Niezależny Związek Zawodowy
Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu

Komunikat
Informujemy członków Związku, jak również wszystkich pracowników
naszej Uczelni, iż:
1.Otrzymaliśmy od Jego Magnificencji Rektora projekt „Regulaminu
wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”. Zgodnie z art. 77.2 §4
Kodeksu Pracy musi on być uzgodniony z naszą organizacją związkową.
Zainteresowane osoby mogą otrzymać tekst „Projektu…” od członków
Zarządu Związku. Zachęcamy Państwa do skorzystania z prawa do analizy jego
postanowień. Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów
stosunku pracy. Składa się na niego wiele świadczeń cząstkowych. Łącznie
realizują one wiele funkcji, spośród których istotne znaczenie mają dochodowa
i kosztowa, ale także motywacyjna i psychologiczna. Płaca sprawiedliwa
pobudza pracowników do osiągania dobrych efektów pracy, ich rozwoju,
przyczynia się do tworzenia właściwej atmosfery na danym stanowisku pracy,
do szacunku przełożonych i porządku prawego.
Dlatego prosimy o przekazanie drogą mailową wszelkich uwag, dotyczących
przedmiotowego aktu prawnego, a w szczególności obejmujących przyjęte w
nim składniki wynagrodzenia, kryteria przyznawania premii i nagród, jak
również tych, które obejmują wybór i stosowanie dodatku funkcyjnego oraz
nominowanie osób do nagradzania
i premiowania przez
przełożonych, kryteriów w tej mierze i jawności.
Jednocześnie prosimy o przesłanie informacji, dotyczących
ewentualnych, występujących w dotychczasowej praktyce, znanych Państwu

dysproporcji płacowych między poszczególnymi pracownikami w zakresie
kategorii zaszeregowania, dodatku funkcyjnego czy innych składników
wynagrodzenia.
Umożliwi to nam skuteczną i efektywną pracę nad przedmiotowym
„Projektem…” . Przekazane Jego Magnificencji Rektorowi nasze stanowisko
pozwoli na przyjęcie takiego aktu prawnego, które będzie miał istotne
i pożądane znaczenie z punktu widzenia praw, interesów zawodowych
i socjalnych oraz godności każdego Pracownika Uczelni. Gdyby występowały
jakiekolwiek dysproporcje w sferze wynagrodzeń, na przykład między statusem
prawnym tzw. „starych” Pracowników i „nowych” w czym nie upatrujemy winy
czy złej woli kogokolwiek z Władz Uczelni, doprowadzimy do zmiany tego stanu
rzeczy.

Prosimy o składanie wszelkich uwag, opinii i ocen, dotyczących projektu
„Regulaminu…” w terminie do 28 lutego 2020 roku na adres mailowy:
nzz@pwsz.kalisz.pl lub an_kwiat@wp.pl
2.W związku dochodzącymi do nas sygnałami, dotyczącymi przyznania nagród
za rok 2019 Pracownikom Uczelni, a w szczególności skargami, iż jedne osoby je
otrzymały a drugie nie prosimy o uwagi i w tej mierze. Zarząd Związku
uwzględni je, uzgadniając procedowanie „Regulaminu... „
3. Zarząd Związku opracowuje także wnioski i złoży je na ręce Jego
Magnificencji Rektora, dotyczące zasad, kryteriów i aksjologii w ramach
przyznawania środków finansowych na prowadzenia czynności badawczych
w ramach badań statutowych, grantów, ekspertyz itd. Również w tej mierze
prosimy zainteresowanych o przekazanie nam stosownych uwag.
Kalisz, dnia 14 lutego 2020
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