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i podsumowań. W odniesieniu do sfery zarządzania gospodarką Akademii jest
miejsce wyłącznie na głęboki pesymizm. Ostatnie sześć lat to w tym kontekście czas
całkowicie zmarnowany za sprawą nieudolnego i niekompetentnego kierownictwa
administracji uczelni. Aktywność zawodowa tej grupy ludzi sprowadzała się wyłącznie
do zapewnienia sobie wysokich wynagrodzeń oraz nieudanych prób podpisania się
pod osiągnięciami poprzedników.
Z przykrością konstatujemy, że wszelkie uzasadnione uwagi i postulaty
dotyczące gospodarki Akademii kierowane do Pana Rektora nie spotkały się
z należnym odzewem.
Społeczność Akademii Pedagogicznej ma prawa poznać powody fiaska
projektu rozbudowy budynku głównego uczelni, osoby winne temu stanowi rzeczy
oraz wysokość strat finansowych poniesionych z tytułu przedawnionej dokumentacji.
Trzeba pamiętać, że wznowienie działań w tym zakresie to nowy projekt a zatem
nowy znaczący wydatek finansowy ustalany procentowo w stosunku do rosnącej
wartości inwestycji. A więc kolejne straty finansowe. To rażący przykład karygodnej
niegospodarności. Ta sprawa winna się stać przedmiotem wyjaśnień prokuratorskich.
Jak pogodzić to z informacją o ciągłym kryzysie finansowym uczelni to pytanie
retoryczne, które skierować trzeba do kierownictwa administracji uczelni.
Chcemy wiedzieć dlaczego urzędowy optymizm prezentowany przez kanclerza
w wywiadzie udzielonym periodykowi „Miesiąc w Krakowie” zatytułowanym „Po
wejściu do Unii nie będziemy musieli się wstydzić” okazał się szyderstwem losu.
Według
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rozbudowanego gmachu. Tymczasem w miejsce inwestycji mamy zaplecze
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Działania merytoryczne kierownictwa administracji uczelni zastępowane są
nieprofesjonalnymi pozornymi poczynaniami takimi jak np. spóźniona, bezsensowna
reorganizacja administracji Akademii mająca faktycznie na celu nie tyle poprawne
funkcjonowania struktur administracyjnych co raczej zapewnienie posad osobom
spod znaku „BMW” – bierni, mierni, wierni. Skandalem jest pozostawienie na wiele
miesięcy bez kierownika komórki odpowiedzialnej za rekrutację w okresie
poprzedzającym bezpośrednio akcje naboru kandydatów na studia.
Reorganizacji najpilniej wymaga Biuro Rektora, ulubiona struktura kanclerza
uczelni, powstała według jego koncepcji i z jego inicjatywy dla rozgrywania własnych
kompleksów i zaspokojenia zamiłowania do izolacji od ludzi i problemów i nie
wiadomo czym podyktowanego bizantyjskiego przepychu. Tę rozdętą personalnie
i lokalowo, archaiczną, nieefektywną i dworską strukturę, należałoby zastąpić
nowoczesną maksymalnie dwuosobową recepcją, skupiającą osoby o wysokim
poziomie kwalifikacji merytorycznych i biegłej znajomości języków obcych.
Zamknęłoby to epokę sekretarek w gabinetach. W sytuacji deficytu lokali, którego
skutki
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także
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przysłowiowym

kątem

w wieloosobowych pokojach nie powinno być miejsca na takie zbytki.
Uzdrowienie sytuacji w administracji wymaga ogłoszenia otwartego konkursu na
kierownicze stanowiska w tej strukturze, także dlatego aby zapobiec kolejnym
wątpliwym eksperymentom personalnym w wykonaniu następnego nieudacznika
rodzinnego chowu, uczącego się trudnej sztuki zarządzania na żywym organizmie
uczelni. Jest to ważne dlatego, że misję Akademii realizować będzie można
najpełniej po wcześniejszym odbudowaniu fundamentów materialnych zniszczonych
przez obecne kierownictwo administracji uczelni.
Apelujemy do Pana Rektora raz jeszcze o wyciągnięcie właściwych wniosków
w stosunku do negatywnych zjawisk, które za sprawą kierownictwa administracji
uczelni bulwersują naszą Społeczność.
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