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Dotyczy: Pracowników personelu obsługi i sprzątającego, którym zmieniono warunki zatrudnienia 

z całego na ¾ etatu. 

 

Zadawniony problem pracowników, którym zmieniono warunki zatrudnienia z całego na ¾ 

etatu i proporcjonalnie obniżono zarobki bez jednoczesnego zmniejszenia obciążenia pracą i jej 

zakresu, po to aby w to miejsce zatrudniać do tych samych prac pracowników firm zewnętrznych, 

od chwili jego powstania budził i nadal budzi kontrowersje oraz w sposób dotkliwy finansowo 

nadal uderza w pracowników naszego zakładu pracy. 

Nie zadowolenie z tego powodu i realne poczucie krzywdy pracowniczej było wielokrotnym 

powodem występowania Związków Zawodowych działających w ZUT do pracodawcy. 

Wystąpienia te oparte były o podstawy prawne, które jednak przez Władze Uczelni nie były brane 

pod uwagę, a wręcz były ignorowane. Odpowiedzi (będące w dyspozycji naszego związku) 

udzielane zarówno pracownikom jak i ZZ nie dotyczyły istoty problemu, a spraw drugorzędnych 

nie mających nic wspólnego z realnym wyjaśnieniem nie prawnych działań wobec tej grupy 

pracowniczej. Nie jest celem tego pisma przytaczanie obfitej korespondencji stron – jest ona w ich 

posiadaniu. Argumentami prawnymi potwierdzającymi w całej rozciągłości zasadność roszczeń 

pracowników wobec pracodawcy oraz wyrażane w tym względzie przez nasz związek zawodowy 

stanowiska prawne są druzgocące dla tej sprawy. Potwierdzają to ustalenia audytu pt. „Organizacja i 

realizacja sprzątania jednostek organizacyjnych ZUT”. Audyt w sposób nie podważalny określa 

również winnych za zaistniałą sytuacje oraz skalę nieprawidłowości popełnianych wobec tych grup 

pracowniczych. U podstaw powyższego leżała niczym nie uzasadniona, a wręcz oparta na 

fałszywych kalkulacjach idea rzekomej efektywności ekonomicznej i społecznej wprowadzenia 

firm zewnętrznych oraz zrealizowana na jej podstawie tzw. restrukturyzacja zatrudnienia. Nie 

przyniosła ona założonych celów, co jak wyżej wspomniano potwierdził audyt. Natomiast 

wprowadzone zmiany w zatrudnieniu w sposób dotkliwy materialnie uderzyły w omawianą grupę 

etatowych pracowników naszej uczelni. 
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NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT na powyższe okoliczności zwraca uwagę oraz powraca 

do sprawy na prośbę pracowników wydziałów dotkniętych powyższymi konsekwencjami 

dokonanej nie udanej ekonomicznie i społecznie szkodliwej dla naszej uczelni restrukturyzacji.  

W związku z powyższym ponowna analiza dokumentów i sytuacji w jakich dokonywało się 

przechodzenie pracowników na niepełny wymiar czasu pracy, doznawane straty finansowe tych 

osób zatrudnionych, bez zmniejszania zakresu pracy oraz wynik audytu zobligowały nasz związek 

do ponownego podjęcia problemu i wystąpienia do Pana Rektora z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy i jak najszybsze jej rozwiązanie. Sytuacja jest pilna, tym bardziej, że 

opisywane działania wobec pracowników – zdaniem naszego związku od początku budziły i nadal 

budzą poważne zastrzeżenia, co do ich formalno–prawnej strony. Głównie z następujących 

powodów:  

1. Zawarte umowy realizowane były w warunkach nacisku i stresujących dla pracowników. 

Pracownicy bardzo często stawiani byli przed wyborem, albo przechodzisz na nowe warunki 

zatrudnienia albo jesteś zwalniany. Wspomniane materiały z korespondencji stron powyżej 

przytoczone okoliczności dokumentują wprost; 

2. Z powyższego powodu z mocy art. 11 Kodeksu pracy w związku z art. 84, 86 i 87 Kodeksu 

Cywilnego, umowy te  mogą być niezgodne z prawem, gdyż przy ich zawieraniu nie został 

dochowany wymóg zgodnego oświadczenia woli stron – tj. pracownika i pracodawcy. Pracownicy 

działali wręcz pod przymusem. Wybrali, oczywiste w omawianej sprawie, mniejsze zło. tj. pracę w 

uczelni przy niekorzystnych dla siebie warunkach niż zwolnienie z pracy. Taka sytuacja trwa do 

dziś. Tezę tę potwierdzają pracownicy w licznych wystąpieniach do pracodawcy i do ZZ; 

3. W omawianej sprawie doszło również do naruszenia art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z treścią 

którego nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie 

lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Co za tym idzie zmuszanie pracowników do podpisywania niekorzystnych umów wprowadzając ich 

w błąd odnośnie sytuacji finansowej pracodawcy nie korzysta z żadnej ochrony, a ponadto może 

skutkować uprawnionymi roszczeniami pracowników względem pracodawcy. 

4. Zawierane nowe umowy z pracownikami, stanowiły faktycznie porozumienia zmieniające 

warunki zatrudnienia, przy czym obarczone były błędem, a co za tym idzie do ważnego zawarcia 

oświadczenia woli po stronie pracownika dojść nie mogło. W związku z tym faktycznie pracownicy 

mogą domagać się ustalenia warunków pracy za okres od podpisania nowych, niekorzystnych 

umów do dnia dzisiejszego wedle treści ich umów sprzed problematycznej zmiany co wiązać się 

może z wysokimi roszczeniami odszkodowawczymi lub płacowymi. Podawana jako przyczyna 

zmiany warunków zatrudnienia zła sytuacja finansowa wydziałów lub wyższa efektywność 

pracowników firm zewnętrznych były nie prawdziwe, co potwierdził audyt. Nie mogły więc 

stanowić podstawy do nawiązania nowych umów o pracę. Zwrócić przy tej okazji należy uwagę, iż 



w omawianej sprawie pracodawca w sposób haniebny wykorzystał pozytywne nastawienie 

pracowników do zakładu pracy i ich wolę do współdziałania dla dobra Uczelni. Za zaistniałą 

sytuację pracownikom poza wyprostowaniem kwestii warunków zatrudnienia i płac należą się w tej 

sprawie przeprosiny i choć obecny Pan Rektor nie brał udziału w tym procederze, jako następca 

prawny ówczesnych władz uczelni winien postąpić zgodnie z zasadami etycznymi. 

5. W świetle powyższego dokonywujące się w wyżej opisany sposób działania restrukturyzacyjne 

spowodowały rażące naruszenie wymogów wynikających z art. 94 Kodeksu Pracy, a  w 

szczególności pkt. 2a a przede wszystkim pkt. 10; 

6. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, iż poprzez niekorzystne i nierówne traktowanie pod 

względem warunków nawiązywania stosunków pracy w porównaniu do osób zatrudnionych na 

podobnych stanowiskach w uczelni, tylko na innych wydziałach stanowi naruszenie art. 18
3a

 

Kodeksu pracy, tj. dyskryminację. 

7. Uczelnia nie znajdywała się w trudnej sytuacji finansowej. Od 2009 r wynik finansowy Uczelni 

był i jest dodatni. Nie miał więc pracodawca podstawy prawnej do zawierania umów obligujących 

pracowników do rezygnacji z pełnego etatu i wprowadzających na teren uczelni firmy zewnętrzne.  

Przedstawione powyżej fakty odzwierciedlają wg. naszego związku stan prawny problemu, 

przemawiający na korzyść pracowników przywrócenia ich do zatrudnienia w wymiarze pełnego 

etatu. W ocenie związku zawodowego pracodawca winien rozważyć również jakiegoś rodzaju 

rekompensatę za długotrwałe naruszanie praw tych osób. 

Celem naszego związku, nie zależnie od czasu trwania problemu, jest jego rozwiązanie, po 

to aby nadal nie stanowił poczucia krzywdy dla tych grup pracowniczych, a dla uczelni nie był 

podstawą nowych problemów. Związek nie określa nowym Władzą Uczelni sposobu ani zakresu 

rozwiązania tego złożonego i krzywdzącego dla części pracowników problemu. Problemy 

finansowe każdego pracownika wpływają bezpośredni na jego satysfakcję z wykonywanej pracy a 

zatrudnienie na pełen etat daje pracownikom dodatkowe przywileje np. kredyty. Sumienne 

wykonywanie obowiązków nawet przy opisanych powyższych nie korzystnych dla omawianej 

grupy pracowników warunkach zatrudnienia świadczy nie wątpliwie o docenianiu przez nich 

wartość pracy w Naszej Uczelni i związaniu z Uczelnią swojej przyszłości. 

Związek nie podnosi kwestii personalnej odpowiedzialności za opisywany powyżej stan 

rzeczy – rażącego naruszanie prawa  pracy i praw pracowników naszej uczelni, kwestie tę  

pozostawia w gestii Pana Rektora. 

 Zdaniem NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT było by najkorzystniejszym rozwiązaniem, aby 

Pan Rektor w ramach swoich kompetencji opisany problem starał się rozwiązać z korzyścią dla 

pracowników i uczelni. Jednocześnie wskazujemy, że w rozwiązaniu tego problemu nasz związek 

zawodowy deklaruje gotowość współdziałania. 

      Przewodniczący NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”   

       Jakub Pęksiński    


