
 1 

ZWIĄZKI ZAWODOWE 
w ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM  

w Szczecinie 

 

NSZZ 

___________________________________________________________________________ 
 

Szczecin, dnia           XI.2016 r. 
 
 

Jego Magnificencja 
REKTOR 

Przewodniczący Senatu 
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ndzw. 
w miejscu 

 
 
Dotyczy: stanowiska Związków Zawodowych (ZZ) działających w ZUT w sprawie trwającego  
                sporu zbiorowego związanego z niewywiązaniem się Władz Uczelni z realizacji 
                poprawy wynagrodzeń w latach 2013 ÷ 2015 o 30% w stosunku do roku 2012 
 
 
 Trwający od 2015 roku spór zbiorowy, dotyczący podstawowej kwestii płacowej dla wszystkich 
pracowników naszej Uczelni, który przy dobrej woli Władz Uczelni mógł być rozwiązany już w 
chwili jego powstania, jest dalej aktualny. Jego istota,  z uwagi na publikacje na stronach 
internetowych obu Związków Zawodowych oraz dyskusjach w środowiskach pracowniczych, jest 
ogólnie znana wszystkim pracownikom. Dotyczy na dzień dzisiejszy, brakujących 5% podwyżki z 
roku 2015, a od stycznia 2016 kolejnych wstrzymywanych  5%   w sytuacji, gdy w latach 2016/17 i 
dalszych, nie będzie już dotacji celowej na poprawę wynagrodzeń.  
Z uwagi na fakt, że Senat Uczelni zgodnie z art. 151 ust. 4 ustawy „Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym” jest odpowiedzialny za podział środków na działalność uczelni, w tym na 
wynagrodzenia, ZZ uznały za konieczne wprowadzenie obecnego Senatu w istotę sporu, który z 
poziomu uczelni, z konieczności ZZ przeniosły w 2016 r.  na poziom MNiSW.  Stało się tak, gdyż 
ZZ nie były w stanie uzyskać wiarygodnych i przekonywujących informacji w spornej sprawie, 
zarówno od byłego Rektora jak i Kwestora. Wyjaśnienia, że MNiSW nie dało oczekiwanych dotacji 
(co wyjaśniono w liście otwartym) były zarówno niewiarygodne oraz nieprawdziwe, gdyż Władze 
Uczelni w ramach otrzymanej dotacji podstawowej (nawet obniżonej), miały możliwość takiego jej 
podziału w planie rzeczowo -  finansowym, aby zagwarantować oczekiwaną 30% podwyżkę płac.  
 Udzielane informacje, a w szczególności te zawarte w piśmie Rektora nr. L.dz. R-125/2015 z 
dnia 19.X.2015 do Przewodniczącego KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT (jako odpowiedź na 
wcześniejszą interpelację na posiedzeniu Senatu w dniu 28.IX.2015) nie były zarówno 
przekonujące i na tyle wiarygodne, aby zostały przyjęte przez ZZ  jako rozstrzygające istotę sporu. 
ZZ utrzymywały, że stosowane w naszej Uczelni (i planowane na koniec 2016 roku) coroczne 
obniżanie wynagrodzeń o 5%  w istocie naruszają zasadę ochrony wynagrodzenia za pracę, co jest 
w sprzeczności z kodeksem pracy. Ponadto, wypłacanie wynagrodzeń pracowników (wraz z 
podwyżkami) na czas określony (jak to ma miejsce w naszej Uczelni), jest niezgodne z 
obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę (…) 
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 Władze Uczelni - jak wspomniano wyżej - utrzymywały, że na poprawę wynagrodzeń nie 
otrzymały należnej wielkości dotacji. Według wyjaśnień oświadczano, jakoby nasza Uczelnia we 
wspomnianych latach nie otrzymywała dotacji podstawowej, zabezpieczającej potrzeby poprawy 
wynagrodzeń o 30%. W wyjaśnieniach pomijano dotację celową, która w rzeczywistości 
zabezpieczała podwyżki wynagrodzeń.  W tym właśnie tkwiła istota sporu, gdyż jak się okazało 
Władze Uczelni nie rozdysponowały w całości dotacji celowej na poprawę wynagrodzeń, do czego 
były obligatoryjnie zobowiązane. Dotacji celowej, w przeciwieństwie do dotacji podstawowej,  nie 
można było przeznaczyć na jakiekolwiek inne cele niż poprawa wynagrodzeń. 
 W tej sytuacji ZZ, niezgadzając się z wyjaśnieniami Władz Uczelni, gdyż dotacja podstawa nie 
miała żadnego wypływu na poprawę wynagrodzeń, (wpływ na to miała wyłącznie dotacja celowa), 
wystąpiły dwukrotnie do MNiSW o zajęcie stanowiska w sprawie pozbawienia, jak wyjaśniano w 
naszej Uczelni, należnych kwot na poprawę wynagrodzeń.  W obu przypadkach z treścią tych pism 
były zapoznawane Władze Uczelni i pracownicy, między innymi  poprzez publikacje na stronach 
internetowych ZZ.  
 Efektem działań ZZ jest uzyskanie od MNiSW informacji zgodnych z stanowiskiem 
prezentowanym przez ZZ, zawartych w piśmie DBF.WFD.74.60.2016.MO.2 z dnia 26.X.2016; 
Nasza Uczelnia otrzymywała corocznie dotację (cyt.) „należy zauważyć, że zwiększenie środków na 
wynagrodzenia w ramach zmiany planu dotacji podstawowej umożliwia uwzględnienie tego 
zwiększenia w stałej przeniesienia z roku poprzedniego, przy wyliczaniu kwoty dotacji na kolejne 
lata..”.  
 Oznacza to, że wbrew temu co twierdziły Władze Uczelni, nasza Uczelnia otrzymywała 
corocznie od 2013 roku, środki w formie dotacji celowej,  zabezpieczające poprawę wynagrodzeń 
na koniec 2015 średnio o 30% w stosunku do roku 2012. Należy dodać, że zgodnie z informacjami 
MNiSW podwyżki wynagrodzeń mają charakter stały (tzw. przechodzący), a nie na czas określony. 
Oznacza to, że np. otrzymana przez pracownika podwyżka w roku 2015 musi być zachowana w 
kolejnych latach. Stąd każdorazowe obniżanie pracownikowi wynagrodzenia jest niezgodne z 
prawem oraz - jak wspomniano wyżej - z kodeksem pracy. 
  
 W świetle powyższego wskazanym jest zajęcie przez Senat stanowiska w sprawie. Zobligowanie 
Kwestora do przedstawienia na forum Senatu wyczerpującej informacji, a ZZ przedłożenie jasnej 
pisemnej informacji, wyjaśniając w szczególności postępowanie inne, niż wyżej przedstawione 
fakty przeczące stanowisku prezentowanym przez Władze Uczelni.  
 Wiąże się to ze zdeterminowanym stanowiskiem obu ZZ działających w ZUT do dochodzenia, 
także w razie konieczności na drodze sądowej, do prawdy i spowodowania przywrócenia należnych 
pracownikom Uczelni wynagrodzeń.  
 U podstaw tego stanowiska leży kwestia wyjaśnienia, która ze stron - Ministerstwo czy Władze 
Uczelni - popełniły błąd niewywiązując się z zadania wprowadzenia 30 % wzrostu wynagrodzeń za 
lata 2013 ÷ 2015 i dalsze.  
 Pisemna odpowiedź Pana Kwestora będzie stanowiła podstawę do dalszych działań ZZ. Postawa 
ZZ nie wynika z niczego innego, jak tylko z ustawowych i oczekiwanych przez pracowników zadań 
ochrony ich interesów. Sprawy płacowe i  dobro pracowników są podstawowymi w tej działalności. 
  

Związki Zawodowe liczą na aktywność Senatu w tej ważnej sprawie. 
 


