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 Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w 

Szczecinie 
 
NSZZ       

   ul. Piastów 48, p. 43171-311 Szczecin 
       e-mail: solidarnosc@zut.edu.pl 
       tel./fax +48 91 449 4290 
 ___________________________________________________________________
           Szczecin, dnia 09.02.2017 r. 
 
Dotyczy: Konsultacji pracowniczych w sprawie zmian w statucie ZUT. 
 
 W związku z realizowanymi zmianami w statucie ZUT i prośbą Pana Rektora o wyrażenie opinii 
co do przedstawionych propozycji zmian NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT uważa zaproponowane 
zmiany za niewystarczające i nie dotyczące wielu istotnych problemów, na które Związki Zawodowe 
zwracały wcześniej wielokrotnie uwagę. Nasz Związek wspólnie z ZNP w ZUT przygotowuje stosowne 
propozycje mogące mieć istotny wpływ na sytuację pracowników oraz sprawy organizacyjno – prawne 
Uczelni.  
 W związku z tym zapraszamy naszych członków jak i pozostałych pracowników do konsultacji 
na tematy związane z zapisami nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz w statucie ZUT. 
Proponujemy dyskusję w następujących obszarach tematycznych: 
 

1. Wynikających z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy w związku z art. 66 ust. 2 pkt. 3 w zakresie 
równomiernego i w miarę powszechnego dostępu pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych do zespołów badawczych, współdziałania ich z opiekunami (mentorami) 
naukowymi w istocie odpowiedzialnymi zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy za rozwój naukowy 
kadry, co powinno być mocno akcentowane w statucie ZUT, a co w konsekwencji wpływałoby  
na realizacje wymogów art. 132 ustawy; 

2. Wynikających z art. 130 ust. 5 oraz art. 131 pkt.1 i 2 ustawy, co do równomiernego rozdziału 
ponadwymiarowych godzin dydaktycznych – jedni przeciążeni nadmiernie inni nie, co bywa 
powodem niewłaściwych stosunków pracowniczych. Zdaniem związku w statucie ZUT 
powinno być to wyakcentowane; 

3. Wynikające z §32 statutu ZUT oraz art. 132 ustawy nie do określenia następujących pojęć 
rzutujących na ocenę nauczyciela akademickiego: 

a. Należyte – czyli takie jakie powinno być, wykonywanie obowiązków stosownie do ich 
opisania w statucie ZUT; 

b. Procedury wykorzystania ekspertów spoza uczelni do wyrażenia opinii w sytuacji gdy 
pracownik jest w trakcie 8 letniego okresu realizacji zaplanowanego przez siebie i 
zaakceptowanego dorobku naukowego; 

c. Znaczące osiągnięcia naukowe rozumiane jako stopień zbieżności z jasno określonymi 
w statucie kryteriami; 

d. Dorobek naukowy rozumiany według jasno określonych zapisów; 
4. Wynikające z §35 ust. 2 statutu nie do przyjęcia nadmiernie ogólny zapis cyt. „… z innych 

ważnych przyczyn” mogących stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy z mocy art. 
125 ustawy. Związek Zawodowy uważa, że przyczyny powinny być dokładnie określone w 
statucie; 

5. Wprowadzenia do §34 statutu prawnego, niepodlegającego żadnej wątpliwości, nowego zapisu 
cyt. „bieg okresów zatrudnienia osoby na stanowisku adiunkta nieposiadającego stopnia 
naukowego doktora habilitowanego oraz na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej 
stopnia naukowego doktora zatrudnionych przed 1.10.2013 trwa od nowa  osiem lat tj. do 
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30.09.2021”. Zapis ten jednocześnie eliminuje wszelkie dowolności interpretacyjne art. 120 
ustawy oraz eliminuje nieprawny zapis §57 ust. 7 statutu ZUT; 

6. Uzasadnioną jest uwaga, że w świetle zapisu art. 132 ustawy oraz §40 statutu stosowanie 
jakichkolwiek innych procedur i terminów oceniających nauczyciela akademickiego np. wg. 
Zarządzenia nr 70 Rektora ZUT z dnia 30.08.2010 – procedura „Zasady prowadzenia 
hospitacji” budzi z wielu przyczyn wątpliwości prawne co do jej stosowania. Hospitacji już się 
nigdzie niestosuje i hospitacja nigdy nie dotyczyła szkolnictwa wyższego i miała inne cele i 
zadania do realizacji niż umieszczone w cytowanej procedurze. Procedura ta budzi także 
poważne wątpliwości prawne z powodu tzw. Cyt. „…w sposób nie zapowiedziany, w dowolnym 
terminie zajęć danego semestru”, co może naruszać przepisy ogólne dotyczące prowadzenia 
kontroli. 

 
Powyższe problemy są tylko sygnalnymi. Oczekujemy na wszelkie wnioski i propozycje w sprawie 

zmian w statucie ZUT kierowane do obu Związków Zawodowych. Celem wypracowania jednolitego 
stanowiska w tak ważnej dla Naszej Uczelni i jej pracowników sprawie. 

 
 
 
         Jakub Pęksiński 

 


