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Kalisz, dn. 29 grudnia 2022 r. 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ  

NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW AKADEMII KALISKIEJ  

IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO  

W 2022 ROKU 

Szanowni Państwo,  

 przełom roku to czas rozliczeń. Również i nasza organizacja chciałaby w kilku 

punktach dokonać podsumowania mijającego 2022 roku. 

1. Wzrost liczby członków Związku. 

Rok 2022 to znaczny wzrost członków naszej organizacji. Według stanu na dzień  

29 grudnia, liczba osób deklarujących przynależność do NZZP Akademii Kaliskiej  

to 92 osoby. 

2. Działania o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym. 

Jeśli chodzi o sferę prawodawczą to uczestniczyliśmy w posiedzeniach Senatu oraz 

opiniowaliśmy projekty uczelnianych aktów prawnych (np. uchwały, regulaminy, 

zarządzenia).  

Jeśli chodzi o sferę interwencyjną, wynikającą z włączania się w nurt aktualnych 

wydarzeń to wspieraliśmy intensywnie działania związane z przekształceniem naszej 

Uczelni. Oceniamy je jako bardzo ambitne, chociaż trudne i skomplikowane, zależne 

od wielu czynników (np. o charakterze politycznym).  

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu komisjach, prowadzili mediacje  

z Kierownictwem Uczelni na temat ustalenia sposobu, wysokości i zasad podziału 

środków finansowych przeznaczonych na podwyżki. Proponowaliśmy i mediowaliśmy  

standardy, zasady i wartości tych regulacji.  

Ważna sfera naszych działań to partycypacja w rozstrzyganiu jednostkowych spraw 

pracowniczych. Chodzi o tworzenie modelu ochronnego praw jednostkowych  

w konkretnych sytuacjach. Dzięki temu mogliśmy skutecznie zapobiec zwolnieniu 

tych, którzy nie uchybili w niczym obowiązkom służbowym. Wspieraliśmy finansowo 

pracowników, którzy znaleźli się - nie ze swojej winy - w trudnej sytuacji życiowej. 
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3. Współpraca z władzami Uczelni. 

Ważna i godna podkreślenia jest część dotycząca działań związanych z licznymi 

spotkaniami z JM Rektorem oraz członkami kierownictwa Uczelni. Zauważyliśmy  

ich gotowość do służenia całej naszej społeczności, a nie tylko partykularnym grupom. 

Widać otwartość na nasze postulaty i ich akceptację. 

Pismem z dnia 6 grudnia 2022 r. JM Rektor zaakcentował, iż wszystkie nasze 

oczekiwania, związane m.in. z nowelizacją: 

 Regulaminu Pracy,  

 Regulaminu Wynagradzania,  

 procesem premiowania i awansowania,  

 nagrodami i wyróżnieniami rektorskimi,  

 oraz zaproponowaną przez nas ideą dodatku przedemerytalnego,  

będą realizowane w toku rozstrzygnięć legislacyjnych oraz realiami ekonomicznymi  

i prawnymi (przekształcenie Uczelni i związane z tym procedury tworzenia nowych 

aktów prawnych).  

4. Współpraca z innymi Związkami Zawodowymi innych szkół wyższych. 

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych innych 

szkół wyższych. Dobrym przykładem jest kooperacja z organizacjami związkowymi na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim czy Uniwersytecie  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki temu, nasze działania ulegają stałej 

profesjonalizacji, pozwalają zakładać i realizować racjonalne, skuteczne czynności, 

umiejętnie administrować konfliktami. 

5. Inna działalność NZZP Akademii Kaliskiej. 

Staraliśmy się prowadzić działania konsolidacyjne i promocyjne. Naszym celem było  

i jest to, aby pracownicy naszej Uczelni rozumieli, że od nich także wiele zależy, a nie 

tylko od członków ustawowo zbudowanej i centralistycznie określonej na jednym 

poziomie władzy rektorskiej. Dzięki powstaniu związku zawodowego powszechna jest 

świadomość istnienia określonych potrzeb i interesów. Nie tylko o charakterze 

ekonomicznym różnych grup, znajdujących się w naszej Uczelni (związanej  

z Kierownictwem, nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi  

i studentami). Należy je umiejętnie wydobyć i harmonizować, aby można było starać 

się zaspokajać indywidulne potrzeby bez naruszenia idei dobra wspólnego, 

związanego z Uczelnią jako całością. Dlatego słuchaliśmy i słuchamy wszystkich, 

szukaliśmy i szukamy sojuszników, byliśmy i będziemy zawsze otwarci na argumenty 

inne niż nasze, byliśmy i jesteśmy nastawieni kompromisowo (oczywiście tam, gdzie 

było i jest to możliwe oraz konieczne). Nikt już nie czyni nam zarzutów, że zajmujemy 

się sprawami, które nie należą do zadań związku zawodowego. Naszym obowiązkiem 

jest podjąć konkretne czynności, jeśli chodzi o dobro jednostki.  
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Po raz pierwszy w historii Uczelni szeregowi pracownicy wiedzą, że mają wpływ na to,  

co dzieje się w ich „drugim domu”. Mogą poznawać przewidywane kierunki rozwoju, 

przekształceń instytucjonalnych czy też ewentualne zmiany statusu pracowniczego każdego  

z nas. Wszystkie najważniejsze sprawy nie są już rozstrzygane w zaciszu gabinetów, poza 

naszą wiedzą i kontrolą społeczną. 

Tą drogą będziemy podążali dalej – otwarci na informacje, wnioski oraz propozycje 

wszystkich tych, którym leży na sercu dobro naszej Uczelni. 

      Z wyrazami szacunku 

      Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący 

      Jacek Wdowczyk – Z-ca Przewodniczącego 

      Członkowie Zarządu: 

      Sławomira Janiak 

      Margerita Kurzaj 

      Janusz Przybył 

         


