
      

Kalisz, dn. 29.08.2022 r. 

List otwarty 

do członków Związku 

Szanowni Państwo, 

występowaliśmy do Jego Magnificencji Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w najważniejszych sprawach dotyczących naszej społeczności 

akademickiej – m.in. dysproporcji płacowych, braku jasnych procedur awansu zawodowego 

czy też niedostatku nakładów finansowych w niektórych sferach działalności. Dramatyczna 

sytuacja płacowa naszego środowiska oraz ochrona najsłabszych to stały element 

prowadzonych przez nas działań. 

Omawianie tych spraw zostało zwieńczone spotkaniem w dniu 24.08.2022 r.  

z JM Rektorem oraz Kanclerzem. Poinformowano nas jako organizację związkową, o decyzji 

jednorazowej wypłaty kwoty 2 500 zł brutto w ramach swego rodzaju dodatku 

„drożyźnianego”. Zaproponowaliśmy kwotę 3 000 zł netto, jednak JM Rektor naszych racji 

nie uwzględnił. W związku z tym wyjaśniamy. 

Przyjęty w polskich uczelniach ład korporacyjny jest oczywistą odpowiedzią na wyzwania 

współczesnego świata, co jest związane z konkurencją, zmniejszającą się liczbą studentów  

i brakiem środków budżetowych. Jest on realizowany także w naszej Uczelni, prowadzonej 

przez obecne kierownictwo, przybliżając ją do poziomu akademickiego. W wycenie aktywów 

jednostki tego typu, najważniejszym składnikiem są wykwalifikowani pracownicy, 

specjalistyczna wiedza, możliwości intelektualne. Dzięki udziałowi tych wartości 

niematerialnych (w mniejszym stopniu – rzeczowych) nastąpił dynamiczny rozwój wielu 

największych uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich. 

Związek zawodowy wspierał wielokrotnie różne działania Uczelni, zarówno gdy chodziło  

o legitymizację powstałej Akademii, jak i wówczas, gdy atakowano naszą Uczelnię 

(połączenie z Wydziałem Pedagogiczno – Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu – przyp.). W trakcie wielu rozmów z członami kierownictwa Akademii Kaliskiej, 

otrzymaliśmy aprobatę form pomocy i współdziałania. Przyznanie zaledwie 16,8 % sumy  

z puli 6,7 mln. zł, otrzymanych z Ministerstwa jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, o czym 

mówiliśmy i z czym wiązaliśmy wizję rozwoju Uczelni. Przekazanie ponad 80 % tych 

środków na działania o charakterze rzeczowym jest niezgodne także z innym trendem.  

W Unii Europejskiej jedną z przesłanek reform szkolnictwa wyższego jest poprawa 

atrakcyjności uczelni, jako miejsca pracy i kariery zawodowej. W Akademii Kaliskiej  

ma to wymierną wartość - około 1700 zł „na rękę”. Protestujemy przeciw takim działaniom. 



Odbywają się one w sytuacji, gdy ostatnie dwa miesiące 2022 roku w Polsce będziemy 

pracować „za darmo”, co jest konsekwencją m.in. wyjątkowo wysokiej inflacji. 

 Zdajemy sobie sprawę, iż zdecydowaną większość, spośród blisko 90 członków 

naszego Związku stanowią pracownicy administracji. Bardzo możliwe, że gdyby była pośród 

nas grupa kilkudziesięciu dydaktyków, wartość wpływu zbiorowości byłaby większa i – być 

może – wyższa byłaby wielkość wskazanego dodatku.  

       

      Z wyrazami szacunku 

      Zarząd NZZP Akademii Kaliskiej 

      im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

      Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący 

      Jacek Wdowczyk – Z-ca Przewodniczącego 

      Sławomira Janiak – Członek Zarządu 

      Margerita Kurzaj – Członek Zarządu 

      Marek Wroński – Członek Zarządu  

   

  

  


