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Działając na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych w oparciu o artykuły 7
pkt 1., art. 8 i art. 28 zwracam się do Pana Rektora o udzielenie informacji
dotyczącej kwestii tzw. adiunktów bez habilitacji.
Jest to konieczne dla zajęcia przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT stosownego
stanowiska w tej drażliwej i trudnej sprawie, dzielącej środowisko akademickie
naszej uczelni. Związek Zawodowy stoi na stanowisku, że część realizowanych
wobec tej grupy różnorodnych czynności jest pozbawionych podstaw prawnych, co
narusza prawa członków tej grupy do dalszej pracy w uczelni. Jest to stanowisko
zgoła odmienne od reprezentowanych stanowisk wyrażanych wobec adiunktów przez
ich przełożonych. "Niespójności" z tym związane znajdują odzwierciedlenie w
sygnałach kierowanych do naszego związku. Problem pogłębiają niezrozumiałe –
zarówno od strony prawnej, jak i stosunków społecznych – zróżnicowania oparte na
wyszukiwaniu, jak informują, różnorodnych przepisów, kruczków prawnych
opartych o interpretację obecnych lub byłych przepisów. Jednym, w oparciu o
powyższe, przy podobnych uwarunkowaniach stwarza się możliwość dalszej pracy
na uczelni na tych samych stanowiskach lub proponuje inne stanowiska, a innym nie.
Proponuje się też, co jest szczególnie niezrozumiałe, niekorzystną zmianę warunków
ich zatrudnienia (np. przejście na ½ etatu), w tym także wcześniejsze lub mające
nastąpić w bardzo krótkim czasie rozwiązanie umowy o pracę.
Tego typu sytuacje są zgłaszane przez adiunktów do związku zawodowego w
formie wniosków, opinii, skarg itp. Wynika z tego, że problemy tej grupy zawodowej
są poważne. Powstały one nie tylko z winy tego środowiska.
W tej sytuacji, zdaniem związku zawodowego, zasadnym jest zwrócenie uwagi na
wypowiedzi z wywiadu Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Leny
Kolarskiej - Bobińskiej z Gazety Wyborczej 7-8 luty 2015 r. dotyczącej krytycznej
oceny sytuacji pracowników nauki na drodze ich rozwoju naukowego; w
szczególności stosunkowo bezrefleksyjnego pozbawiania ich zatrudnienia w
uczelniach. Pozbawianie naszej uczelni części adiunktów wprost wpisuje się w
ocenę Pani Mister.

Z powyższych powodów NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” nie może być obojętna w tej
sprawie. Jest wręcz zobligowana do aktywnego udziału w rozpoznaniu i udziale w
rozwiązaniu istniejącego problemu tej grupy zawodowej.
Prosimy zatem Pana Rektora o udzielenie informacji w obszarach tematycznych
jak niżej:
1. Ilość adiunktów bez habilitacji – ogółem i według wydziałów;
2. Ilość adiunktów bez habilitacji, którzy rzekomo (według aktualnego stanowiska
uczelni) nie uzyskali jej zgodnie z obowiązującymi w uczelni przepisami –
ogółem i według wydziałów;
3. Podstawy prawne i kryteria stosowane wobec adiunktów – według wydziałów wymienionych w punkcie jak wyżej, dla których:
a. Stosuje się działania pozbawiające ich stanowiska adiunkta;
b. Nie stosuje się powyższych działań, a przedłuża się okresy lub stosuje
inne okoliczności umożliwiające im pozostanie na zajmowanych
stanowiskach adiunktów;
c. Zastosowano przepisy (jakie?) umożliwiające przejście na inne
stanowiska w uczelni, nie stosując takich samych lub podobnych wobec
innych adiunktów.
4. Ilość – według wydziałów – wymiaru godzin dydaktycznych, w tym średnio
rocznej ilości godzin dydaktycznych ponadwymiarowych powodujących, że
dla zabezpieczenia realizacji programu kształcenia konieczne jest stosowania
zapisów art. 131 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
5. Umożliwienie wglądu (jeżeli istniał lub istnieje) w uczelniany, jednolity plan
(program, koncepcję itp.) koordynowania i rozwiązywania powyższych
problemów obejmujących wszystkie wydziały uczelni.
Przedstawione problemy dotyczą w sposób dotkliwy środowiska adiunktów
bez habilitacji oraz negatywnie wpływają na atmosferę wśród nauczycieli
akademickich. Z powyższych powodów stały się również istotne dla KZ NSZZ
„SOLIDARNOSĆ” w ZUT.

