
 

       Kalisz, dn. 3 października 2022 roku 

Komunikat z dnia 3 października 2022 roku  

Przewodniczącego NZZP Akademii Kaliskiej po wrześniowym Senacie  

Szanowni Państwo, 

w dniu 22 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Senatu naszej Uczelni, w którym 

uczestniczył Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii 

Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – Andrzej Kwiatkowski. Spośród 

poruszanych tematów należy wspomnieć, że przyznano honorowe tytuły „Zasłużonych dla 

Akademii Kaliskiej” następującym pracownikom: Pani mgr Karolinie Baranowskiej,  

Panu Tomaszowi Giędzie, Pani prof. Małgorzacie Kowalczyk, dr Izabeli Rąckiej  

i prof. Jarosławowi Wołejszo. Uchwalono niektóre programy studiów I i II stopnia  

oraz studiów podyplomowych. Zajęto się także innymi sprawami m.in. inauguracją roku 

akademickiego i powołaniem (zgodnie z niedawno złożoną obietnicą przez Ministra Edukacji  

i Nauki) Uniwersytetu Kaliskiego. 

W związku z tą inicjatywą, w imieniu związkowców Andrzej Kwiatkowski podziękował 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do zdobycia uprawnień „doktorskich” (szczególnie 

Kierownictwu Uczelni oraz nauczycielom akademickim). Przewodniczący także pogratulował 

wyżej wymienionym, otrzymania zaszczytnego honorowego wyróżnienia. Podniósł kwestie 

finansowe, jak również te które obejmują działalność informacyjną Uczelni, organizacji prac 

Senatu i Rady Uczelni. 

W imieniu Związku Zawodowego, przedłożono następujące wnioski wraz z uzasadnieniem: 

1. Konieczność publikowania komunikatów na głównej stronie internetowej Uczelni  

(a nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej) o zbliżających się ważnych 

wydarzeniach, np. o obronie prac doktorskich (ogłaszane w zakładce, niemalże 

niewidoczne), konferencjach, spotkaniach itd. Aktualnie społeczność dowiaduje się  

o tym po fakcie, np. powołanie Wytwórni Kreatywności (z siedzibą w Centrum 

Doskonałości Badań Kół Zębatych), odbytej konferencji redaktorów pism 

uczelnianych itd. Uniemożliwia to nie tylko niemożność udziału w wydarzeniach, 

komentowanie ich, ale także wzmacnia bierną postawę czy też okalecza naszą 

podmiotowość. 



2. Konieczność publikowania informacji o porządku obrad Senatu i Rady Uczelni,  

a następnie ich uchwał. Pozwoli to na ogólną partycypację wszystkich pracowników 

w tych ważnych wydarzeniach oraz zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. 

Przewodniczący podkreślił, iż jeśli każdy z nas może zgłosić udział w posiedzeniach 

Senatu i ma prawo w nim uczestniczyć, to tym bardziej powinien wiedzieć, czym ten 

organ się zajmuje, jak pracuje itd. Ze względu na uwarunkowania prawne  

nie możemy uczestniczyć w posiedzeniach Rady Uczelni, ale nie oznacza to, że nie 

powinniśmy mieć wiedzy na temat jej pracy, podejmowanych uchwał, zakresów 

kontrolnych i nadzorczych. 

Podsumowując – nie może dalej funkcjonować aktualny układ, w świetle którego sfera 

działań kierowniczych jest ukryta przed nam wszystkimi. Budując Uniwersytet Kaliski musimy 

go oprzeć na fundamentach wiedzy i emocji całej społeczności naszej Uczelni. 

     Z wyrazami szacunku  

     Andrzej Kwiatkowski 

     Przewodniczący 

     Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników 

     Akademii Kaliskiej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 


