie już - rozdziału 
miejsc na specjalizacjach magisterskich i in., udział w 
posiedzeniach Senatu i Rad Wydziałowych, praca w 
komisjach uczelnianych i wydziałowych m.in. w Komi
sji ds. Dydaktyki, Komisji Dyscyplinarnej dla studen
tów, Komisji Statutowej i in. Studenci uczestniczyli w 
pracach komisji problemowych na Wydziałach np. Ko
misji ds. Programu Studiów na Wydziałach Rolniczych. 
Udział studentów w komisjach wyborczych opisany 
został od rębnie w dalszej części sprawozdania, udział w 
ruchu studenckim na szczeblu krajowym (zjazdy OPSS) 
oraz lokalnym (współpraca z samorządami uczelni 
wrocławskich).

W roku 1993 wyraźnie zaznaczyła się obecność po
wstałej przed dwoma laty Studenckiej Rady Wydziału 
Rolniczego - samorządowego organizmu skupiającego 
oprócz przedstawicieli z wyboru, również kilkunastu 
najlepszych studentów. Rada jest forum dyskusyjno-do- 
radczym, w jej spotkaniach zawsze uczestniczy Pro
dziekan. Na kilku ubiegłorocznych zebraniach 
tradycyjnie omawiane były propozycje Dziekana doty
czące spraw studenckich, zmian w programach, w Re
gulaminie Studiów itp. oraz propozycje zgłaszane przez 
studentów.

Jedną z istotniejszych inicjatyw Rady był projekt no
wej, szerokiej ankiety oceniającej wszystkie wykłady i 
ćwiczenia realizowane na Wydziale. Ankieta, której 
realizację Samorząd rozpoczął w marcu i zakończył w 
maju, wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała wiele 
dyskusji wokół wyników.

W minionym roku kontynuowana była akcja "Praca 
dla studenta". Nadal przyjmowane były oferty pracy, 
głównie dorywczej przekazywane (zupełnie nieodpłat
nie) zainteresowanym studentom. Należy podkreślić, że 
liczba chętnych do pracy znacznie przekraczała ilość 
ofert pracy.

Bardzo ważny był w ubiegłym roku udział naszego 
Samorządu w organizacji prowadzeniu Juwanaliów 93. 
M.in. koledze Cezaremu Drzazga powierzono poprowa
dzę nie uroczystości otwarcia studenckiego święta.

Na początku roku akademickiego 1992/1993 Samo
rząd podjął współpracę z Międzynarodowym Stowarzy
szeniem Studentów Rolnictwa IAAS, która była 
kontynuowana do końca tego roku. Członkowie samo
rządu niejednokrotnie pomagali IAAS w realizacji za
mierzeń (np. zbieranie ankiet do Banku danych 
"Absolwent", pomoc przy organizcji "Rajdu Zootechni
ki Wiosna ’93" do Międzygórza itp.).

W obrębie działalności samorządowej znajduje się 
także praca Rad Mieszkańców w Domach Studenckich. 
W ubiegłym roku Rady (choAy w szczątkowej postaci) 
istniały we wszystkich akademikach, ale ich działalność 
była nierówna, nie wszędzie były widoczne.

Przeważnie członkowie Rad angażują się w rozłado
wywanie napięć i łagodzenie sporów między kierownic
twem, a mieszkańcami DS i między samymi 
mieszkańcami.

Słabo wypadła natomiast organizacja życia kultural
nego i towarzyskiego; ograniczała się do pokazów video 
("Talizman" i "Zodiak"), współpracy z Klubem "Kata
kumby" ("Labirynt").

Ponadto Rady angażują się w organizację depozytów 
wakacyjnych, rozdział pokoi, organizaję pracy w ra
mach godzin na rzecz akademika i inne.

W letnim semestrze Samorząd włączył się bardzo 
aktywnie w wybory nowych władz Uczelni. Przedsta
wiciele studentów znaleźli się we wszystkich wyborach. 
Podobnie w większości komisji skrutacyjnych znaleźli 
się studenci - członkowie gremiów wyborczych. W 
terminach zgodnych z kalendarium wyborczym wybra
ni zostali wszyscy reprezentanci studentów do Kole
gium Elektorów, Rad Wydziałowych i Senatu. Na 
wszystkich zebraniach wyborczych frekwencja studen
tów - elektorów była bardzo wysoka.

W październiku minionego roku odbyły się także wy
bory nowego Prezydium Samorządu Studenckiego. No
wo wybrane Prezydium w składzie:

- Magdalena Zatoń, studentka III Roku Wydziału 
Zootechnicznego,

- Tomasz Szczypka, student IV Roku Wydziału Me
dycyny Weterynaryjnej,

- Piotr Majewski, student III Roku Wydziału Inży
nierii Środowiska,

- Michał Negowetti, student III Roku Wydziału Te
chnologii Żywności,

- Tomasz Ciszewski, student III Roku Wydziału Me
dycyny Weterynaryjnej,

- Jacek Broi, student IV Roku Wydziału Rolniczego,
- Sławomir Sobolewski, student IV Roku Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej,
- Dariusz Malak, student III Roku Wydziału Rolni

czego
przejęło od odchodzących kolegów wszystkie sprawy 

związane z działalnością studencką na Uczelni.
Nowi członkowie Samorządu Studenckiego uczestni

czą w posiedzeniach Senatu i Rad Wydziałowych, kon
tynuują pracę w komisjach uczelnianych i wydzia
łowych. W dalszym ciągu utrzymywana jest także 
współpraca z IAAS. Nadal opiniowane są podania skie
rowane do Prorektora d/s Dydaktyki i Prodziekanów 
związane ze sferą socjalno-bytową studentów, których 
do końca tego roku wpłynęło na ręce nowego już Samo
rządu - 26.

Kontynuowana jest też akcja "Praca dla studentów". 
Poza tym członkowie Samorządu wraz z Prorektorem 
ds. Dydaktyki oraz Kierownikiem Działu Spraw Stu
denckich w październiku odwiedzali wszystkie Domy 
Studenckie, w wyniku czego na przełomie listopada i 
grudnia odbyły się wybory nowych Rad Mieszkańców. 
Ich wyniki wraz z planami działalności na rok akademi
cki 1993/1994 zostały przekazane do Samorządu. Tak, 
jak co roku od grudnia nowy Samorząd włączył się do 
rozpoczętych już prac nad organizacją Juwenaliów 94. 
Podtrzymywana jest także współpraca z krajowym ru
chem samorządowym w ramach OPSS oraz z samorzą
dami uczelni wrocławskich.

Należy mieć nadzieję, że w nowym 1994 roku dzia
łalność Samorządu Studenckiego będzie rozwijać się co 
najmniej na takim poziomie, jak dotychczas.

Magdalena Zatoń



uśmiechnij się ...

PRAWA MURPHY’EGO
Jeżeli coś może się nie udać - nie uda się na -pewno

* * *
Nigdy nie kłóć się z głupcem - ludzie mogą nie dostrzec różnicy

* * *
Jeżeli myślisz, że idzie dobrze - na pewno nie wiesz wszystkiego

* * *
Trudne problemy zostawione same sobie staną się jeszcze trudniejsze

* * *
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz

* * *
Druga kolejka jest zawsze szybsza

* * *
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie

* * *
Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia - głupcy są 

zbyt pomysłowi
* * *

Światełko w tunelu - to reflektory nadjeżdżającego pociągu
* * *

To czego szukasz znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
* * *

Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć
* * *

Złota zasada Murphy'ego: Zasady określa ten, kto ma złoto 
* * *

Zasada Robertsona: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci, abyś poszedł 
do diabła, a ty cieszysz się na podróż

* * *
Prawo Gumpersona: Prawdopodobieństwo każdego zdarzeniajest 

odwrotnie proporcjonalne do stopnia, w jakim jest ono pożądane
* * *

Prawo Wylera: Nie ma rzeczy niemożliwych dla kogoś, kto nie musi 
ich zrobić sam

* * *
Prawo Balanie'go: Jak długo trwa minuta, zależy od tego po której 

stronie drzwi toalety się znajdujesz
* * *

Prawo Liebermana: Wszyscy kłamią; niema to jednak znaczenia, 
ponieważ i tak nikt nikomu nie wierzy

* * *
Zasada Westheimera: Aby oszacować czas potrzebny na wykona

nie jakiegoś zadania, należy przewidywany czas pomnożyć przez dwa 
i przyjąć jednostkę o rząd wyższą

* * *
Prawo Greena: Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie 

wiesz, o czym mówisz
* * *

Maksyma Manly'ego: Logika jest absolutnie pewną metodą docho
dzenia do niepewnych wniosków

* * *
Prawo Sattingera: Każde urządzenie będzie działać lepiej, jeżeli wło

żysz wtyczkę do gniazdka
* * *

Prawo Fetta: Nigdy nie powtarzaj udanego doświadczenia 
* * *

Dylemat Główny: Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze 
światów. Pesymista obawia się, że może t obyć prawdą

ANEGDOTY
Nie każdy uczony jest dobrym wykładowcą i odwrotnie - nie 

każdy dobry wykładowca musi być uczonym. Jeśli jednak te 
dwie cechy spotykają się w jednej osobie, powstaje ideał profe
sora.

Na wykładach Humboldta, Dumasa, Bunsena, Śniadeckiego 
czy Mendelejewa było na sali tak tłoczno, że kto chciał zdobyć 
miejsca siedzące, musiał przychodzić na długo przed ich rozpo
częciem.

Nie mieści się
Na wykłady Humboldta przychodziło do 1000 osób. Sala była 

dosłownie zapchana, a można tam było spotkać, jak mówili 
współcześni, wszystkie stany - od murarzy do królów.

Dało to sposobność jednemu z dziennikarzy do napisania:
"Sala nie mieściła słuchaczy, a słuchaczom nie mieścił się w 

głowie wykład."
Odkryto, stwierdzono...

Wykład Bunsena był prosty i łatwo zrozumiały. Wykładowca 
ilustrował go doświadczeniami, które przeważnie sam obmy
ślał. Kiedy mówiło własnych odkryciach, nigdy nie wymieniał 
siebie jako ich autora, lecz mówił bezosobowo - odkryto, zna
leziono, stwierdzono... Jednak słuchacze wiedzieli, o co chodzi, 
i w takich przypadkach robili mu głośną owację. Aby jej unik
nąć, Bunsen tak się urządzał, że o własnych odkryciach mówił 
dopiero pod koniec wykładu. Gdy tylko wśród słuchaczy wybu
chała fala entuzjazmu, Bunsen szybko znikał z sali.

Wykładać laikom
Astronoma Roberta Balia spotyka znajoma i wyraża żal, że nie 

mogła wysłuchać jego wykładu o plamach słonecznych.
- To dość specjalny temat, łaskawa pani - pociesza ją astronom.
- Jak to specjalny - oburza się dama. - Mnie osobiście żywo 

interesuje. Gdy tylko zaświeci słońce, mam zaraz pełno plam na 
twarzy.

Profesor nie jest zajęty
Emil Fischer bardzo dokładnie przygotowywał się do wykła

dów, uprzednio głośno je sobie odczytując.
Pewnego dnia odwiedził go jakiś interesant, który usłysza

wszy, że profesor rozmawia z kimś w swym gabinecie czekał w 
sąsiednim pokoju. Po dłuższym czasie wchodzi pokojówka i 
pyta ze zdziwieniem.

- Na kogo pan tu czeka, dlaczego nie wchodzi pan do profeso
ra?

- Nie chcę mu przeszkadzać. Rozmawia z kimś.
- Ale gdzież tam - śmieje się pokojówka. - Profesor uczy się 

swego wykładu.

Anegdoty zaczerpnięto z książki Wacława Gołembowicza "Uczeni w anegdo
cie" (Wiedza Powszechna, W-a 1962 r.)



ZNÓW O SIECI

WROCŁAWSKA
AKADEMICKA
SIEĆ KOMPUTEROWA

W marcu 1993 roku Wrocławskie Środowisko Akade
mickie otrzymało informacjęz Komitetu Badań Naukowych 
o możliwości startu w konkursie na budowę miejskich sieci 
komputerowych i zakup komputera o dużej mocy oblicze 
niowej. Z inicjatywy Kolegium Rektorów Wyższych Uczel
ni Wrocławia powołano Środowiskową Grupę Roboczą, 
której postawiono zadanie opracowania projektu koncepcyj
nego sieci oraz uzasadnienie potrzeby zakupu komputera o 
dużej mocy obliczeniowej. W początkowym okresie w skład 
Grupy wchodzili przedstawicie następujących uczelni i pla
cówek naukowo-badawczych:

- Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Politechniki Wrocławskiej,
- Akademii Medycznej,
- Akademii Ekonomicznej,
- Akademii Rolniczej,
- Wrocławskiego Oddziału PAN,
- Instytutu Badań Strukturalnych i Niskich Temperatur 

PAN,
- Wrocławskiego Oddziału Instytutu Łączności,
- Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych.
Jednostki współTealizujące projekt wybrały Politechnikę

Wrocławską jako reprezentanta Środowiska w stosunku do 
KBN. Przewodniczącym grupy roboczej zostałprof. Daniel 
J. Bem.

15 kwietnia 1993 roku złożono w KBN dwa wnioski 
inwestycyjne: 1. na budowę Wrocławskiej Akademickiej 
Sieci Komputerowej (WASK) wraz z projektem koncepcyj
nym sieci, 2. na zakup komputera o dużej mocy obliczenio
wej wraz z uzasadnieniem.

Budowę WASK zaplanowano na trzy lata. W pierwszym

etapie (1993 r.) postanowiono wybudować tzw. pętlę FDDI, 
łączącą uczelnie i placówki naukowo-badawcze znajdujące 
w rejonie placu Grunwaldzkiego i na Starówoe. Na realizację 
I etapu przewidziano 11.350.- mi lionówzł. W drugim etapie 
(1994 r.) zaplanowano wykonanie odgałęzienia południo
wego z węzłem umieszczonym w jednym z budynków Aka
demii Ekonomicznej; umożliwi ono włączenie do sieci 
jednostek znajdujących się w południowej części miasta. 
Koszt realizacji II etapu szacuje się na 4.660.- milionów zł. 
W trzecim etapie (1995 r.) zostanie wykonane odgałęzienie 
wschodnie z węzłem umieszczonym w Hotelu Asystenta 
Politechniki przy ul. Wittiga, obsługujące jednostki znajduj- 
ce się we wschodniej części miasta. Koszt realizacji trzecie
go etapu wynosi 6.700.- milionów zł. Całkowity koszt 
budowy sieci WASK wynosi 22.710.- milionów złotych (w 
cenach z marca 1993 r.). WASK jest siecią szkieletową, 
stwarza ona warunki dołączenia do jej węzłów sieci uczel
nianych i innych. Koszty dołączenia poszczególnych jedno
stek nie są uwzględniooe w kosztorysie budowy sieci.

WASK zaplanowano jako nowoczesną sieć komputerową 
pracującą w standardzie FDDI z możliwością przejścia na 
ATM. Szybkość transmisji w standardzie FDDI wynosi 100 
Mb/s. Podstawowym protokołem sieciowym jest TCP/IP, 
przewidziano jednak możliwość stosowania innych proto
kołów. Jako medium transmisyjne wybrano światłowód. 
Przewidziano hybrydowy kabel światowodowy: 20 włókien 
wielomodowych i 12 włókien jednomodowych. Wszyscy 
użytkownicy sieci WASK będą mieli zapewnione następu
jące usługi: - poczta elektroniczna, - transfer zbiorów, - 
dostęp do komputera o dużej mocy obliczeniowej, - dostęp 
do baz danych. Sieć WASK - poprzez Naukową i Akade

micką Sieć Komputerową(NASK) - zapewni dostęp do sieci 
światowych.

Środowisko wrocławskie jest dobrze przygotowane do 
prowadzenia prac naukowych z wykorzystaniem komputera 
o dużej mocy obliczeniowej. 14 zespołów ma osiągnięcia w 
tym zakresie udokumentowane 149 publikacjami. 8 zespo
łów pracuje nad zagadnieniami wymagającymi dużej mocy 
obliczeniowej. Zapotrzebowanie Środowiska oszacowano 
na 500 MFLOPS, 256 MB RAM, 10 GB HDD oraz 10 stacji 
roboczych 16 MB RAM i dwie stacje graficzne 32 MB 
RAM. Koszt zakupu superkomputera wraz z oprogramowa
niem oszacowano na 12.058.- milionów z (ceny z marca 
1993 r.).

W wyniku konkursu KBN postanowił finansować budowę 
sieci w 11 środowiskach, dzieląc je przy tym na trzy grupy:
1. Warszawa, Kraków, Poznań, 2. Wrocław, Toruń, Gdańsk, 
Śląsk, 3. Łódź, Lublin, Rzeszów, Szczecin. Decyzją budże
tową nr 530/I-MSK/l 19/93 z dnia 23 lipca 1993 roku przy
znano dla Środowiska Wrocławskiego kwotę 4.446.- 
milionów złotych na rozpoczęcie realizacji I etapu.

Ze względu na niepełne finansowanie postanowiono wy
konać projekt techniczny całej sieci oraz wybudować tzw. 
małą pętlę FDDI, łączącą Politechnikę Wrocławską Aka
demię Medyczną Akademię Rolniczą oraz budynki uniwer
syteckie na placu Grunwaldzkim. Ze środków Fundacji 
Melona do pętli zostanie przyłączona Biblioteka Uniwersy
tecka przy ul. Szajnochy. Wykonawców projektu sieci i 
ułożenia kabla światowodowego wybrano na drodze prze
targu. Do końca 1993 roku zostało ułożonych 6,3 km kabla 
światowodowego oraz zostaną zakupione niezbędne urzą
dzenia sieciowe. W I kwartale 1994 r. nastąpi instalacja 
urządzeń i uruchomienie małej pętli.

Liczba jednostek współrealizujcych Wrocławską Akade
micką Sieć Komputerową znacznie wzrosła. Siecią WASK 
są obecnie zainteresowane wszystkie wrocławskie uczelnie 
(12), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Immu
nologii i Terapii Doświadczalnej i Cuprum. Podpisano też 
umowę z Zarządem Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. 
w sprawie pomocy i współpracy przy budowie WASK

Złożono w KBN wniosek o dalsze finansowanie budowy 
WASK w roku 1994. Zaproponowano, aby w roku 1994 
wykonać pełną infrastrukturę telekomunikacyjną.

Daniel Józef Bem

Pierwsze kroki w sieci 
- poczta elektroniczna

Wprowadzenie
Jak już pisaliśmy (GŁOS UCZELNI nr 17,18) w 

naszej Uczelni funkcjonuje sieć komputerowa, która 
obejmuje sieci lokalne typu Novell i pojedyncze 
komputery, zainstalowane w różnych jednostkach 
organizacyjnych. Dzięki sieci użykownicy kompu
terów osobistych klasy IBM PC uzyskali możliwość 
korzystania z poczty elektronicznej. Koresponden
cja elektroniczna może być prowadzona zarówno w 
obrębie Uczelni, jak i w skali globalnej - przez sieć 
Internet - z użytkownikami innych sieci w kraju i za 
granicą. W sieci AR, bazującej wyłącznie na kom
puterach klasy IBM PC, usługi poczty elektronicznej 
oparto o popularne oprogramowanie "public doma- 
in" - Pegasus Mail 3.01 i Mercury 1.10. Podane dalej 
informacje adresowane są do nowych użytkowni
ków poczty elektronicznej, którzy będą z tego opro
gramowania korzystać.

Jak zostać użytkownikiem poczty 
elektronicznej?

Każdy użytkownik (abonent) poczty elektronicz
nej musi mieć "skrzynkę pocztową" na jednym z 
komputerów sieci, zwykle najbliższym. W sieci AR 
musi to by jeden z serwerów Novell. W celu założe
nia skrzynki skontaktuj się z administratorem sieci 
lokalnej (lub z administratorem sieci uczelnianej - w

Ośrodku Zastosowań Informatyki), który: 
zarejestruje Cię jako użytkownika sieci,

ustali Twój identyfikator sieciowy (zwykle - na
zwisko), stanowiący później element adresu ele
ktronicznego,

■♦włączy do grupy użytkowników poczty elektro
nicznej,

■♦w razie potrzeby przeszkoli Cię w zakresie pod
stawowych zasad pracy w sieci (włączenie kompu
tera, wystartowanie oprogramowania sieciowego, 
otwarcie sesji sieciowej, zmiana hasła, wywołanie 
programów itp.).

Adresy elektroniczne
W korespondencji elektronicznej - tak jak w tra- 

dycyj nej - adresu używa się w odniesieniu do odbior
cy i nadawcy przesyłki. W środowisku sieci Novell 
rozróżnia się dwa formaty adresów poczty elektro
nicznej:

■♦adres Novell, postaci:server/user
■♦ adres Internet, postaci:user@host.domain-l. ... 

.domain-n
gdzie:
user- identyfikator sieciowy użytkownika,
server - nazwa serwera Novell,
host - nazwa komputera sieci Internet, gdzie znaj

duje się skrzynka pocztowa,

domain-i,- nazwy tzw. domen adresowych w sieci 
Internet, i = 1,2,... n.

W sieci AR przyjęto, że serwery Novell są hostami 
sieci Internet (o odpowiednio identycznych na
zwach) w domenie AR.WROC.PL. Adresy Novell 
mogą być używane wyłącznie w komunikacji w 
obrębie sieci Novell, adresy Internet - zawsze.

Dla przykładu, użytkownik STAN1SZ, zarejestro
wany na serwerze OZI (Ośrodek Zastosowań Infor
matyki AR) miałby dwa adresy: OZI/STAN1SZ i 
STANISZ@OZI.AR.WROC.PL.

Zasady ogólne
W celu skorzystania z poczty elektronicznej nale

ży otworzyć sesję sieciową, a następnie wprowadzić 
polecenie

PMAIL
W rezultacie pojawi się podstawowy ekran progra

mu, zawierający główne menu (przy pierwszym 
kontakcie użytkownika z pocztą wcześniej pojawia 
się okno z krótkimi wskazówkami na temat zasad 
obsługi programu). Wybór pozycji z menu realizuje 
się za pomocą klawiszy przesuwania kursora 
(strzałka w górę, w dół) i naciśnięcie klawisza <En- 
ter> lub przez naciśnięcie klawisza z wyróżnioną 
literą. Wybór jednej z opcji powoduje odpowiednią 
zmianę wyglądu ekranu: pojawienie się okienka dla 
listów, menu lokalnego u dołu ekranu, pomocni
czych okienek dla wpisania dodatkowych informa
cji, wyboru opcji lub potwierdzenia operacji. W 
większości przypadków naciśnięcie klawisza FI po
woduje wyświetlenie okienka z objaśnieniami (w 
języku angielskim) aktualnie wybranej funkcji czy 
opcji. Przy potwierdzaniu operacji używa się klawi
sza Y - dla potwierdzenia, N - dla odrzucenia. Dla

AR.WROC.PL
mailto:STANISZ%40OZI.AR.WROC.PL
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rezygnacji z operacji i powrotu do menu głównego 
używa się klawisza <Es»

Wysłanie listu
Z menu głównego wybieramy opcję Send a mail 

message, a następnie na ekranie edycji listu wpisu
jemy kolejno: w okienku u góry, po słowie To: - 
adres odbiorcy, po słowie Subj: - krótkie określenie 
przedmiotu korespondenci, a w głównym oknie - 
treść listu. Dla wysłania listu naciskamy kombinacje 
klawiszy <Ctrl> +<Enter>

(dokładniej: naciskamy<Ctrl> i - przytrzymując 
go - <Enter>.

Podczas pisania listu korzystamy z wbudowanego 
edytora, którego polecenia wzorowane są na jednym 
z klasycznych edytorów tekstowych (Wordstar - czy 
ktoś go jeszcze pamięta?). Wiele osób, zwłaszcza 
te, które znają zintegrowane środowisko programi
styczne produktów firmy Borland (np. Turbo Pascal), 
szybko zauważą interesujące możliwości edytora, 
redagowanie listów, np. automatyczne "zawijanie" 
tekstu, włączenie do listu zawartości dowolnego pli
ku, przerwanie redagowania listu i przechowanie 
jego treści na dysku jako pliku tekstowego, itp. 
Pełny opis funkcji edytora dostępnyjestpo naciśnię
ciu klawisza FI: pojawia się pomocnicze menu, z 
opcjami dotyczącymi różnych funkcji edytora.

Odbiór listów
Nadejście nowej korespondencji jest sygnalizo

wane użytkownikowi przy otwieraniu sesji siecio
wej, komunikatem ... new or unread mail, a także w 
trakcie sesji, napisem Mail from .... zawierającym 
adres nadawcy, godzinę otrzymania i przedmiot listu 
(pojawienie się tej ostatniej formy sygnalizacji blo
kuje komputer do czasu skasowania sygnalizacji; w 
tym celu należy nacisnąć kombinacje klawiszy

<Ctrl> + <Enter>). Po wywołaniu programu PMA-
ILw menu głównym pojawi się opcja check for New 
mail, wskazująca istnienie w skrzynce użytkownika 
nieprzeczytanych listów. Wybranie tej opcji powo
duje wyświetlenie wykazu informacji z nagłówków 
nieprzeczytanych listów (nadawca, przedmiot, data 
i godzina otrzymania i in.). Aby odczytać należy, 
korzystając z klawiszy strzałek, wybrać interesującą 
pozycję wykazu i nacisnąć klawisz <Enter> - list 
ukaże się w okienku. Dłuższe listy możemy przeglą
dać, korzystając z klawiszy strzałek oraz PgDn i 
PgUp. Przeczytany list możemy skasować, naciska
jąc klawisz lub pozostawić bez zmian i powrócić do 
głównego menu, naciskając klawisz <Esc>.

Funkcje zaawansowane
Poza opisanymi wyżej elementarnymi operacjami 

program PMAIL oferuje dużą liczbę funkcji i udo
godnień, przeznaczonych dla bardziej zaawansowa
nych użytkowników. Funkcje te są dostępne poprzez 
główne menu programu lub przez menu lokalne, 
wyświetlane w czasie redagowania czy czytania li
stu. Najważniejsze z nich to:

■♦przesyłanie dowolnych zbiorów (tekstowych i 
binarnych), jako listów (opcja send Files via mail) 
lub załączników do listów (opcja Send a mail mes
sagĄF7),

odpowiedź na list z możliwości zwrotu listu 
(lub jego fragmentów) z własnymi dopiskami (ko
mentarzami),

■♦ udogodnienia dla potwierdzania dostarczenia 
listu do skrzynki odbiorcy i otwarcia listu przez 
adresata,

-♦utworzenie podpisu elektronicznego, tj. tekstu 
umieszczanego automatycznie na końcu każdego 
wysyłanego listu (opcja Preferences\edit or create 
Signatures),

■4 tworzenie folderów, tj elektronicznych przegró
dek do segregowania listów (opcja Browse\F10),

■♦automatyczne zapamiętywanie kopii wysyła
nych listów, tworzenie list dystrybucyjnych.

Co dalej?
Więcej informacji o możliwościach poczty ele

ktronicznej i programu PMAIL można uzyskać z 
jego wbudowanej pomocy (naciskając klawisz FI w 
kontekście interesującej nas opcji). Metoda polega
jąca na studiowaniu tekstów objaśniających, ukazu
jących się na ekranie (niestety w języku angielskim) 
często może pomóc w konkretnym przypadku, ale 
nie może być polecana jako sposób na systematycz
ne zgłębienie tajników programu. Cierpliwym i wy
trwałym można jeszcze zaproponować studiowanie 
tych tekstów i eksperymentowanie - po wielu godzi
nach lektury i prób dowiedzą się prawie wszystko.

Niestety pełna instrukcja obsługi programu niejest 
dostarczana jako "free software" - trzeba ją zakupić 
u autora w Nowej Zelandii (wysyłając odpowiednie 
zamówienie - oczywiście pocztą elektroniczną). Ale 
od czego mamy sieć, a w niej ponad 30 serwerów 
Novell? Wystarczy otworzyć sesję sieciową na ser
werze CI-1 (wCentrum Informatycznym Politechni
ki Wrocławskiej) podając jako nazwę użytkownika 
INFO (bez hasła), a następnie wprowadzić polecenie 
INFO i z ukazującego się menu wybrać opcje Poczta 
elektroniczna\Instrukcja obsługiPMAlL. Na ekranie 
ukaże się tekst i nstrukcji, dającej pełny, choć zwarty 
opis wszystkich funkcji programu PMAIL. Instru
kcję tę można sobie skopiować i wydrukować (od
powiednią wskazówkę uzyskuje się po wybraniu 
opcji Jak korzystać z informatora).

Spróbuj, a nie pożałujesz. Korespondencję testo
wą, zapytania i reklamacje można przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres:

STANISZ@CI-1. CI.PWR.WROC.PL

Andrzej Stanisz

Ochrona własności intelektualnej w szkołach wyższych
W ostatnim okresie w skali ogólnokrajowej realizowane 

były przekształcenia systemu prawnego ochrony własności 
intelektualnej, w tym również dotyczącego spraw wynalaz
czości, w celu dostosowania go do standardów światowych.

Podstawowe regulacje prawne w zakresie wynalazczości 
i ochrony patentowej zawarte są w następujących ustawach 
uchwalonych lub znowelizowanych na przełomie lat 
1992/93:

1. Ustawa z dnia 30.10.1992 r. o zmianie ustawy o wyna
lazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym RP (jednolity 
tekst - Dz.U. z 1993 r. nr 26, poz. 117),

2. Ustawa z dnia 30.10.1992 r. o ochronie topografii 
układów scalonych (Dz.U. nr 100, poz. 498),

3. Ustawa z dnia 9.01.1993 r. o rzecznikach paten
towych (Dz.U. nr 10, poz. 46),

4. Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).

Są już na ukończeniu prace legislacyjne dotyczące ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nowe ustawodawstwo w dziedzinie wynalazczości i 
ochrony własności przemysłowej przybliża naszą gospodar
kę do systemów zachodnich. Stawia to przed uczelniami 
nowe wielokierunkowe zadania, w tym również w zakresie 
wynalazczości, doskonalenia rozwiązań organizacyjnych, 
merytorycznych oraz umiejętności zawodowych. W związ
ku z tym należałoby zwrócić szczególną uwagę zarówno na 
odpowiednie zabezpieczenie prawne wyników własnych 
prac badawczych, jak też wyeliminować ewentualność na
ruszenia praw wy łącznych osób trzecich przezpracowników 
naszej Uczelni. W tym celu należy zwrócić większą uwagę 
na zapoznanie się z nowymi uregulowaniami prawnymi i 
brać czynny udział w szkoleniach seminaryjnych organizo
wanych przez różne ośrodki, mające istotne doświadczenie 
w tym zakresie. Z przykrością należy odnotować fakt, że 
stosunek pracowników naukowych uczelni wrocławskich 
nie jest zbyt budujący. Jako przykład można podać fakt, że 
w kursie zorganizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie 
Kopemikańs kie i Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości

i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloń
skiego dla pracowników nauki, który odbył się w dniach 
5-7.11.93 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, wzięło udział 
tylko kilku naukowców - niestety nie było wśród nich żad
nego przedstawiciela nauki z naszej Uczelni mimo, że dzie
kanaty dostały takie zaproszenia. Zadaniem tego kursu było 
dostarczenie naukowcom podstawowej wiedzy na temat 
prawnych możliwości ochrony własności intelektualnej, jak 
również przekazanie informacji o zasadach i możliwościach 
otrzymania grantu na projekty badawcze czy stypendium 
indywidualnego. Mogło to stanowić wymierną pomoc w 
planowaniu własnej kariery naukowej, jak też stanowić za
chętę do planowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Jesienią ubiegłego roku odbyło się seminarium naukowe 
dla pracowników szkół wyższych podległych Ministerstwu 
Edukacji Narodowej. Oprócz omawiania nowych zasad fun
kcjonowania podmiotów gospodarczych, analizowano rów
nież sytuację w dziedzinie wynalazczości w kraju, ze 
szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych. Na pod

Dane statystyczne dotyczące ochrony patentowej w uczelniach rolniczych za 19992 r.

Uczelnia Projekty zgłoszone do 
UPRP

Prawa wyłączne Dość spraw w toku
uzyskane utrzymywane w mocy

AT-R Bydgoszcz 1 7 67 43
AR Lublin 5 11 24 16
AR-T Olsztyn 11 17 93 31
AR Poznań 9 16 70 28
AR Szczecin 3 4 9 11
AR Wrocław 14 12 52 30
SGGW Warszawa 9 10 39 30
WSR-P Siedlce 8 3 3 26

RAZEM 62 80 357 215

stawie danych uzyskanych z Urzędu Patentowego RP wyni
ka, że w roku 1992 zmniejszyła się w skali ogólnokrajowej 
1 iczba zgłoszeń krajowych wynalazków o ok. 15% w stosun
ku do roku 1991. Według oceny Utzędu Patentowego RP,

obrotu gospodarczego projektami wynalazczymi wyniosły 
łącznie 9 444,1 min zł. Przychody te byłyby jeszcze większe, 
gdyby partnerzy zawieranych umów (licencjobiorcy) wy
wiązywali się teiminowoi rzetelnieze zobowiązań licencyj-

spadek liczby zgłoszeń krajowych wynalazków był spowo
dowany zmianą podejścia podmiotów gospodarczych do 
polityki patentowej - niestety niejest to podejście właściwe 
lecz krótkowzroczne i w niedługim czasie może przynieść 
niekorzystne skutki gospodarcze.

Na podstawie analizy ankiet zebranych w 42 uczelniach 
podległych MEN wynika, że również w tym resorcie nastąpił 
spadek ilości wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszo
nych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Ogółem w 
ww. uczelniach w 1992 r. zgłoszono do ochrony w UP RP 
531 projektów wynalazczych, uzyskano 952 praw wyłącz
nych, w tym 857 patentów, utrzymywano w mocy (z wcześ
niej uzyskanych) 4271 praw wyłącznych, natomiast spraw 
w toku - rozpatrywanych przez UP RP - było 2209.

Po raz pierwszy nasza Uczelnia ząjęła 1-sze miejsce 
wśród uczelni rolniczych, pod względem zgłoszonych do 
ochrony w UP RP projektów wynalazczych.

Łącznie uczelnie wydały na ochronę wynalazków i wzo
rów użytkowych w kraju 1 549,3 min zł. Przychody z tytułu

CI.PWR.WROC.PL


SYMPOZJA * KONFERENCJE * SEMINARIA * SZKOŁY
IV TARGI SPOŻYWCZE "TASPOL" we WROCŁAWIU

W dniach 27-30.01.1994 r. odbyty się we Wrocławiu Krajowe Targi Spożywcze 
"Taspol". Organizatorami byty dwie instytucje: Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala 
Ludowa" i Spółka "Interart".

W imprezie wzięło udział ponad 160 wystawców, prezentując wyroby pochodzące z 
takich działów produkcyjnych jak: mleczarstwo i serowarstwo, przetwórstwo owocowe i 
warzywne, piekamictwo i cukiernictwo, produkcja makaronów, przetwórstwo mięsa i ryb, 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze. 
Znacznie więcej niż w zeszłym roku, zaprezentowano na Targach maszyn i urządzeń dla 
przemysłu spożywczego.

OrganizatorzyTargów Spożywczych "Taspol" powołali przedstawicieli naszej Uczelni 
w skład Jury konkursowego: prof. dr hab. Grażynę Lisińską (przewodniczącąJury), dr. 
inż. Kazimierza Michalaka (sekretarza Jury) i dr. inż. Andrzeja Jarmoluka, oceniają
cego zgłoszone do konkursu wyroby konsumpcyjne oraz maszyny i urządzenia dla 
przemysłu spożywczego. Komisja Konkursowa przydzieliła 3 medale i 8 wyróżnień w 
kategorii artykułów konsumpcyjnych oraz 3 medale i 2 wyróżnienia w kategorii urządzeń 
i technologii.

Prezentowane na Targach wyroby spożywcze o szerokiej gamie asortymentowej, wy
sokiej jakości sensorycznej i odżywczej, estetycznie opakowane świadczyły o dużym 
postępie w technologii produkcji krajowego przemysłu w ostatnim czasie.

/§!/

OCHRONA BORÓW TUCHLSKICH - METODY BADAWCZE I 
PROGNOZY (Tleń/Świecka, 30.11. - 2.12. 1993 r.)

Uczestnikami konferencji zorganizowanej przez Zakład Kształtowania i Ochrony Środo
wiska Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy było kilkadziesiąt osób: naukowcy z 
kilku ośrodków akademickich - wśród nich dwaj pracownicy Instytutu Melioracji i Kształto
wania Środowiska naszej Uczelni: dr hab-Andrzej Drabiński, który wygłosił referat 'Pro
ekologiczne zasady regulacji cieków' i dr hab. Józef Sasik z referatem pt. 'Ekologiczne 
aspekty budowy zbiorników wodnych' - przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członkowie władz wojewódzkich i terenowych oraz 
leśnicy.

Po wysłuchaniu kilkunastu referatów, obejmujących szeroki zakres tematyczny spraw 
związanych z przyrodniczymi, technicznymi aspektami ochrony środowiska, sformułowano 
szereg wniosków uzasadniających potrzebę podjęcia kompleksowych badań naukowych, 
których wyniki będą wykorzystane przy opracowaniu projektu objęcia Borów Tuchlskich 
ochroną prawną w formie parku narodowego lub rezerwatu biosfery - obecnie tylko część 
tego terenu wchodzi w skład parku krajobrazowego i obszarów chronionego krajobrazu.

W ramach konferencji odbyła się też sesja referatowo-dyskusyjna poświęcona problema
tyce wykorzystania wyników badań naukowych w procesie dydaktycznym.

/ad/

Ochrona własności ... dok. ze s. 15

nych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w większości uczel
ni technicznych i rolniczych przychody z wynalazczości 
wielokrotnie przekraczały wydatki na ochronę patentową 
np. w AR Szczecin 26-krotnie, w Politechnice Świętokrzy
skiej 15-krotnie, w AR Wrocław 13-krotnie, w AR-T Ol
sztyn i Politechnice Warszawskiej 11-krotnie.

W materiałach opracowanych przez MEN zwrócono rów
nież uwagę na problem badań patentowych w aspekcie 
prowadzonych prac naukowo-badawczych, wycofania z 
programów dydaktycznych studiów wielu uczelni zagad

Dane statystyczne obrazujące koszty ochrony patentowej oraz wpływy z obrotu projektami 
wynalazczymi w uczelniach rolniczych za 1992 r.

Uczelnia Koszty ochrony w UPRP w min. zł Przychody z wykorzystania projektów 
wynalazczych w min. zł

AT-R Bydgoszcz 10,0 25
AR Lublin 8,0 ■
AR-T Olsztyn 35,3 409
AR Poznań 20,0 78
AR Szczecin 4,0 105
AR Wrocław 19,2 248
SGGW Warszawa 9,0 30

WSR-P Siedlce 5,0 -

RAZEM 110,5 895

nień dotyczących wynalazczości i ochrony patentowej, 
komputeryzacji zbiorów literatury patentowej oraz p romocji 
wynalazków.

Jak powszechnie wiadomo, poziom merytoryczny prac 
badawczych uwarunkowany jest w znacznej mierze znajo
mością literatury przedmiotowej, wśród której literatura pa
tentowa stanowi najszybsze źródło informacji o nowych 
rozwiązaniach innowacyjnych. Z tego względu organizacja 
informacji patentowej i prowadzonych w oparciu o nią 
badań patentowych, zarówno do ustalenia wyjściowego sta
nu techniki, jak i zdolności patentowej wyników pracy, jest 
ważnym obszarem współdziałania pracowników nauko
wych z komórkami służb wynalazczości. Większość uczelni 
technicznych w kraju posiada dość obszerne zbiory polskiej 
literatury patentowej. W naszej Uczelni Ośrodek ds. Wyna
lazczości, Wdrożeń i RZD posiada, oprócz opisów wynalaz
ków i wzorów użytkowych własnych rozwiązań, 
następującą literaturę patentową: roczne wykazy patentów 
na wynalazki, roczne wykazy praw ochronnych na wzory 
użytkowe - udzielonych przez Urząd Patentowy RP, Biule
tyn Urzędu Patentowego RP (dwutygodnik) - o zgłoszonych

wynalazkach i wzorach użytkowych, Wiadomości Urzędu 
Patentowego RP (miesięcznik) - o udzielonych patentach, 
prawach ochronnych oraz o rejestracji znaków towarowych 
i wzorów zdobniczych, Międzynarodową Klasyfikację Pa
tentową - MKP (II, III, IV, V edycję), Indeks haseł - doty
czących MKP, czasopismo "Nowator", w którym poruszane 
sąsprawy wynalazczości i ochrony własności intelektualnej. 
Ponadto, w Ośrodku znajdują się również podstawowe akty 
prawne dotyczące wynalazczości. Powyższe zbiory są ogól
nie dostępne i korzystają z nich zarówno pracownicy jak i 
studenci naszej Uczelni.

Do tej pory mało doceniane było znaczenie badań paten

towych przez pracownikówprowadzących prace badawcze. 
Zaledwie w 7-miu uczelniach w kraju istniał formalny wy
móg poprzedzania prac badawczych badaniami patentowy
mi i tylko w 9 uczelniach, w protokołach 
zdawczo-odbiorczych prac badawczych, wymagana jest in
formacja o wynikach przeprowadzonych badań patento
wych odnośnie czystości fub zdolności patentowej.

Zdaniem MEN, nie jest także odpowiednio doceniane w 
działalności dydaktycznej szkół wyższych znaczenie proble
matyki ochrony własności intelektualnej. Absolwent każdej 
szkoły wyższej powinien posiadać minimum wiedzy w za
kresie zasad ochrony prawnej rozwiązań technicznych, skut
ków istnienia takiej ochrony, obrotu prawnego chronionymi 
rozwiązaniami, problematyki zwalczania nieuczciwej kon
kurencji, praktykmonopolistycznych, roli znaku towarowe
go w obrocie gospodarczym oraz ochrony dóbr osobistych i 
praw majątkowych na gruncie prawa autorskiego. Tymcza
sem w 10 uczelniach nie prowadzi się żadnych zajęć z tej 
problematyki, a w uczelniach rolniczych i ekonomicznych 
zajęcia prowadzone są w większości przypadków w zbyt 
małym wymiarze godzin, często na zasadzie informacji

sygnalnej w ramach różnych przedmiotów zawodowych. W 
naszej Uczelni, wpołowielat osiemdziesiątych, prowadzone 
byty zajęcia z tej dziedziny w wymiarze 4-8 godzin prawie 
na wszystkich kierunkach studiów, jednakwostatnich latach 
problematyka ta została skreślona z programów nauczania.

Nienajlepiej przedstawia się stan komputeryzacji zbiorów 
literatury patentowej. Np. bazy zawierające informację syg
nalną o zgłoszeniach wynalazków w Urzędzie Patentowym 
RP "POLPAT", pod koniec 1992 r., posiadało tylko 6 uczel
ni. Niezadawalający stan komputeryzacji informacji paten
towej stwarza istotne utrudnienia w prowadzeniu badań 
patentowych. Przewiduje się, że w niedługim czasie Ośro
dek ds. Wynalazczości, Wdrożeń i RZD naszej Uczelni 
otrzyma komputer i będzie można rozpocząć gromadzenie 
odpowiednich baz danych z tej dziedziny.

Niezadawalający był też stan promocji osiągnięć nauko
wych i innowacyjnych w skali ogólnokrajowej. W 26 uczel
niach, nie prowadzono żadnej działalności promocyjnej, w 
22 nie było żadnej komórki organizacyjnej, która miałaby 
przypisanądziałalnośćdozakresu swoich obowiązków. Tyl
ko w 8 uczelniach, w tym i w naszej, są specjalistyczne 
jednostki organizacyjne dla promocji i wdrażania własnych 
osiągnięć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie oceniło 
inicjatywy i działalność Prezydium Rady Rzeczników Pa
tentowych MEN w zakresie szkolenia kadr zajmujących się 
wynalazczością i obrotem licencjami oraz rozwijania infor
macji patentowej. Działalność tę prowadzono we współpra
cy z Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem 
Patentowym oraz Stowarzyszeniem Rzeczników Patento
wych, dzięki czemu zorganizowano cykl seminariów szko
leniowych m.in. na temat licencji i transferu technologii oraz 
strategii patentowania i licencjonowania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi potrzebę dalsze
go wspierania działalności - działającej przy nim - Rady 
Rzeczników Patentowych, na rzecz rozwijania wynalazczo
ści, doskonalenia kadr zajmujących się ochroną patentową i 
promocją innowacji. Badania patentowe i właściwie prowa
dzona ochrona osiągnięć naukowo-badawczych już przyno
szą uczelniom wymierne korzyści. Dlatego też powinna w 
nich być rozwijana działalność promocyjna swoich osiąg
nięć, poprzez wyspecjalizowane i dobrze zorganizowane 
służby, bowiem w świetle zachodzących przekształceń go
spodarczych, coraz większego znaczenia dla wszystkich 
uczelni nabiera sprawa komercjalizacji wyników badań na
ukowych.

Stanisław Mączka 
Rzecznik patentowy
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