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	 	 	 	 	 	 	 Przewodniczący	Senatu	ZUT	
Pan	Rektor	

dr	hab.	inż.	Jacek	Wróbel,	prof.	nadzw	
	

Dotyczy:	 Stanowiska	 NSZZ	 „SOLIDARNOŚĆ”	 w	 ZUT	 wobec	 ustaleń	 audytu	 z	 dnia	 29.11.2016	 pt.	
„Organizacja	i	realizacja	sprzątania	jednostek	organizacyjnych	ZUT”	(zadanie	audytowe	nr	5/2016)		w	
aspekcie	nowych	ustaleń	rozwijających	treści	zawarte	w	stanowisku	prezentowanym	na	posiedzeniu	
Senatu	w	dniu	24.10.2016.	

	 Prezentując	Wysokiemu	Senatowi	 stanowisko	NSZZ	 „SOLIDARNOŚĆ”	w	 ZUT	w	w/w	kwestii,	
uważamy	za	stosowne	podziękowanie	Audytorowi	Pani	mgr	Irenie	Sypek	za	włożoną	pracę	i	wysoką	
fachowość,	przy	pełnym	obiektywizmie	ocen	w	przeprowadzeniu	tej	wielowątkowej	kontroli.		Należy	
również	podziękować	Społecznemu	Inspektorowi	pracy	Pani	mgr	inż.	Joannie	Buczek,	której	wysoka	
fachowość	w	znajomości	omawianego	problemu,	zaangażowanie	na	rzecz	dobra	zarówno	Uczelni,	jak	
i	 jej,	 pracowników	 stały	 się	 bezpośrednią	 przyczyną	 zarządzenia	 dokonanego	 audytu.	 	Wyniki	 tego	
audytu	zgodne	(stosownie	udokumentowane	w	pismach	zarówno	do	Pana	Kanclerza,	jak	i	byłego	Pana	
Rektora)	 	 z	 kwestiami	 podnoszonymi	 w	 sporze	 z	 Panem	 Kanclerzem	 	 –	 spowodowały	 	 pełną	
wiarygodność	 jej	działań	 i	 tym	samy	obniżenie	wiarygodności	Kanclerza,	 	co	ponownie	potwierdziła	
druga	część	audytu.			
	 Stanowisko	 Naszego	 Związku	 w	 świetle	 wnikliwej	 analizy	 treści	 zawartych	 w	 audycie	 i	
wniosków	z	niego	wynikających	daje	pełną	podstawę	do	potwierdzenia	wszystkich	tez	zawartych	w	
pismach	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	w	tej	sprawie,	oraz	tych	zawartych	w	informacji	dla	Senatu	z	dnia	
24.10.2016.	W	szczególności	dotyczących:	

1. Nierównego	obciążenia	pracą	pracowników	etatowych	uczelni	zatrudnionych	przy	sprzątaniu	
w	jednostkach	organizacyjnych,	zróżnicowanego	wynagradzania	pracowników	wykonujących	
te	 same	 prace,	 a	 nawet	 często	 wykonujących	 tę	 samą	 pracę	 za	 niższe	 wynagrodzenie,	 po	
przymuszanie	tych	pracowników	do	przejścia	na	niepełne	zatrudnienie.	

2. Niejasnych	 relacji	 na	 linii	 Uczelnia	 –	 firmy	 zewnętrzne	 dotyczących	 zarówno	 spraw	
pracowniczych,	organizacyjnych,	a	w	szczególności	finansowych.	
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3. Wątpliwości	co	do	rzekomo	rzeczywistych,	opartych	na	kalkulacjach	Pana	Kanclerza,	celów	i	
zadań	optymalizacji	zatrudnienia	w	tej	grupie	pracowniczej,	jak	i	co	do	strony	kosztowej	tych	
działań	 realizowanych	 w	 oparciu	 o	 prezentację	 pt.	 „Analiza	 Kosztów	 obsługi	 dozoru,	
porządkowej	i	bieżącej	konserwacji	w	ZUT”.			Okazały	się	one	według	audytu	pełną	porażką.	
Zakładane	cele	w	żadnym	przypadku	nie	zostały	osiągnięte.	

Ostateczne	ustalenia	audytu	poszerzają	w	sposób	niepokojący	negatywne	zjawiska	mające	miejsce	
w	tym	pionie	organizacyjnym	–	zarówno	co	do:	

• spraw	pracowniczych,		
• spraw	finansowych	związanych	z	zatrudnianiem	firm	zewnętrznych,	
• spraw	naruszeń	prawnych	związanych	zarówno	z	nadzorem	finansowym	jak	i	noszących	

znamiona	przestępstwa.	

Dla	 NSZZ	 „SOLIDARNOŚĆ”	 w	 ZUT	 podstawowymi	 kwestiami	 pozostają	 sprawy	 pracownicze	
związane	z	zatrudnianiem	pracowników,	pod	kątem	potrzeby	wprowadzenia	systemowego,	a	nie	jak	
dotychczas	nieskoordynowanego	(co	wykazał	audyt)	zarządzania	tymi	sprawami.	Skala	tego	zjawiska,	
ujawnionego	w	audycie,	może	budzić	daleko	idące	obawy	o	przestrzeganie	nie	tylko	prawa	pracy,	ale	
także	obawy	oto,	czy	działanie	w	tym	pionie	organizacyjnym	Uczelni		zabezpiecza	jej	interesy	kosztem	
interesów	 firm	 zewnętrznych,	 a	 w	 szczególności	 firmy	 DEWA.	 	 Audyt	 potwierdza	 to	 w	 sposób	
następujący,	np.	 cyt.:	 „	 zlecenie	było	 realizowane	w	 latach	2014-2015	 (czyli	 również	 rok	po	okresie	
ustalonym	w	zleceniu),	zamiast	w	sumie	1000	godzin	o	wartości	12800	zł	firma	DEWA	zrealizowała,	a	
ZUT	zapłacił	za	4546	godzin	o	wartości	58661,01	zł,	przy	czym	koszt	godziny	ustalony	12,80	zł	(brutto)	
pod	koniec	został	podwyższony	prze	firmę	DEWA	Waldemar	Rybarczyk	dla	BJM	do	14,64	zł	(brutto)	za	
godzinę)”	 -	 	 takich	 przykładów	 jest	 w	 audycie	 więcej.	 Powstaje	 więc	 pytanie:	 na	 jakiej	 podstawie	
wypłacano	 tej	 firmie	należności	 za	usługi,	 gdy	nie	było	 formalnej	podstawy	prawnej	wynikającej	 ze	
zlecenia?	Kwestia	finansowa	tej	działalności	interesuje	nasz	związek	z	tego	względu,	że	ta	działalność	
jest	finansowana	z	dotacji	podstawowej	tej	samej,	z	której	są	finansowane	nasze	wynagrodzenia.	

Pozwolę	sobie	zacytować	fragment	z	pisma	Pana	Kanclerza	do	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	(a	
należy	 przypomnieć,	 że	 na	 posiedzeniu	 Senatu	 w	 dniu	 24.10.206	 Pan	 Kanclerz	 stwierdził,	 ze	 nie	
prowadził	żadnej	korespondencji	ze	związkiem)	L.dz.	A/44/2015	z	dnia	13.04.2015		cyt.	:	”	..	zadania	są	
realizowane	w	oparciu	o	zapisy	Regulaminu		organizacji	administracji,	oraz	aktów	prawnych	wyższego	
rzędu	takich	jak:	ustawa	prawo	o	zamówieniach	publicznych,	ustawy	związane	z	finansami	publicznymi.	
Współpraca	 z	 firmami	 zewnętrznymi	 realizowana	 jest	w	 oparciu	 	 o	wyżej	wymienione	 rygory	 	 oraz	
doprecyzowana	 (w	 formie	 umów)	 między	 stronami.	 Ustalenia	 są	 konsekwencją	 składanych	
zapotrzebowań	i	warunków	które	określają	kierownicy…”	.	Jak	widać	audyt	wykazał	co	innego.	

Natomiast	 sprawy	 naruszeń	 prawnych	 	 związanych	 zarówno	 z	 nadzorem	 finansowym,	 jak	 i	
nieprawnych	działań	mogących	nosić	znamiona	przestępstwa	(opisanych	np.	w	pkt.	14	i	15	str.	21,	pkt	
16,17		str.	22)	–	obligują	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	do	uzasadnionego	oczekiwania,	że		Pan	Rektor	
niezwłocznie	podejmie	stosowne	działania	organizacyjne	i	personalne,	 	a	przede	wszystkim	prawne,	
zarówno	 w	 rozwiązaniu	 powstałych	 problemów,	 jak	 i	 do	 pociągnięcia	 do	 odpowiedzialności	
personalnej	winnych	za	powstałe	problemy	opisane	w	audycie.	

W	 aspekcie	 powyższego	 	 niepokojąca	 jest	 sentencja	 zawarta	w	 pkt.	 17	 str.	 22	 audytu	 cyt.:	
”Ponieważ	zamówienia	…	dotyczyły	sprzątania	 i	obsługi	szatni,	były	 realizowane	w	tym	samy	czasie	
(2014	 i	 2015	 r)	 i	 mogły	 być	 wykonane	 przez	 tego	 samego	 wykonawcę	 –	 zdaniem	 audytora	
wewnętrznego	–	istnieje	ryzyko	postawienia	Uczelni	zarzutu	podzielenia	zamówienia	na	części…”,	co	
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zdaniem	audytora,	może	naruszać	postanowienia	przepisów	prawa	o	zamówieniach	publicznych.	Ale	
jednocześnie	powyższe	sugeruje,	że	w	aktualnym	braku	systemowego	zarządzania	przez	jakość	(o	czym	
nasz	 związek	 informował	 stosowne	 osoby	 kierownictwa	 Uczelni)	 istnieje	 możliwość	 stosowania	
nieskutecznej	 kontroli	 i	 nadzoru	 nad	 omawianą	 działalnością	 przez	 osoby	 funkcyjne	 szczebla	
uczelnianego,	 wydziałowego	 i	 komórek	 organizacyjnych	 cyt.:	 „zdaniem	 audytora	 wewnętrznego	 –	
zaistniała	 sytuacja	może	 także	 świadczyć	 o	 nieskutecznej	 kontroli	 dokonywanej	 przez	 kierowników	
obiektów	i	nieskutecznym	nadzorze	Działu	Administracyjno-Gospodarczym	nad	realizacją	zadań”,	tak	
może	 się	 tylko	dziać	gdy	nie	ma	właściwego	 sytemu	zarządzania	 i	 kontroli	 realizowanych	 zadań,	 za	
wprowadzenie	którego	odpowiedzialne	są	Władze	Uczelni	a	przede	wszystkim	Kanclerz.	

Przedstawione	 fakty	 byłyby	 z	 punktu	 widzenia	 związkowego	 niepełne	 gdyby	 nie	 została	
zwrócona	uwaga,	mocno	akcentowana	przez	audytora,	na	trwający	od	2010	roku	proces	zwalniania	
części	 pracowników	 lub	 przenoszenia	 ich,	 często	 wbrew	 ich	 woli,	 na	 niepełne	 etaty	 –	 o	 czym	 już	
wielokrotnie	 informowaliśmy	Władze	 Uczelni,	 w	 celu	 przygotowania	 miejsc	 dla	 pracowników	 firm	
zewnętrznych.	W	znacznej	większości	przypadków,	zdaniem	audytora,	działania	te	były	nieracjonalne	
i	nieopłacalne	oraz	przebiegały	bez	jakiegokolwiek	planu.	Jest	to	mocno	zaakcentowane	w	pkt.	I	audytu	
podpunkt.1	str.	2	jako	uzasadnienie	nieracjonalności	realizowanych	zadań	w	tej	grupie	pracowniczej	
na	 poszczególnych	 wydziałach.	 Uczelnia	 w	 wyniku	 tych	 krzywdzących	 dla	 pracowników	 działań,	
wprowadzających	zamieszanie	na	wydziałach,	powodujących	konieczność	interwencji	związkowych,	a	
w	konsekwencji	barku	oczekiwanych,	deklarowanych	korzyści	finansowych	dla	Uczelni,	nie	osiągnęła	
zakładanych	 pozytywnych,	 usprawniających	 funkcjonowanie	 uczelni	 celów	 i	 uzyskania	 obniżenia	
kosztów	 pracy	 przy	 sprzątaniu.	 Nawet	 przy	 próbie	 relatywizowania	 poprzez	 symulację,	 na	 korzyść	
zatrudniania	pracowników	firm	zewnętrznych,	kosztów	sprzątania	obiektów	wymienionych	w	pkt.8	str.	
19	podpunkt	3,	4	 i	5	 -	gdzie	symulacyjnie,	a	nie	realnie	starano	się	wykazać,	że	mocno	szacunkowe	
oszczędności	 wynikające	 	 z	 wprowadzenia	 firm	 zewnętrznych	 dadzą	 co	 najwyżej	 oszczędność	 na	
poziomie	 3,5%	 ogółu	 kosztów	 sprzątania	 ZUT,	 a	 nie	 jak	 deklarował	 Pan	 Kanclerz	 -	 na	 poziomie	
kilkudziesięciu	procent.	Należy	tutaj	również	dodać,	że	zgodnie	z	informacjami	zawartymi	w	audycie	
pkt.	8	str.	19	koszty	sprzątania	w	ZUT	w	2015		wyniosły	5.437.000	zł,	a	zgodnie	z	informacją	zawartą	w	
piśmie	nr.	L.dz.	A/46/2015	z	dnia	25.05.2015	Pana	Kanclerza	do	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	(po	raz	
kolejny	 przypominam,	 że	 na	 posiedzeniu	 Senatu	w	 dniu	 24.10.206,	 Pan	 Kanclerz	 stwierdził,	 ze	 nie	
prowadził	żadnej	korespondencji	ze	związkiem	w	tych	sprawach),	Pan	Kanclerz	 informuje,	że	koszty	
sprzątania	 i	 dozoru	 w	 skali	 roku	 wynoszą	 16	 milionów	 złotych	 cyt.:	 ”Koszty	 dozoru	 i	 utrzymania	
porządku	 w	 skali	 roku	 to	 wartość	 16	 milionów	 złotych	 –	 jest	 to	 wielkość,	 przy	 której	 jesteśmy	
zobowiązani	do	 szczególnego	nadzoru.	Brak	 systematycznej	analizy	może	spowodować	niewłaściwe	
wydatkowanie	znacznych	środków”	.	Warto	tę	sprawę	również	zbadać		i	oszacować		rzeczywiste	koszty	
tych	działań.			

Dlatego	 też	w	 ocenie	Naszego	 Związku,	 audyt	 i	 jego	 ustalenia	 skłaniają	 do	 stwierdzenia,	 iż	
ujawnione	nieprawidłowości	w	tym	pionie	organizacyjnym	uczelni	można	nazwać	niezwykle	kosztowną	
finansowo	i	społecznie	porażką	jego	inicjatorów.		Zobowiązuje	to	Władze	Uczelni	do	podjęcia	działań	
naprawczych,	w	tym	wyciągnięcia	personalnych	konsekwencji	wobec	winnych	tego	stanu.		

Idąc	 za	 sugestią	 audytora	 zawartą	 w	 pkt.17	 str.	 22	 audytu	 wskazane	 jest	 cyt.:	
„…przeprowadzenie	audytu/kontroli	w	zakresie	udzielania	zleceń	na	realizację	dostaw	i	usług	dla	ZUT,	
przygotowywanych	 i	 nadzorowanych	 przez	 Dział	 Administracyjno-Gospodarczy”.	 NSZZ	
„SOLIDARNOŚĆ”	 w	 ZUT,	 w	 świetle	 posiadanej	 wiedzy	 z	 audytu	 i	 własnych	 informacji,	 wnioskuje	 o		
rozszerzenie	 tego	 audytu	 na	 inne	 dziedziny	 działalności	 podlegającej	 Kanclerzowi,	 w	 szczególności	
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związane	 z	 relacjami	 z	 firmą	 DEWA.	 Relacje	 te	 zostały	 w	 audycie	 krytycznie	 ocenione	 również	 w	
aspekcie	możliwych	naruszeń	prawnych	i	dotkliwego	narażenia	uczelni	na	nieuzasadnione	koszty.		

W	 związku	 z	 powyższym	 uzasadniony	 jest	 wniosek,	 aby	 w	 dalszej	 kontroli	 maksymalnie	
ograniczyć	 wpływ	 (pośredni	 lub	 bezpośredni),	 szczególnie	 Pana	 Kanclerza,	 na	 jakiekolwiek	
odziaływania	na	pracę	audytorów	za	wyjątkiem	wykonywania	ich	poleceń	związanych	z	realizowanym	
zadaniem.	Nie	może	być	takiej	sytuacji,	na	co	zwraca	audytor	uwagę	w	pkt.	15	str.	21	cyt.:	”Audytor	
wewnętrzny	nie	był	w	stanie	odnieść	się	do	realizacji	zlecenia	…	kopie	zleceń	nie	zostały	przedstawione	
do	wglądu	audytorowi	przez	merytoryczny	dział”.		

Nasz	 Związek	 Zawodowy	 sprzyja	 rozwiązaniu	 zaistniałych	 problemów	 gdyż	 rzutują	 one	
bezpośrednio	na	sytuacje	pracowników	Uczelni	oraz	na	jej	sytuację	finansową.	Dalsze	działanie	Władz	
Uczelni	 w	 tej	 sprawie,	 zgodnie	 z	 przysługującymi	 związkowi	 uprawnieniami,	 będą	 monitorowane,	
łącznie	z	przekazaniem	(w	razie	konieczności)	sprawy	do	innych	pozauczelnianych	prawnych	organów,	
gdyż	wykazane	w	audycie	 rażące	naruszenia	prawne	 i	 finansowe	nie	mogą	zostać	niewyjaśniane,	w	
sytuacji	gdy	w	uczelni	są	za	ich	powstanie	personalnie	odpowiedzialne	osoby	funkcyjne.		

Pozwalam	 sobie	 również	 przypomnieć,	 iż	 podczas	 posiedzenia	 Senatu	 24.10.2016	 padło	 w	
czasie	 dyskusji	 wielce	 znamienne	 stwierdzenie	 cyt.	 z	 pamięci:	 „pamiętajcie,	 że	 rektor	 i	 dziekani	
wszystko	podpisywali”.	Nie	będę	podawał	kto	to	powiedział.	Mam	nadzieję	ze	Senatorowie	zwrócili	na	
to	 uwagę.	Nawet	 jeżeli	 jest	 to	 prawda,	 to	 podpisywali	w	 przekonaniu,	 że	 realizują	 cele,	 oparte	 na	
rzetelnych	kalkulacjach	przedstawianych	przez	Kanclerza.		Dane	te	jednak	okazały	się	fikcją.		

Pozwalam	 sobie	 również	 zadać	pytanie:	 dlaczego	pomimo	 zgłaszanych	 (przez	nasz	 związek,	
kierowników	niektórych	dziekanów,	społecznego	inspektora	pracy)		uwag,	dużo	wcześniej	nie	podjęto	
stosownych	czynności	kontrolnych?		Warto,	by	Pan	Rektor	te	problemy	wyjaśnił.	

NSZZ	 „SOLIDARNOŚĆ”	 w	 ZUT	 wnioskuje	 do	 Pana	 Rektora	 o	 niezwłoczne	 przywrócenie	
pokrzywdzonych	 pracowników	 (przeniesionych	 na	 niepełne	 etaty)	 do	 pełnego	 zatrudnienia	 ze	
stosownie	 zwiększonym	wynagrodzeniem,	 o	 co	wnioskował	 już	 nasz	 związek	 i	 społeczny	 inspektor	
pracy.	Działanie	takie	pozwoli	ograniczyć	wprowadzanie	firm	zewnętrznych,	których	koszt	już	w	2017	
roku	wzrośnie	o	około	37%	w	stosunku	do	pracowników	etatowych	uczelni,	o	czym	pisze	audytor	w	
pkt.9	str.	20	cyt.:	„Biorąc	pod	uwagę	podwyższenie	najniższego	wynagrodzenia	w	2017	r	(do	2000	zł)	
oraz	ustalenie	na	2017	minimalnego	wynagrodzenia	godzinowego	na	poziomie	13	zł	można	oczekiwać,	
że	zmiany	te	wpłyną	na	wzrost	ofert	na	sprzątanie	w	2017	r	(nawet	o	37%)…”	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	 	
 
  


