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Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Szczecifi skiego
Prof. dr hab. Edward Wodarczyk
/ w miejscu /

Dotyczy: Remontu budynku parterowego (81) WNEiZ przy ul. Mickiewicza 66
w Szczecinie przeprowadzonego w 2007r.

Dziat techniczny US w odpowiedzi na pismo Komisji Uczelnianej NSZZ
,,SolidarnoS6" Uniwersytetu Szczecihskiego z dnia 10.01 .2014r ( znak
L.dz.37 6 IKU S I 0 1 120 14) i nform uje :

1. 26.03.07r Uniwersytet Szczeciriski przejqt protokolarnie budynek uzytkowany
przez Politechnikg Szczecifiskq. W zwiEzku z powyzszym pojawila sie
koncepcja Dziekana WNE|Z US prof. dr hab. Edwarda Urbariczyka (poparta
przez wladze rektorskie ) o przeniesieniu Wydawnictwa Naukowego US do
przejgtego budynku. Dziekan argumentowal swojq decyzjg potrzebq
przejgcia dotychczas zajmowanych pomieszczefi przez Wydawnictwo
Naukowe na potrzeby wlasne wydzialu. Pismem z dnia 17.04.07r. Wydziat
poprosit o przeprowadzenie remontu w cele realizacji przeprowadzki. Dziat
techniczny przeprowadzil wizjg lokalnq i poinformowat pismem z dnia
14.05.07r Dziekana o stanie faktycznym i prawnym budynku, ewentualnym
zakresie i kosztach prac remontowych. Dziekan 28.06.07r w rozmowie
telefonicznej podtrzymaN swoje stanowisko, jednocze6nie informujEc, ze
sprawa jest bardzo pilna (nie ma czasu na tworzenie dokumentacji
projektowej), a zakres prac i ich sfinansowanie lezy po stronie administracji
centralnej. Pismem z dnia 2.07 .A7r Dzial Techniczny US zwrocil siq z proSbq
do Kanclerza US z pro6bq, o potwierdzenie rczpoczecia remontu z koszt6w
og6lnouczelnianych, jego zakresu i wysoko6ci Srodkow finansowych, jakie
mohe uczelnia na remont przeznaczyl. Kanclerz potwierdzil, 2e decy4q
wladz rektorskich nalezy remont przeprowadzic w niezbqdnym zakresie i w
jak najszybszym czasie, a koszt remontu nie powinien przekroczye 50 tys.
zlotych.

2. Dnia 5.A7.07r zostal spisany protokol uzgodnien prac remontowych w
niezbgdnym zakresie. Skupiono sig na naprawie i odnowieniu istniej4cych
okladzin i instalacji, zakladajqc, 2e obiekt byt dotychczas u?ytkowany, wigc
nie nastqpila jaka6 nadzwyczajna okolicznoSd, zeby nie mozna byto go w
dalszym ciqgu uzytkowa6. Pismem z dnia 13.07.07r Kanclerz US
poinformowaN Dyrektora Wydawnictwa Naukowego US o zaakceptowaniu
zakresu prac remontowych i zakupu wyposazenia. Na tej podstawie
przeprowadzono roboty remontowe ( umowy z dnia 8.10.07r i 12.11.07r. na
lqcznEkwotg 51 .7 40,20 zlotych).
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3. Po przeprowadzeniu remontu, zapadla decyzja wtadz rektorskich, ze
Wydawnictwo Naukowe US ma pozostac w daisiym ciqgu w zajmowanych
dotychczas pomieszczeniach. W zwiqzku z tym do pomieszczen
nowowyremontowanych Dziekan zaproponowal przeniesienie Panu prof. dr
hab. inz. Alberto Lozano wraz z prowadzonym przez niego Zespolem
Bad awczym,, I nteg racja ". Pon iewaz sta nda rd nowych pom iesz czeft byl niaszy
od dotychczas pvez niego zajmowanych w ostateczno6ci do przeniesienia
nie doszlo. Nastqpnie Dziekan przedstawit pomyst budowy nowej auli i
zagospodarowania terenu (z mozliwq rozbiorkE istniejqcych budynkow
parterowych), co stawiato pod znakiem zapytania zasadnoSc wykonywania
dokunnentacji projektowej przejgtego budynku. Pozniej Uniwersytet
Szczecinski prowadzll rozmowy z potencjalnymi najemcami zewnqlrznymi,
ale z powodu kryzysu gospodarczego, ktory nastqpil nie mozna bylo uzyska6
odpowiednich stawek najmu. Obecnie obiekt jest wykorzystywany przez
wydzial jako magazyn sprzgtu i mebli (przeniesionych na czas remontu z 3
pigtra budynku przy ul. Mickiewicza 66).

4. Zakres przeprowadzonego remontu miai przede wszystkim na celu:
al zabezpieczenie obiektu przed kradzie2q,
bl zabezpieczenie obiektu przed dewastacjq
cl konsenruacjq obiektu, ochrona przed degradacjq
dl zadbanie o estetykg obiektu
el zabezpieczenie obiektu pod wzglgdem ppoL. (remont instalacji

elektrycznej i odgromowej)
tl rozpoczQciauzytkowaniaprzejgtegoobiektu

Reasumujqc, nieprawdq jest, ze podjgcie dzialan remontowych w 200T r
miato znamiona niegospodarnoSci. DziaNania te nalezalo podjqc. lch celowosc
wynikaNa ,tak2e .z r.ealizaqi decyzji podejmowanych pzez wladze rektorskie.
Natomiast, co do dalszego sposobu uzytkowania tego obiektu i wykonania w
zwiqzku z tym odpowiedniej dokumentacji budowlanej decyzjg powinien podjqc
WNEiZ.
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