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List Otwarty 
Dotyczący Sporu Zbiorowego w Sprawie Poprawy Wynagrodzeń w latach 

2013-2015 
 

„Pracownicy mają prawo wiedzieć dlaczego…?” 
 

 
  Realizowane w Naszej Uczelni w latach 2013 -2015 zwiększenie wynagrodzeń z powodu 
niezrozumiałych dla pracowników decyzji JM Rektora nie zostało zrealizowane zgodnie z 
ustaleniami MNiSW (tj. średnia podwyżka na koniec 2015 roku powinna wynosić około 30% 
w stosunku do roku 2012). 
 Powyższe zostało pogłębione poprzez coroczne, czasowe obniżanie dokonanych (i tak 
niepełnych) podwyżek płac oraz przez tłumaczenie, że Uczelnia jest w nienajlepszej kondycji 
finansowej, pomimo, że stan faktyczny był i jest  inny, o czym świadczy dodatni wyniki 
finansowy ZUT w tys. zł: rok 2012 - 14.692,4; rok 2013  - 6.201,2; rok 2014 -1.581,2; rok 
2015 - 11.345,4. Także z tego powodu, jak utrzymywano, a co w konsekwencji się nie w pełni 
zgodne z prawdą, że to MNiSW nie przyznało Naszej Uczelni należnej kwoty 
zabezpieczającej jej potrzeby. 
 Pozbawianie pracowników należnej im podwyżki spowodowało zgłaszanie przez nich  do 
Związków Zawodowych skarg i zapytań o rzeczywiste przyczyny istniejącego stanu, gdyż nie 
dawano wiary, że MNiSW, bez żadnych powodów, nie wywiązuje się ze swoich deklaracji 
związanych z podwyżkami. 
 Zaistniała sytuacja zobligowała Związki Zawodowe do konsekwentnego i dogłębnego 
wyjaśnienia przyczyn powyższego, gdyż sprawy pracownicze, a przede wszystkim płacowe, 
są dla Związków Zawodowych najważniejsze. Konsekwencją powyższego stało się wejście 
Związków Zawodowych w spór zbiorowy z pracodawcą, gdyż wyjaśnienia JM Rektora, a w 
szczególności udzielone w piśmie nr L.dz. R-125/2015 do Przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT były nieprzekonywujące. 
 W świetle powyższego na posiedzeniu Senatu zostały zadane przez Związki Zawodowe 
dwa pytania: 
 

1. Dlaczego Nasza Uczelnia otrzymała, jak informuje Pan Rektor, zmniejszone dotacje z 
ministerstwa?  

2. Co Pan Rektor zrobił w tym względzie, aby krzywdzące finansowo dla pracowników 
Uczelni (jeśli takie były) decyzje ministerstwa zostały naprawione? 
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 Pytania te, zdaniem Związków Zawodowych, dawały  władzom uczelni możliwość 
ujawnienia rzeczywistych powodów zaistniałego problemu. Tym bardziej, że Związki 
Zawodowe posiadały już – po dokładnej analizie stosownych przepisów, w tym w 
szczególności zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW z dnia 27.03.2015 
poz. 463, że wyjaśnienia JM Rektora nie są zgodne z prawdą. Ponadto, jak wynika z 
powyższego, Związki Zawodowe uważały, że JM Rektor musiał wiedzieć, jaka jest 
rzeczywista przyczyna corocznego otrzymywania przez Naszą Uczelnię mniejszej dotacji, 
gdyż za wiedzą JM Rektora do algorytmu, według którego obliczano dla poszczególnych 
uczelni (w tym także naszej) dotację dostarczano do MNiSW stosowne dane.  
 W świetle powyższego zadane pytania, na które JM Rektor nie udzielił odpowiedzi, 
stwarzały okazję do podania informacji o ewentualnym stanowisku władz uczelni (jeżeli takie 
było zajmowane) bezpośrednio  wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub podczas 
posiedzeń Konferencji Rektorów Szkół Wyższych  o: 
 

1. dyskryminującym Naszą Uczelnię algorytmie (przeciwko któremu JM Rektor 
powinien protestować) podziału dotacji, gdyż algorytm ten jest wyłącznie wynikiem 
matematycznym, bez uwzględnienia uwarunkowań regionu, w którym znajduje się 
Nasza Uczelnia i która dla tego regionu szkoli kadry tj. np.: upadek przemysłu, upadek 
dużych gospodarstw rolnych i hodowlanych, upadek przemysłu stoczniowego, 
niekorzystne zmiany w gospodarce morskiej, trudności w znalezieniu pracy po 
ukończeniu studiów w naszym regionie, oferowanie przez silniejsze ośrodki 
akademickie np. Poznania, Warszawy, Krakowa, Gdańska możliwości pracy  już w 
czasie studiów i zaraz po ich ukończeniu, korzystniejsze położenie innych uczelni dla 
studentów ze wschodniej Europy itp.); 

2. wykazaniu, że w wyniku stosowania tego algorytmu następuje w rzeczywistości 
zbiorowe karanie finansowe pracowników Naszej Uczelni – co jest zarówno prawnie 
jak i społecznie niesprawiedliwe; 

3. wykazaniu, że ten algorytm w każdym kolejnym roku poprawy wynagrodzeń 
dyskryminował i będzie dyskryminował Naszą Uczelnię; 

 
 Należy się dziwić, że powyższe problemy nie były, zdaniem Związków Zawodowych, 
należycie prezentowane, przez władze uczelni, na w/w forach choćby w takim zakresie, jak 
dokonali tego zarówno JM Rektor i Dziekani  prezentując Naszą Uczelnię w cyklu artykułów 
publikowanych w Kurierze Szczecińskim, trafnie określając problemy z jakimi zmaga się 
Nasza Uczelnia i poszczególne Wydziały wynikające w znacznej mierze ze specyfiki naszego 
regionu. 
 Z uwagi na brak przekonywujących wyjaśnień,  Związki Zawodowe wystąpiły z prośbą do 
MNiSW o udzielenie stosownych informacji o rzeczywistych przyczynach obniżenia dotacji 
pozwalającej osiągnąć na koniec 2015 roku podwyżek płac średnio o około 30% w stosunku 
do roku 2012 oraz zapewnienia ich utrzymania w kolejnych latach.  
 W udzielonej odpowiedzi, MNiSW wykazało, że przyczyny mniejszych dotacji leżą 
wyłącznie po stronie Naszej Uczelni, a nie jak twierdził JM Rektor  - tylko po stronie 
MNiSW.  Oznacza to, że nie była to „dobra” lub „zła”  wola MNiSW, ale głównie 
algorytmiczna ocena Naszej Uczelni oparta na dostarczonych parametrach do algorytmu.  
Ministerstwo w sposób jasny i niepodważalny wykazało całą procedurę i mechanizm 
naliczania dotacji, które były  znane stosownym członkom władz Naszej Uczelni. 
 W odpowiedzi MNiSW, wyjaśniono, że przeznaczono ogółem dla wszystkich uczelni 
akademickich niezbędne środki zabezpieczające cyt. „…następstwa przeprowadzonych 
podwyżek w wysokość 30%...”,  co jednak nie oznaczało, że z wyniku algorytmicznego  
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podziału dotacji Nasza Uczelnia otrzymała taką kwotę, gdyż parametry z Naszej Uczelni do 
algorytmu takie jak pisze MNiSW: 
 

• składnik studencko doktorancki; 
• składnik kadrowy; 
• składnik proporcjonalnego rozwoju kształcenia; 
• składnik badawczy 
• składnik uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego lub doktora 
• składnik wymiany międzynarodowej 

 
stawiały ją w gorszej sytuacji niż inne ośrodki akademickie w Polsce. W konsekwencji tego 
podziału, Nasza Uczelnia w latach 2013-2016 otrzymała łącznie dotację niższą o około 
10.26%, kolejno w latach: 
 

• w 2014 niższe o 4.54% w stosunku do 2013; 
• w 2015 niższe o 2.84% w stosunku do 2014; 
• w 2016 niższe o 2.88% w stosunku do 2015 

 
 Prawdopodobnie, o czym władze uczelni wiedzą, jeżeli nie zostaną zmienione parametry 
do algorytmu, w 2017 uczelnia może otrzymać ponownie zmniejszone dotacje.  
 Należy tutaj podkreślić, jak wynika z odpowiedz MNiSW, że kwotę której nie otrzymała 
Nasza Uczelnia otrzymały inne Uczelnie, które w wyniku algorytmicznego podziału 
otrzymały wyższe wyniki z powodu lepszych paramentów do algorytmu.  
 Jak wynika z powyższego nie powinno było być tajemnicą dla pracowników, że Władze 
ZUT, a na pewno JM Rektor od początku wdrażania procesu poprawy wynagrodzeń mieli 
pełną świadomość, że Nasza Uczelnia nie będzie otrzymywała należnych środków 
pokrywających podwyżki wynagrodzeń w wysokości 30%. Ta wiedza powinna obligować 
władze uczelni do efektywnych działań zapobiegających temu szkodliwemu dla pracowników 
zjawisku. 
 W zaistniałej sytuacji Związki Zawodowe mają obwiązek poinformować pracowników o 
rzeczywistych powodach niepełnych podwyżek i wskazanie ich przyczyn, które tkwią w 
niekorzystnych dla Uczelni parametrach do algorytmu, ale także w konsekwencji dążenia do 
ich zmiany, a nie ukrywania przed pracownikami rzeczywistych powodów istniejącego stanu 
rzeczy i obarczanie za niego wyłącznie MNiSW. 
 Zdaniem Związków Zawodowych, wydaje się, że jedyną próbą podjętą przez władze 
uczelni poprawy parametrów algorytmu była bezprawna, źle zaplanowana i dotycząca tylko 
jednej grupy nauczycieli akademickich, akcja zwalniania tzw. adiunktów bez habilitacji, która  
nie przyniosła efektów, ale popsuła stosunki społeczne w uczelni. 
 Związki Zawodowe są uprawnione do wyjaśniania i informowania pracowników o 
przyczynach zaistniałego stanu rzeczy. Nie podejmują się jednak oceny osób za to 
odpowiedzialnych. Są do tego  z mocy ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym uprawnione 
inne organy Uczelni. Przede wszystkim Senat, który bez większej refleksji przyjmował 
sprawozdania o stanie Naszej Uczelni, pomijał milczeniem działalność Związków 
Zawodowych w tym zakresie i nie dociekał, jako najwyższa instancja uczelni, zasadności 
roszczeń Związków Zawodowych oraz przyczyn zaistniałego stanu rzeczy. 
 W świetle powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, że algorytm nie tylko wpływa na 
wielkość dotacji, ale znacznym stopniu odzwierciedla rzeczywistą jakość uczelni inną niż 
funkcjonująca w świadomości pracowników niż z przekazu Władz Uczelni. 
 Otrzymana z MNiSW odpowiedź oraz dodatni wynik finansowy ZUT w ostatnich latach, 
jasno wykazuje, że Związki Zawodowe zasadnie weszły w spór zbiorowy i doprowadziły do 
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wykazania, że za zaistniałą sytuację, jak utrzymywano w uczelni, nie jest odpowiedzialne 
MNiSW, ale winna jest tylko po stronie uczelni. Z powodu nierozwiązania problemu i braku 
konkretnych deklaracji władz uczelni, spór zbiorowy trwa nadal. Dlatego oczekujemy od 
nowych władz uczelni jasnej deklaracji, co do dalszych losów podwyżki wynagrodzeń. 
Przede wszystkim środowiska pracownicze uczelni oczekują, że z początkiem roku 2017 
zostanie utrzymana podwyżka wynagrodzeń z roku 2016. W przeciwnym wypadku 
oczekujemy od władz uczelni deklaratywnego wyjaśnienia pracownikom innego niż 
powyższe postepowania. 
 Spór zbiorowy, w przypadku braku porozumienia w powyższej kwestii, uprawnia NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” w ZUT do podejmowania innych niż do tej pory negocjacyjnych form 
działań.  
 Pomimo powyższego, zdaniem Naszego Związku, sytuacja ta stwarza niepowtarzalną 
okazję, aby wraz z Nowymi Władzami Uczelni ułożyć wzajemne relacje oparte na zaufaniu, i 
działaniach dla efektywnej  realizacji i zabezpieczeniu interesów pracowniczych. 
 

Nie powinno tak być, że pracownicy ponoszą konsekwencje nieswoich decyzji; 
Nie powinno tak być, że instytucje uczelniane w tym Senat, są bierne wobec takich sytuacji; 

Będzie nadal tak, że Związki Zawodowe podejmą każdą sprawę pracowniczą  w ich interesie. 
 
 
 
       Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ w ZUT 
         Jakub Pęksiński 


