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Kalisz, dn. 20 września 2022 r. 

 

Komunikat z zebrania Zarządu Związku odbytego w dniu 14 września 2022 r. 

W przeprowadzonym zebraniu w formie on-line uczestniczyli członkowie Zarządu  

oraz Sekretarz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej. 

Poruszono następujące sprawy: 

1. Spotkanie członków Zarządu z JM Rektorem, dotyczące przyznania części puli 

środków finansowych z dotacji ministerialnej, o czym już informowaliśmy wcześniej. 

Wszyscy pracownicy Uczelni otrzymali po 2 500 zł brutto, co w praktyce oznaczało 

wypłatę kwoty od 1 600 a 1 800 zł netto (w zależności od  różnych parametrów 

obliczeń). W czasie spotkania poddaliśmy krytyce stanowisko JM Rektora, który  

nie wziął pod uwagę naszych postulatów zwiększenia tej kwoty do poziomu 3 000 zł 

netto dla każdego. Kompromis polega na tym, iż można  było w jakiejś mierze zbliżyć 

się do naszej oferty. Zdobycie przez Uczelnię uprawnień w trzech dyscyplinach 

naukowych to ogromna zasługa także pracowników, a dla niektórych z nich kwota 

chociaż kilkaset złotych wyższa byłaby rekompensatą, nagrodą czy 

zadośćuczynieniem. 

 

2. Idea powstania Uniwersytetu Kaliskiego. W działaniach związanych z jej konkretyzacją 

uczestniczyliśmy od samego początku. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że  JM Rektor 

już od czasu objęcia urzędu nadał im właściwy, dynamiczny sens i wartość dzięki 

także umiejętnemu wykorzystaniu struktur politycznych. Powstanie nowej Uczelni 

będzie miało ogromne znaczenie dla nas wszystkich, dla regionu, nobilitując szanse  

i marzenia wielu młodych ludzi. Nie musieliby oni wyjeżdżać do innych ośrodków, 

otrzymując możliwości rozwoju i pracy na miejscu. Sukcesem byłoby kształcenie 

lekarzy i utworzenie  kierunków w ramach nowych dyscyplin naukowych.  

Mamy także świadomość, że stajemy przed wyzwaniami, które z tym się wiążą  

i przygotowujemy się do nich, podejmując pewne zabiegi organizacyjne. Zgodnie  

z art. 231 §1 Kodeksu Cywilnego i utrwalonym w tej mierze orzecznictwem sądowym, 

przejście pracowników naszej uczelni do utworzonego Uniwersytetu Kaliskiego  nie 

wymaga rozwiązania poprzedniego i nawiązania nowego stosunku pracy. Jednak 

praktyka Akademii Zamojskiej wskazuje na inne, woluntarystyczne działania polskich 

posłów. Dlatego wywołamy spotkania z parlamentarzystami, opiniując zabiegi 

prawne od momentu powstania projektu stosownej ustawy i będziemy mu 
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towarzyszyć przez cały okres prac legislacyjnych. Potrzebna nam jest w tych 

kwestiach solidarność związkowców, jak również wszystkich pracowników Uczelni. 

 

3. Powstanie „Biuletynu Związkowego”, który chcemy aby stał się środkiem komunikacji 

wewnątrzuczelnianej, wymiany informacji,  narzędziem sygnalizacyjnym, dotyczącym 

sposobów kształcenia, prowadzenia badań, wykorzystywania środków publicznych, 

także metod kierowniczych, kontrolnych i nadzorczych. Zależy nam na tym, aby taka 

platforma komunikacyjna umożliwiła budowanie wspólnoty uczelnianej, przyczyniała 

się do tego, żeby łatwiej było identyfikować interes indywidualny z dobrem 

wspólnym. 

 

4. Przygotowanie Ogólnego Zebrania Członków Związku. Zakładamy, że odbędzie się 

ono w listopadzie 2022 r., a o miejscu i  czasie, jak również porządku obrad, 

poinformujemy w stosownym czasie. Jest to podstawowy organ naszego Związku, 

który ma najważniejsze kompetencje o charakterze władczym. Dlatego zależy nam  

na tym, aby w zebraniu uczestniczyło jak najwięcej osób, w tym zaproszeni goście. 

 

5. Inne sprawy. Omówiono także inne problemy o charakterze bieżącym, a w tym 

organizacyjne i finansowe.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący 

Jacek Wdowczyk – Z-ca Przewodniczącego 

Sławomira Janiak – Członek Zarządu 

Margerita Kurzaj – Członek Zarządu 

Marek Wroński – Członek Zarządu 

  

 

 

 

 

       

 


