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Informujemy czytelników tego pisma, iż od wielu lat, jako Komisja Uczelniana
NSZZ „Solidarność” i jej agendy, zwracamy uwagę JM Rektora i całej społeczności
uczelnianej na liczne, coraz bardziej narastające, negatywne zjawiska i procesy
związane ze wszystkimi sferami funkcjonowania naszej uczelni. Nasze starania albo
są

zbywane

zdawkowymi

odpowiedziami

władz

administracyjnych

albo

interpretowane w taki sposób, żeby „ukazać” nasze złe intencje, albo w ogóle
niezauważone.
A przecież naszym statutowym obowiązkiem jest działanie w kierunku
budowania dobrego, efektywnego środowiska pracy. I właśnie to robimy. Ale
równocześnie nasze inicjatywy są negowane, utrącane, bowiem ich realizacja
wymagałaby

przebudowy

standardów

urzędniczego

myślenia

i

działania.

Wymagałoby zaangażowania i wysiłku – a to przecież może być męczące.
Coraz więcej wskazuje aktualnie na to, że w sferze zarządzania gospodarką
uczelni nie pozostało już nic, co można by jeszcze zepsuć. To powinno być
sygnałem, że „misja” Kanclerza i jego zastępców została już wyczerpana. W tym
stanie rzeczy nie pozostaje już nic innego, jak tylko rezygnacja ze zajmowanych
stanowisk.

Kontynuowanie tej „misji” owocować będzie jedynie pogłębianiem marazmu,
destrukcji, chaosu i patologii, co – w sumie – degraduje zewnętrzny i wewnętrzny
wizerunek uczelni, nie mówiąc już o postępującej degrengoladzie zarządzania naszą
firmą.
Uczelni nie stać na dalsze finansowanie ukrytych etatów, stale podwyższanych
premii i nagród dla władz administracyjnych uczelni. W zamian ze strony Kanclerza
i jego zastępców uczelnia otrzymuje „świadczenia” w postaci biernej obecności
w pracy, nieudolności intelektualnej, decyzyjnej impotencji czy dublowania funkcji
Kierownika Biura Rektora (którą to funkcję pełni Kanclerz w istocie, formalnie
pozostając na stanowisku z uposażeniem Kanclerza). Jest to klasyczne przerabianie
pary na gwizdanie, z przerwą na organizowanie pikników z kiełbaskami.
Rezygnacja ze stanowiska, do którego się nie dorosło wymaga określonych
kwalifikacji moralnych i odpowiedniej dozy odwagi osobistej.
Koniec „misji” Kanclerza i jego zastępców społeczność akademicka przyjmie
z pewnością z ulgą i nadzieją na pozytywne zmiany. Akt ten byłby także ukłonem pod
adresem nowych władz rektorskich, dla których otworzy się szansa nowych,
nieskrępowanych działań na rzecz rozwoju naszej Akademii.
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