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Dotyczy: Pisma z dnia 26.04.2014 w sprawie przywrócenia do pełnego etatu pracowników WTiICH 

zatrudnionych na stanowiskach pracownika obsługi i pracownika gospodarczego. 

 

 

 W związku z pismem KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z dnia 26.04.2016 w w/w sprawie, 

zwracamy się do Pana Rektora o udzielenie pisemnej odpowiedzi czy i jakie kroki pracodawca 

podjął lub podejmuje w celu przywrócenia pracownikom  pełnych etatów oraz stosownego 

zwiększenia im wynagrodzenia.  

 Problem tych pracowników został szczegółowo opisany w w/w piśmie. Istotą problemu jest  

to, że pracodawca nie wywiązał się  ze zobowiązań wobec pracowników, pomimo ustąpienia 

przyczyn problemu, tym bardziej, że  bezpośredni przełożeni bezskutecznie  składali do Pana 

Rektora stosowne wnioski w tej sprawie. 

 Problem jest o tyle społecznie trudny do zaakceptowania przez  etatowych pracowników 

naszej uczelni, że w tym samym czasie na wydziale wprowadzano pracowników firm zewnętrznych 

do wykonywania czynności porządkowych 

 Dla NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT szokującym jest relatywizowanie poważnego 

problemu grupy pracowników zarówno przez Pana Rektora, a w szczególności przez Pana 

Kanclerza, wyrażone w pismach R-52/2016 z dnia 31 maja 2016 i ZUT/A/15/2016  z dnia 

24.05.2016 skierowanych do Zakładowego Inspektora Pracy Pani mgr inż. Joanny Buczek, a 

dotyczących omawianej sprawy.  

 Wyrażone tam stanowiska Pana Rektora, jak i Pana Kanclerza, w żadnym stopniu nie 

dotyczą istoty omawianej sprawy pracowniczej, którą  jest wymóg (a nie jakiekolwiek dywagacje 

techniczno – organizacyjno - wydajnościowe podawane przez Pana Kanclerza) wywiązania się 

wyłącznie przez Pana Rektora, jako Pracodawcy,  z zawartej wcześniej umowy  warunkowej z 

pracownikami na obniżenie ich wynagrodzeń.  

 W świetle powyższego należy dodać, że Pan Kanclerz nie  jest stroną w rozwiązaniu tego 

problemu i jak wynika z treści jego pisma nie zmierza on do jego rozwiązania. Pan Kanclerz w 

istocie jest sprawcą powstałego problemu, gdyż to właśnie Pan Kanclerz akceptował w imieniu 

Pana Rektora zawarcie wspomnianych umów warunkowych.  

 NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT wyraża głębokie przekonanie, że Pan Rektor porządkując 

sytuację prawną na koniec kadencji dotrzyma  zawartej z pracownikami umowy i spełni ich 

oczekiwania tak, by  nie obciążać tym krzywdzącym grupę pracowniczą  zaniechaniem  nowych 

władz uczelni. 
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