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Bardzo cieszę się, że podobała  się Panu moja 
prezentacja i zapewniam, że wykonałem ją sam 
za pomocą Adobe InDesign. Pan również mógł-
by przygotować tak profesjonalną prezentację, 
gdyby wykorzystał Pan ten sam program, tym 
bardziej, że jest on do pobrania na stronie pro-
ducenta, zupełnie nieodpłatnie. Martwi mnie 
jednak, że nawet „w najpiękniejszych snach” nie 
ukazała się Panu wizja naszej uczelni. To wielka 
szkoda. 
Zgadzam się jednocześnie z faktem, że nie mógł 
Pan usłyszeć o takim pomyśle na naszą Uczelnie 
od żadnego polityka, gdyż to jest mój autorski 
program i zdziwiłbym się, gdyby któryś mąż sta-
nu, miałby identyczną z moją, wizję. 

Czy będą pieniądze z MNiSW? Tego nie wiem 
na pewno, ale wiem, że dysponujemy bogatą 
infrastrukturą, której nie wykorzystujemy nawet  
w 36% procentach. Swoją drogą, czytając Pań-
ską opinie na temat mojego programu, odnoszę 
wrażenie, iż nie wierzy Pan, ani w Naszą Uczel-
nię, ani w wyśmienitą kadrę nauczycielską, ani w  
pracowitą administrację i nawet w nieprzecięt-

nie kreatywnych studentów. I to jest smutne. 

Najczęstszymi słowami w Pańskiej opinii są: 
“utopia”, “utopijny”, “nierealny”, itp. No cóż, 
nad programem dla Uczelni pracuję od kilkuna-
stu miesięcy. Miałem wystarczająco dużo czasu, 
aby przemyśleć swoją strategię w najdrobniej-
szych szczegółach, dlatego mogę zapewnić, że 
przedstawione przeze mnie wyliczenia, są realne 
do spełnienia. Oczywiście, trudno dziś przewi-
dzieć wszystkie “wejściowe” do projektu, gdyż 
sytuacja z jaką się dziś mierzymy, jest wcześniej 
nikomu nieznana. Mój Program pisany był w cza-
sach pokoju, a nie w czasach epidemii i możliwe, 
że będzie musiał zostać skorygowany, podobnie 
zresztą jak i Pański. Tego dziś jeszcze nie wiemy. 

W swojej prezentacji przedstawił Pan Profesor 
informację, że w kolejnych latach Pana dwóch 
kadencji dotacja systematycznie się zmniejszała, 
ale niestety podjęte wówczas przez Pana działa-
nia naprawcze, należy ocenić jako mało efektyw-
ne i nieskuteczne.

“Po zapoznaniu się z sygnowaną przez Pana prezentacją, stworzoną w perfekcyj-
ny sposób, w formie reklamowego folderu, zapewne przez profesjonalną firmę 
zajmującą się szeroko rozumianą promocją biznesową, chciałbym na wstępie od-
nieść się do merytorycznej zawartości tej prezentacji, która jak się wydaje, wywo-
łała zdumienie niejednego czytelnika. 
Muszę przyznać, że w najpiękniejszych snach nie ukazała mi się, jak dotąd, wizja 
naszej Uczelni jako polskiego, a nawet europejskiego i światowego lidera rozwoju 
i przedsiębiorczości. Czegoś tak oderwanego od rzeczywistości i tak nierealnego 
nie słyszałem nawet z ust polityków podczas licznych, w ostatnim czasie, kampanii 
wyborczych. Liczenie w dzisiejszej sytuacji finansowej Państwa, nie wspominając 
o trudnych do przewidzenia efektach światowego kryzysu epidemicznego, na do-
tacje z MNiSW, na spieniężenie wszystkich obligacji skarbowych w konkretnym 
czasie „na zamówienie rektora” czy też na milionowe sumy wykładane przez pry-
watnych przedsiębiorców na rzecz Uczelni, jest daleko idącą fantazją, graniczącą 
z utopią.” 

 

Szanowny Panie Profesorze,

Cytuję za oryginałem:



Dziwią mnie Pańskie uwagi. Sam w swoim pro-
gramie wyborczym, proponuje Pan  komercyj-
ne wykorzystanie fizjoterapii, znajdującej się na 
pływalni. Co więcej, w obiekcie tym, z powo-
dzeniem funkcjonuje prywatna fizjoterapia, wy-
korzystująca nasze sale, co tylko udowadnia, że 
można zarabiać na naszych obiektach.  “Zajęcia 

ze studentami od rana do wieczora” prowadzo-
ne są bardzo rzadko - a jeżeli tak jest, to wcale 
tak być nie musi. Nie mniej jednak, przygoto-
wując swój program wyborczy, byłem tam kilka-
krotnie w godzinach popołudniowych i szczerze 
mówiąc, nic się tam nie działo... 

 “Wiodące w mieście Krakowie Akademickie Centrum Rehabilitacji, „z nieograni-
czonymi” jak Pan pisze możliwościami, z wyimaginowaną liczbą pacjentów, które 
ma funkcjonować w pomieszczeniach Zespołu Krytych Pływalni, w których w więk-
szości prowadzone są zajęcia ze studentami od rana do wieczora to pomysł, który 
wymagałby zlikwidowania tam jakiejkolwiek działalności dydaktycznej. ” 

Cytuję za oryginałem:

Dopiero w zeszłym roku, staraniem wielu odda-
nych Uczelni ludzi, trafionym inwestycjom, kon-
sekwencji Rektora, udało się wypracować zysk 
dla Uczelni i przywrócić pełną pensję. 

Postaram się w tym liście, w krótkich słowach, 
odnieść do Pańskich zarzutów. Musi Pan jednak 
wiedzieć, że to, co wydaje się Panu być niemoż-

liwe, wcale takie być nie musi. Do sarkazmu,            
z jakim odnosi się Pan do mojego projektu, zło-
śliwości i wyraźnej niechęci do mojej osoby, od-
nosić się nie będę i pominę to w tym liście. Nie 
będę również deprecjonował kontrkandydata,  
odniosę się wyłącznie do zarzutów. 

Akademickie Centrum
 Rehabilitacji



Z oferty firmy SELEN, jaką otrzymałem, wynika, 
że tężnie można wybudować już od 100 000 zł. 
Ja jednak wybrałem propozycję dwóch ogrom-
nych tężni obok siebie, po to, aby mogło w ich 
otoczeniu przebywać 200 osób przez 10h dzien-

nie. Cena katalogowa takiego projektu, to 372 
750 zł. Po wstępnych rozmowach i pewnych mo-
dyfikacjach projektu, udało mi się wynegocjo-
wać ceną bliską 300 000 zł. Ale to przecież nie 
koniec negocjacji. 

Zatem pisząc to zdanie:  “Podobnie wybudowanie tężni solankowych za 300 tys. 
zł, w których planuje się wykonywanie do 2000 zabiegów dziennie, z miesięczny-
mi dochodami w kwocie ok. 100 tys. zł, to kolejna wizja nierealna do zrealizowa-
nia.”  - Pan się myli , panie Profesorze. 

Przepraszam za jakość grafiki. 
To oryginalny dokument z oferty firmy 
Selen. W normalnych warunkach, nie 
użyłbym takiej grafiki,  dbając o oprawę 
mojej wypowiedzi i szacunek do osób, 
do których kieruje moje słowa. 



Akademickie Centrum  
Aktywizacji Seniorów

Panie profesorze, rozumiem, że ma Pan wątpli-
wości i trudno się z Panem nie zgodzić, że w tym 
systemie układania siatki godzin, często za po-
mocą ołówka i gumki, ten projekt nie jest moż-
liwy.
Aby zatem się powiódł, musimy zacząć od refor-
my systemu układania siatki godzin. To i wiele in-
nych, koniecznych zmian w systemie zarządzania 
uczelnią, jej administrowaniem, dopiero przed 
nami. Bez zmian ani mój, ani Pański program nie 
zostanie wdrożony. I rozumiem, że w tym punk-
cie się Pan ze mną zgadza. 

Uważam jednak, że Akademickie Centrum Ak-
tywizacji Seniorów jest możliwe. Mało tego, 
podobny, acz pilotażowy projekt senioralny już 
działa na naszej uczelni. Nazywa się “Aktyw-
ny i Zdrowy Senior”. Z naszego obiektu korzy-
sta 136 seniorów, prowadzonych przez siedmiu 
pracowników AWF. Seniorzy wykorzystują naszą 
infrastrukturę, 2 razy w tygodniu, przez dwie go-

dziny lekcyjne i jak widać... nie są kłopotem dla 
nikogo. Projekt “Aktywny i Zdrowy Senior” jest 
w swoich założeniach, również testem przygoto-
wania naszej uczelni na Akademickie Centrum 
Aktywizacji Seniorów i ma wskazać słabe punkty, 
tak po stronie projektu, jak i naszej Uczelni. 
I wskazuje. 
Przeprowadziłem szereg symulacji biznesowych 
i dziś już wiem, że 5 000 000 zł dochodu roczne-
go  jest mocno zaniżoną wycena zysku z Akade-
mickiego Centrum Aktywizacji Seniorów.

Gdyby Pan zechciał doliczyć przywołane kwo-
ty, tzw.”Pakietów dodatkowych”, których nie 
ująłem w moim podsumowaniu, to zysk mógł-
by wzrosnąć o kolejne 2 000 000 zł. Wszystkie 
moje wyliczenia wartości poszczególnych zabie-
gów oparłem na rynkowych cenach podobnych 
usług, powszechnie dostępnych w internecie.

 “Akademickie Centrum Aktywizacji Seniorów dla 4000 osób, wykorzystujące, jak 
Pan pisze, sale wykładowe i gimnastyczne, a także stadion, hale sportowe i basen 
„poza godzinami procesu dydaktycznego”, biorąc pod uwagę obłożenie tych 
obiektów, funkcjonować musiałoby jedynie w godzinach nocnych. Jeśli Seniorzy, 
cierpiąc na bezsenność, za jedyne 120 zł miesięcznie, zechcą te „małochodliwe” 
godziny wykorzystać, to rzeczywiście będzie to inicjatywa godna zainteresowania 
tym bardziej, że przedsięwzięcie to w Pana opinii ma przynosić nawet do 5 mln zł 
zysku w ciągu 11 miesięcy.”

Cytuję za oryginałem:



Mam wrażenie, że nie do końca zrozumiał Pan 
moją intencję. Ja nie zakładam całego finanso-
wania inwestycji ze środków ministerialnych czy 
obligacji skarbowych. W żadnym razie. Nawet, 
prawdę mówiąc, specjalnie na to nie liczę. Ceny 
materiałów budowlanych i koszty robocizny, nie 
określa wróżenie z fusów,  tylko popyt i podaż. 
Jaka ona będzie za miesiąc, rok czy 8 lat, trudno 
dziś przewidzieć. Wyliczenia robi się na podsta-
wie stanu na dany dzień i takowe poczyniłem. 
Przekonany jestem, że sytuacja gospodarcza po 
kryzysie epidemiologicznym, będzie zupełnie 
inna. Rozdmuchaną konsumpcję zastąpi roz-
waga, pensje zweryfikuje ilość miejsc pracy na 
rynku, a tych może być mniej, niż nam się dziś 
wydaje.

Cała idea mojego programu oparta jest na zbu-
dowaniu uczelni współpracującej z biznesem, 
władzami lokalnymi, klubami sportowymi oraz 
innymi uczelniami. Subwencje choć ważne i klu-
czowe, to nie pozwolą nam się rozwijać. A ja chcę 
naszą Uczelnię rozwijać. Jak zatem to zrobić bez 
pomysłu i udziału pieniędzy, wypracowanych na 
uczelni? 

My, nie mamy wyjścia. Albo zrobimy 
to sami, albo zostaniemy częścią 
jakiejś federacji. Wybieram to 
pierwsze.

 “Wartość wszystkich wskazanych inwestycji, łącznie z tymi, które nie zostały przez 
Pana wycenione, przekracza 30 mln zł, czego nie jest nawet w stanie pokryć war-
tość obligacji skarbowych, których spieniężenie w całkowitej wartości, w konkret-
nym terminie realizacji inwestycji, będzie sprawą bardzo trudną, gdyż wymaga 
każdorazowej zgody MNiSW. Nie wspominam tu o galopującym wzroście cen 
materiałów i kosztów osobowych firm budowlanych, co w perspektywie 8 lat 
może spowodować wzrost cen o kolejnych kilka milionów.”

Cytuję za oryginałem:

Jeszcze raz przypomnę Panu profesorowi, że 
jako autor tego dokumentu, nie czuję się pra-
cownikiem agencji reklamowej. Jaki program 
jest, każdy widzi. Pozwolę sobie jednak w tym 

miejscu na małe podsumowanie. Mój program 
w zakładce Nauka mieści 205 wyrazów, Pański 
123. I więcej tego komentować nie będę. 

  “Na uwagę zasługuje również fakt, że te całkowicie nierealne i utopijne pomysły 
zdominowały cały niemal folder reklamowy spychając na sam koniec zajmujące 
zaledwie po ok. 1/3 strony sprawy dydaktyki i nauki. Nie trudno odnieść wrażenie, 
że twórca tego folderu, zapewne pracownik firmy reklamowej, nie posiadał wie-
dzy na temat nauki i dydaktyki, stąd treści tych właśnie najważniejszych dla Uczel-
ni zagadnień potraktował jak przysłowiowe „piąte koło u wozu”. Moim zdaniem, 
przed dopuszczeniem tego folderu do publikacji, powinien Pan chociaż dokonać 
korekty kolejności i proporcji zawartych w nim rozdziałów tematycznych, wykre-
ślając dziesiątki nierealnych zamierzeń inwestycyjnych na rzecz podstawowej misji 
każdej uczelni akademickiej, jaką jest działalność badawczo-dydaktyczna. Po do-
konaniu wspomnianych korekt zaprezentowany bogaty folder reklamowy stałby 
się jednak jednostronicową ulotką, której treść w pełni odzwierciedlałaby zakres 
merytorycznych kompetencji bardzo zapewne zaangażowanego w jej stworzenie 
pracownika firmy reklamowej.”

Cytuję za oryginałem:



Panie profesorze, wybory są fundamentem de-
mokracji. Każdy powinien mieć szansę przedsta-
wienia swoich argumentów. I ja to właśnie robię. 

Przygotowywałem ten program wiele miesięcy. 
Poświęciłem na to wiele czasu wolnego. Te po-
mysły są realne, kosztowały godziny wyliczeń, 
setki rozmów telefonicznych i maili. I jeśli Pan 

pozwoli, nie będę się w tym publicznym liście 
dzielił swoimi zamierzeniami, pomysłami. Spo-
sób finansowania przedstawiałem w swoim pro-
jekcie i nie będę go uszczegóławiać do momen-
tu, w którym będzie to zasadne, a za taki uznam 
być może, rzetelne przedstawienie pomysłów na 
sfinansowanie Pana programu. 

 “Podsumowując moją opinię na temat szeroko zakrojonych zamierzeń inwesty-
cyjnych pragnę podkreślić, że moja wiedza i 8-letnie doświadczenie w kierowaniu 
Uczelnią oraz w prowadzeniu wielomilionowych inwestycji dla potrzeb krakow-
skiej AWF, nie pozwalają mi biernie przyglądać się nierealnym zamierzeniom, któ-
re sprowadzają akademicką szkołę wyższą do poziomu firmy usługowej. Na szczę-
ście tego typu utopijne zamierzenia, podobnie jak rozpowszechniane wcześniej 
nieuzasadnione i nieprawdziwe informacje, nie mogą trafić na podatny grunt w 
środowisku akademickim, które w zdecydowanej większości stanowi grupę osób 
wykształconych i inteligentnych.”

Cytuję za oryginałem:

Bardzo dziękuję, za Państwa pytania. 
Tomasz Pałka


