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	 	 	 	 	 	 	 	 Pan	Rektor	ZUT	

dr	hab.	inż.	Jacek	Wróbel,	prof.	nadzw	

	

Dotycz:	Sprawy	pani	Anny	Dąbkowskiej	w	związku	z	naruszeniem	jej	praw	pracowniczych,	związanych	
z	macierzyństwem	i	urlopem	wychowawczym	

	 Działając	na	podstawie	art.	26	pkt	1	 i	3	ustawy	o	związkach	zawodowych	na	prośbę	członka	
naszego	związku	pani	Anny	Dąbkowskiej,	KZ	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	wskazuje,	iż	w	związku	z:	

1. Pozbawieniem	 jej	możliwości	 powrotu	 na	 zajmowane	 stanowisko	 po	 zakończeniu	 urlopów	
związanych	z	macierzyństwem	przy	 jednoczesnym	wskazaniu,	że	przyczyną	powyższego	 jest	
mniejsza	 dyspozycyjności	 na	 dotychczas	 zajmowanym	 stanowisku	 z	 powodu	 wychowania	
dziecka;	

2. Stworzeniem	 sytuacji,	 w	 wyniku	 której	 pracownica	 była	 przymuszona	 do	 przyjęcia	 innego	
stanowiska	 pracy,	 nie	 zgodnego	 z	 jej	 kwalifikacjami	 i	 znacznie	 niższym	 wynagrodzeniem,	
wyrównywanym	tymczasowo	dodatkiem	specjalnym;	

3. Poczuciem	 dyskryminacji	 z	 powodu	macierzyństwa	 i	 opieki	 nad	 dzieckiem,	 co	wyrażało	 się	
między	innymi	we	wskazywaniu	mniejszej	wartości	matek	karmiących	jako	pracowników;	

4. Spowodowaniem	 zachwiania	 jej	 poczucia	 bezpieczeństwa	 materialnego	 (a	 tym	 samym	 i	
psychicznego)	 w	 wychowaniu	 dziecka,	 jako	 samotnej	 matki	 oraz	 spłacaniu	 zobowiązań	
finansowych	(kredyt	mieszkaniowy),	który	został	podjęty	w	świadomości,	że	będzie	zajmowała	
poprzednie	wyżej	płatne	stanowisko;	

5. Utrzymującą	się	obawą,	że	z	dniem	01.01.2017	pracownica	może	zostać	pozbawiona	dodatku	
specjalnego	 w	 wysokości	 600	 zł	 miesięcznie	 przyznanego	 pismem	 nr	 RDK/2016	 z	 dnia	
01.02.2016	tj.	w	dniu	kiedy	wyraziła	zgodę	na	przejście	na	nowe	stanowisko	(traktując	 jako	
czasowe),	gdzie	decyzję	pracodawcy	należy	traktować	jako	zachowanie	ciągłości	otrzymywania	
dodatku	 specjalnego	 na	 poprzednim	 stanowisku	 przyznawanego	 ciągle	 od	 16.02.2009	 do	
01.01.2016.	
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zostały	wobec	pani	Anny	Dąbkowskiej	naruszane	w	sposób	rażący	przepisy	prawa	pracy	związane	
z	rodzicielstwem,	a	w	szczególności:	

1. 	art.	 1864	 Kodeksu	 Pracy,	 w	 zakresie	 nie	 dopuszczenia	 pracownika	 po	 zakończeniu	 urlopu	
wychowawczego,	 do	 pracy	 na	 dotychczasowym	 stanowisku,	 w	 sytuacji	 gdy	 nie	 zachodziła	
jakakolwiek	uzasadniona	prawnie	przyczyna	do	takiego	działania.	Decyzja	w	powyższej	sprawie	
została	podjęta	przez	pracodawcę	znacznie	wcześniej,	gdyż	na	miejsce	pani	Dąbkowskiej	został	
zatrudniony	na	czas	nieokreślony	inny	pracownik.	Jedynym	powodem	decyzji	pracodawcy	było	
posiadanie	 dziecka	 przez	 panią	 Dąbkowską	 i	 ewentualne	 problemy	 z	 dyspozycyjnością	
pracownika,	co	wskazywano	wielokrotnie	wprost	Pani	Annie	Dąbkowskiej.	Zasady	stosowania	
tego	przepisu	prawnego	ustalone	w	licznym	orzecznictwie	Sądów,	w	tym	Sądu	Najwyższego	
nie	 dawały	 pracodawcy	 żadnych	 uprawnień	 do	 zatrudnienia	 na	 innych	 warunkach	 niż	 na	
stanowisku	zajmowanym	przed	skorzystaniem	z	urlopów	związanych	z		macierzyństwem;	

2. art.	 25	 par.	 1	 Kodeksu	 Pracy	 (w	 brzmieniu	 obowiązującym	 w	 tamtym	 czasie),	 poprzez	
zatrudnienie	na	 czas	niekreślony	 	na	miejsce	pani	Dąbkowskiej	 innego	pracownika	 zamiast	
zatrudnienia	go	na	zastępstwo,	na	czas	określony,	tj.	na	czas	usprawiedliwionej	nieobecności	
w	pracy	Pani	Dąbkowskiej	z	powodu	macierzyństwa.	Takie	działanie	pracodawcy	oznacza,	że		
świadomie,	już	w	trakcie	trwania	urlopów	związanych	z	rodzicielstwem,	podjął	decyzję,	że	pani	
Dąbkowska	 nie	 powróci	 na	 wcześniej	 zajmowane	 stanowisko,	 co	 stoi	 w	 sprzeczności	 z	
przepisami	prawa	pracy.	Stąd,	w	ocenie	naszej	organizacji	związkowej,	wszystkie	działania	od	
miesiąca	 grudnia	 2015	 do	 końca	 stycznia	 2016	 należy	 poczytać	 jako	 upokarzającą	 panią	
Dąbkowską	„grę”	mającą	na	celu	przymuszenie	jej	do	podjęcia	pracy	na	innym	stanowisku;	

3. art.	113	Kodeksu	Pracy,	poprzez	uznanie,	iż	macierzyństwo	i	ewentualne	problemy	związane	z	
wychowywaniem	 dziecka	 (które	 do	 dnia	 dzisiejszego	 nie	 wystąpiły),	 spowodowały,	 że	
zatrudnianie	 jej	 na	 dotychczasowym	 stanowisku	 było	 niekorzystne	 dla	 pracodawcy	 i	
spowodowało	 przeniesienie	 na	 inne	 stanowisko,	 na	 warunkach	 mniej	 korzystnych	 od	
dotychczasowych.	Działania	pracodawcy	Spowodowały	u	pracownicy	niezasłużone	poczucie	
mniejszej	 wartości	 jako	 pracownika.	 Przy	 czym	 zwrócić	 należy	 uwagę,	 iż	 wobec	 Pani	 Anny	
Dąbkowskiej,	jako	matce	samotnie	wychowującej	dziecko,	powinny	być	stosowane	szczególnie	
życzliwe	 i	 wspierające	 zachowania	 i	 decyzje	 pracodawcy.	 Pani	 Dąbkowska	 zapewniała	
pracodawcę,	że	macierzyństwo	i	wychowanie	dziecka	nie	wpłynie	na	 jej	pracę	zawodową,	z	
której	 do	 czasu	macierzyństwa	wywiązywała	 się	wzorowo,	 o	 czym	 świadczą	 akta	 osobowe	
pracownika.	 Z	 powyższym	 wiąże	 się	 również	 naruszenie	 art.	 183a	 KP	 wyrażające	 się	 w	
nierównym	 traktowaniu	 pracowników.	 Pani	 Dąbkowskiej	 pomimo,	 że	 na	 poprzednim	
stanowisku	miała	właściwe	przygotowanie	i	wykazywała	się	pracowitością	i	dbałością	o	dobro	
zakładu	 pracy	 nie	 zapewniono	 powrotu	 na	 to	 stanowisko.	 Dokonano	 zaś	 przeniesienia	
(faktycznie	poprzez	przymus	wynikający	ze	stworzonej	przez	decyzje	pracodawcy	sytuację)	na	
inne	stanowisko,	do	którego	w	rzeczywistości	nie	miała	przygotowania;	

4. W	 związku	 z	 trwającym	 ponad	 miesiąc	 procesem	 przenoszenia	 na	 inne	 stanowisko	 i	
wywołaniem	niepewności	nawet	co	do	dalszego	zatrudnienia	na	uczelni,	za	poradą	prawnika	
NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	Pracownica	skorzystała	(czego	nie	zamierzała	czynić)	z	art.	1867	KP	do	
obniżonego	wymiaru	czasu	pracy	oraz	ustawowych	przerw	na	karmienie	piersią	(art.	187	KP).	
Konsekwencją	tego	było	przymuszenie	pracodawcy	w	ciągu	dwóch	tygodni	do	uregulowania	z	
nią	stosunków	pracy	bez	możliwości	jej	wypowiedzenia	przez	pracodawcę.	

5. Według	informacji	posiadanych	przez	KZ	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	Pani	Anna	Dąbkowska	
na	nowym	stanowisku	pracy	otrzymuje	niższe	wynagrodzenie	niż	na	stanowisku	zajmowanym	
przed	urlopem	macierzyńskim	co	narusza	art.	186	pkt.	4	KP.	
	

Przedstawione	 kwestie,	 jednoznacznie	 wskazujące	 na	 doznanie	 krzywdy	 przez	 pracownika	 z	
powodu	macierzyństwa,	które	zawsze	było	i	powinno	nadal	być	traktowane	z	najwyższym	uznaniem	i	
życzliwością	wobec	matki	pracującej	i	wychowującej	samotnie	dziecko	(czemu	w	szczególności	od	2015	
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sprzyja	polityka	państwa)	oraz	dokonane	przez	pracodawcę	rażące	naruszenie	przepisów	prawa	pracy,	
nie	może	nie	budzić	sprzeciwu	związkowego	wobec	takiego	zachowania.			

Pani	 Dąbkowska	 stanęła	 twarzą	 w	 twarz	 nie	 tylko	 z	 nieżyczliwym	 jej	 pracodawcą	 (wówczas	 w	
osobie	pana	Rektora	prof.	Włodzimierza	Kiernożyckiego),	ale	także	bezdusznym	kierownikiem	działu	
kadr,	który	mimo,	iż	jest	zobligowany	do	przestrzegania	prawa	pracy	i	chronienia	interesu	pracownika	
podejmował	działania	stojące	w	sprzeczności	z	tym	obowiązkiem.		

	 W	związku	z	powyższym	KZ	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	oczekuje	od	Pana	Rektora	podjęcia	
stosowanych	działań:	

1. 	mających	 na	 celu	 przywrócenie	 pani	 Dąbkowskiej	 na	 poprzednie	 stanowisko	 pracy	 lub	 na	
stanowisko	 ją	 satysfakcjonujące	 ze	 stosowanym	 zwiększeniem	 i	 utrzymywaniem	 takiego	
wynagrodzenia;	

2. wyciągnięcia	 konsekwencji	 wobec	 osób	 odpowiedzialnych	 za	 całą	 sytuację,	 tak	 aby	 w	
przyszłości	 nie	 dochodziło	 do	 podobnych	 zaniedbań	 prawnych	 wobec	 pracownika,	 a	 w	
szczególności	matek	wychowujących	dzieci.	

	

W	zaistniałej	sytuacji	–	zgodnie	z	prośbą	pracownika	–	KZ	NSZZ	„SOLIDARNOŚĆ”	w	ZUT	zastrzega	
sobie	prawo	stosownego	uczestniczenia	w	rozwiązywaniu	problemu	naszej	członkini	oraz	służenia	jej	
stosowną	pomocą	prawną,	której	nie	mogła	uzyskać	w	trudnym	dla	siebie	okresie	od	pracodawcy	 i	
prawników	uczelni.	

	

	

	

Do	wiadomości:	Anna	Dąbkowska	

	

	

	

	 	

	

		

	

		

  


