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       Pani Dyrektor Biblioteki Głównej 

Pracownicy Biblioteki 
 

 

Skierowana do naszego związku zawodowego prośba zespołu pracowniczego biblioteki o 

udział w pośrednictwie i ewentualnych rozmowach, pomiędzy zespołem pracowniczym biblioteki, a 

JM Rektorem, dotyczących podwyżek wynagrodzeń jest dla NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT 

wyrazem zaufania ale jednocześnie zobowiązaniem, że związek może być pomocny w rozwiązaniu 

niewątpliwie zawsze ważnej (nie tylko dla pracowników biblioteki) sprawy płacowej. 

Dla naszej organizacji związkowej byłaby to satysfakcja i zobowiązanie silniejsze, gdyby 

zespół pracowniczy kierujący do nas prośbę starał się nawiązać relacje członkowskie z naszym 

związkiem, a nie tylko okazjonalnie w poszczególnych istotnych dla danych pracowników sprawach. 

Dodać należy, że w tym zespole pracowniczym na 62 osoby, które podpisały się w piśmie 

skierowanym do związku, tylko 4 osoby są jego członkami. 

Zwracamy na to uwagę z tego powodu, iż efektywność i siła Związków Zawodowych w 

rozwiązywaniu problemów pracowniczych w znacznej mierze opiera się na ilości zrzeszonych w nich 

członków, którzy wspierają działania członków Komisji Zakładowej w ich niełatwych, często 

stresujących, realizowanych w ramach ich czasu osobistego oraz często własnych środków – 

działaniach.  

Pomimo powyższego Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT po wnikliwej 

analizie i doprecyzowaniu zasadności treści i argumentów zawartych w pismach skierowanych do 

JM Rektora i naszego związku uznała, że nasz ZZ może się włączyć do sprawy, jako strona 

reprezentująca interes pracowników.  

Warunkiem powyższego jest wyczerpanie możliwości uzyskania pozytywnego rozwiązania 

problemu w relacji służbowej Dyrektor Biblioteki – JM Rektor jako pracodawca – wynika to z 

Kodeksu pracy, gdyż jest to podstawowa droga w rozwiązywania problemów pracowniczych, 

przyjęta również w ZUT. Z powyższego powodu wcześniejsze włączenie się Związku Zawodowego 

w powyższe relacje byłoby niestosowne, oraz formą braku zaufania do pracodawcy. Należy dodać iż 

ten problem nie dotyczy prawnej krzywdy pracowniczej, a jedynie (z punktu widzenia 



pracowniczego) poczucia nie dowartościowania z powodu zbyt niskich wynagrodzeń. 

Przy czym należy zauważyć, że uznawane przez pracowników zbyt niskie wynagrodzenia 

pracowników biblioteki w ZUT nie naruszają obowiązujących przepisów zawartych rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania 

za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 

uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063), na które również powołuje się Pani Dyrektor Biblioteki.  

Poczucie niedowartościowania, jak i niesatysfakcjonująca ocena poziomu zarobków 

występuje także w innych grupach pracowniczych naszej uczelni. Dla naszego Związku 

Zawodowego problem pracowników biblioteki jest jednym z wielu, co nie oznacza, że nie istotnym. 

Jest to problem od 2015 roku priorytetowy wyrażający się w trwającym nadal sporze zbiorowym o 

należny wszystkim pracownikom uczelni  trzeci etap podwyżek wynagrodzeń. 

Przytaczanie argumentu - porównanie wynagrodzeń pracowników naszej bibliotek z 

zarobkami w różnych uczelniach jest niekorzystne dla naszej biblioteki i może stanowić argument na 

rzecz omawianego problemu, ale należy brać pod uwagę, że warunki finasowania są różne w różnych 

miejscach i uczelniach w Polsce. Podobne argumenty mogą wysnuwać inne grupy pracownicze 

naszej uczelni, na co nasz związek musi zwracać uwagę jako potencjalna strona w rozwiązywaniu 

tych problemów. Dlatego też zawarte w dostarczonych pismach oczekiwania poprawy wynagrodzeń 

zasadniczych dla jednej grupy pracowniczej o 15% lub 400 zł dla każdego pracownika może być ze 

strony związkowej zrozumiałe. Jednak w aspekcie całej uczelni wskazane byłoby przeprowadzenie 

ponownej pogłębionej i urealnionej refleksji odnośnie składanych oczekiwań, a także przyczyn 

wewnętrznego zróżnicowania zarobków w waszej grupie pracowniczej co wiąże się z art. 18^3c KP. 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT,  jak wspomniano powyżej, włączy się w sprawę jeżeli 

będzie taka potrzeba i udzieli stosownej pomocy formalno – prawnej  po wyczerpaniu drogi 

służbowej i powołaniu zespołu pracowniczego do współdziałania w tej sprawie z naszym Związkiem 

Zawodowym do rozmów z JM Rektorem.  

Jednocześnie pragniemy ponownie wskazać, że zrzeszenie się w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

w ZUT pracowników biblioteki znacznie przyspieszy i rozszerzy możliwości działania naszej 

organizacji. 

Pomimo niskiego stopnia „uzwiązkowienia” pracowników biblioteki gotowi jesteśmy jako 

Komisja Zakładowa na spotkanie w omawianej sprawie. 
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