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Dotyczy: Kwestii zwiazanych z uwarunkowaniami wewnetrznymi ZUT oraz niektorymi
wynikajacymi z ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce w aspekcie przygotowan i
wdrazania przepisow tej ustawy. W szczegolnosci dotyczacych spraw pracowniczych
Majac na uwadze znaczenie i szeroki rozmach problemow zwiazanych z nowa ustawa, a w
szczegolnosci mogacych miec istotny wplyw na sprawy pracownicze i przyszlosc naszej uczelni w
nowych uwarunkowaniach na podstawie art. 28 ustawy z dnia 3 maja 1991 o zwiazkach
zawodowych oraz ustalen audytow wewnetrznych odzwierciedlajacych stan niektorych waznych
dlajakosci uczelni zagadnien, Komisja Zakladowa NSZZ ,,Solidarnosc" w ZUT zwraca sie do Pana
Rektora z nizej wymienionymi problemami i pytaniami oraz pozwala sobie zasygnalizowac
problemy mogace miec istotny wplyw na uczelnie i jej pracownikow.
U podstaw powyzszego lezy nie watpliwie troska o przyszlosc pracownikow w nowej
strukturze organizacyjno-zadaniowo-funkcjonalnej w uczelni powstalej w wyniku wr^cz
rewolucyjnych zmian jakie wprowadza nowa ustawa.
Przeswiadczenie o koniecznosci podjecia niezwlocznych dzialan w omawianym temacie wynika
z wnioskow z analiz zapisow w ustawie oraz przelozenia ich na wewn^trzne sprawy i dzialalnosc
uczelni. Poglebiaja je ustalenia z audytow wewnetrznych dotyczacych min.:
•
•
•
•
•

Realizacji wybranych procedurzapewnienia jakosci
Rozliczenia godzin dydaktycznych
Okresowej oceny nauczycieli akademickich
Przyznawania dodatkow specjalnych
Sprawozdari z realizacji Strategii Rozwoju ZUT w latach 2011-2020

Wyzej wskazane audyty w sposob niezwykle krytyczny oceniaja audytowane zagadnienia, a
brak powszechnie dostepnej informacji o realizacji licznych zalecen audytowych budzi niepokoj o
istnienie optymalnych warunkow do realizacji zadan wynikajacy z nowej ustawy.
Szczegolnie niepokoj ace jest to, ze z wyzej wskazanych audytow oraz corocznych ocen
realizacji Strategii Rozwoju ZUT na lata 2011-2020 z powodu czesto krytycznych, a nawet
negatywnych ocen co do realizacji zawartych tarn zadan nie wyciagnieto wnioskow personalnych
wobec osob ze stanowisk kierowniczych odpowiedzialnych za dopuszczenie do zaistnialego stanu a
win$ za ten stan rozklada si$ na szeregowych pracownikow. Przy czym pracodawca jako powod
wskazuje mi^dzy innymi:

• Niskq jakosci publikacji
• Matq ilosci publikacji
• Brak grantow

Wiele problemow dotyczy realizacji zadan wynikajacych z wyzej wskazanej strategii
rozwoju ZUT w zakresie jakosci ksztalcenia i badan naukowych, co bezposrednio siq; przelozylo na
znaczace obnizenie kategorii wydzialow a w konsekwencji calej uczelni.
Dla zwiazku zawodowego, ktorego podstawowym zadaniem jest ochrona interesow
pracowniczych glowne znaczenie ma fakt, ze np. nie realizowano zgodnie z duchem i liter^
wspomnianej strategii zagadnien wynikajacych ze strategicznego celu - racjonalizacja zarzadzania
zasobami ludzkimi oraz uniwersytet wysokiej jakosci - ktore zobowiazywaly i nadal zobowiazuj^
wladze uczelni i osoby funkcyjne do realizacji:
• zintegrowanego systemu oceny pracownikow (gtownie nauczycieli akademickich) tzw. metodg
360 stopni, w ktorym powinien dominowac system oceny pracownikow i jakosci ksztatcenia w
pionie podlegtosci stuzbowej, a nie jak stosuje sie. obecnie w ZUT ocena pracownikow i jakosci
ksztatcenia w niewydolnym systemie tzw. zapewnienia jakosci ksztatcenia, co niepodwazalnie
wykazuje audyt nr. 7/2017
• systemu biezqcej oceny pracownikow dla okreslania kompetencji pracowniczych oraz potrzeb w
zakresie ich podnoszenia, co wiqzato sie_ bezposrednio z tzw. planowaniem sciezki rozwojowej
pracownikow, a w szczegolnosci kariery naukowej nauczycieli akademickich;
• powiqzania obu systemow z systemem wynagradzania pracownikow za szczegolne efekty ich
pracy;
• mentoringu pozwalajqcego na ukierunkowany i wspomagany rozwoj naukowy lub dydaktyczny
nauczyciela. W tym zadaniu zadziwiajqcym jest, ze uczelnia praktycznie catkowicie odstqpita od
jego realizacji - pomimo wielokrotnego zwracania na to uwagi przez zwiqzek zawodowy.
Skutkuje to niewqtpliwie negatywnym wptywem na rozwoj kadry i bezposrednio przyczynito sie_
do obnizenia kategorii naukowej w uczelni.

W swietle powyzej przywolanych okolicznosci szczegolne zaniepokojenie Organizacji
Zakladowej NSZZ ,,Solidarnosc" przy ZUT w Szczecinie budza;
• funkcjonujqce wsrod wtadz i osob funkcyjnych uczelni, nie oparte na podstawach prawnych,
stanowisko o koniecznosci podwyzszania kryteriow oceny okresowej nauczycieli akademickich
gtownie w zakresie osiqgni^c naukowych;
• zamiar wprowadzenia nowego systemu oceniania pracownikow Zut, po wprowadzeniu jedynie
iluzorycznych zmian wzgl^dem obowia_zuja_cych zasad oceny. W aspekcie krytycznych, a nawet
negatywnych ocen audytu nr 3/2018 ,,ocena okresowa nauczycieli akademickich" (w ktorym na
44 losowo wybranych pracownikow z 4 wydziatow az w 90% byty zastrzezenia i uwagi co do
oceny okresowej) i braku informacji o wykonaniu 9 zaleceri audytowych stworzone zostaty
warunki do radykalnych zmian w aktualnie obowia_zuja.cym systemie, ktorego aktualna wartosc
oceny i wiarygodnosc sktania do postawienia wniosku o niestosowania go w aktualnych
uwarunkowaniach uczelni i koniecznosci zastqpienia go nowym dostosowanym do nowej
ustawy, opartym na art. 128 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce. Artykut ten
zobowiqzuje wprost Pana Rektora do stworzenia tego systemu wedtug wymagari scisle z mocy
art. 115 i 116 dostosowanych do nowych grup pracownikow i rodzaju stanowisk na ktorych
wykonujq swoje obowigzki;
• zamiar skrocenia ustawowego i statutowego okresu dokonywania oceny okresowej, pomimo,
ze nie ma ku temu podstaw prawnych, bez wyzej wskazanych istotnych i niezb^dnych zmian
dostosowanych do art. 115 i 116 ustawy;
• dziatania wtadz uczelni, ktore jak ocenia znaczna cz^sc pracownikow uczelni, mogq stworzyc
warunki do rozwiqzywania umow o prace, za wypowiedzeniem z mocy art. 123 ust. 1 i ust. 2
ustawy. Do zwiqzku zawodowego docierajg informacj^ od zaniepokojonych pracownikow, ze w

ciqgu 2 -3 lat ma nastqpic redukcja zatrudnienia o okoto 30% wsrod nauczycieli. Do czego
podstawa, maja, bye planowane zmiany w zakresie radykalnego zaostrzenia kryteriow oceny
okresowej i skrocenia okresu jej przeprowadzania.

Powyzsze w sposob niedwuznaczny zwraca uwage na podobienstwo postepowania wladz
uczelni do tzw. sprawy zwalniania adiunktow bez habilitacji z mocy art. 120 starej ustawy. Ta nie
prawna i nie chlubna moralnie dzialalnosc wiadz uczelni i wiejcszosci osob funkcyjnych godz^cych
si? na takie dzialanie, miala doprowadzic do wysokich osiajmiec naukowych uczelni.
Rzeczywistosc wykazala, ze jest inaczej.
Dlatego uprawnionym jest pytanie do Pana Rektora o winnych istniejsjcego stanu rzeczy.
Bez uzyskania odpowiedzi na to pytanie, wszelkie dzialania b?d^ pozorowanymi. Zwiazek
Zawodowy oczekuje odpowiedzi realnej, bez obarczania calkowit^ win^ szeregowych pracownikow
uczelni, poniewaz nierzadko nie tylko od nich zalezy spelnianie odpowiednich kryteriow.
Zdaniem Zwiazku zawodowego nalezy w sposob radykalny zmienic stopien i zakres
wymagan stawianych wobec od profesorow i osob funkcyjnych odpowiedzialnych za organizacj?
ksztalcenia i dzialalnosci naukowej na naszej uczelni. Osoby na stanowiskach kierowniczych i
funkcyjnych, w szczegolnosci odpowiedzialne za realizowanie, organizacje procesow ksztalcenia i
dzialania naukowe winny bye oceniane z wywiazywania i efektywnosci realizacji wyzej
omawianych zadan. Osoby te nalezy oceniac pod katem ich osobistej odpowiedzialnosci za jakosc
osiajmietych efektow. Tylko takie dzialanie pozwoli wlasciwie uksztaitowac w nowej strukturze
kadr? kierownicz^ nie tylko ze wzgledu na posiadany cenzus naukowy ale przede wszystkim na
osobiste predyspozycje do zarzadzania zasobami ludzkimi i potencjalem naukowym.
W ocenie zwiazkowej, co przewija si? jako mysl przewodnia calej strategii ZUT na lata
2011-2020, osoby funkcyjne i profesorowie powinni bye animatorami dzialalnosci naukowej, co
bylo i powinno nadal bye tradycyjn^ wartosci^ tego tytulu.
Nie powinno bye tak, jak wykazal to audyt (rozliczanie godzin dydaktycznych), ze znaczna
czesc profesorow i osob funkcyjnych realizowala si? w dydaktyce. Napisano w nim, ze cyt. str 8.
,,w wielu przypadkach mozna zaobserwowac, ze ilosc nadgodzin byla uzalezniona od stopnia
naukowego i pelnionej funkcji nauczyciela. Odnotowano przypadek przejecia zajec podleglego
nauczyciela przez kierownika katedry, ktory w konsekwencji wykazal nadgodziny", „...
nauczyciele otrzymali obnizki z tytulu pelnienia konkretnej funkcji..., a w tych okolicznosciach
wypracowywali nadgodziny w niemalej ilosci (np. 862h, 65 5h, 364h, 390h)". Odbijalo si? to
niewatpliwie na dzialalnosci naukowej, ale wskazuje rowniez na dbanie o partykularne interesy
poszczegolnych pracownikow kosztem pozostalych osob i uczelni. Taka sytuacja jest stanem
autotelicznym dla rozwoju uczelni (a wlasciwie stanem trwania), ktory nie koresponduje z
wymaganiami nowej ustawy nakierowanej na stan rozwoju uczelni w tzw. kierunku
heterotelicznym.
Zwrocic bowiem nalezy uwage, iz faktyczn^ odpowiedzialnosc za aktualn^ i stale
pogarszajac^ sie sytuacj? uczelni ponosz^ w pierwszej kolejnosci wladze uczelni, osoby funkcyjne
a dopiero w dalszej kolejnosci nauczyciele akademiccy. Zrozumienie tej prawidlowosci moze
pozwolic na radykalny zmian? istniejacego stanu rzeczy i pomoc dostosowac przepisy wewnetrzne
uczelni do ducha i litery nowej ustawy. Tak postawiony problem ma stanowi uzasadnienie do
przeciwdzialania aktualnie planowanym i czesciowo juz realizowanym czynnosciom
podejmowanym przez osoby funkcyjne wobec pracownikow, a w szczegolnosci nauczycieli. Wedle
informacji uzyskiwanych zas przez nasz^ organizacje dzialania te s^ inspire wane przez wladze
uczelni, a w szczegolnosci Pana Rektora.
Dzialania o ktorych mowa powyzej, przyjmuj^ forme np. planowanej nie prawnej na tym
etapie (z mocy zapisow starutowych - co zwiazek zawodowy jest w stanie prawnie wykazac)
przyspieszonej oceny okresowej lub jej elementow budzacych wsrod pracownikow obawy o swoj^
przyszlosc i sensownosc tego dzialania nakierowanego, jak uwazaja^ pracownicy i zwi^zki
zawodowe, na zwalnianie.
Sugesti^ zwiazku wobec powyzszego z mocy ustawy 2.0 wskazane byloby dokonanie przez
Pana Rektora w pierwszej kolejnosci kompleksowej oceny osob funkcyjnych, a nie szeregowych
pracownikow. W zakresie stopnia efektywnosci wykonywania obowiazkow glownie nakierowanych

na realizacj^ tych zadan, ktore zapewnialy (lub nie) wymagane standardy. Ponadto koniecznyni jest
ustalenie, czy osoby funkcyjne gwarantuj^ utrzymanie realizacji zadan na poziomie zapewnienia
uczelni wysokiej kategorii naukowej, co w swietle wspomnianych audytow oraz wynikow
dokonanej kategoryzacji naukowej wydzialow uzasadnia takie postawienie problemu. W tej kwestii
zwi^zek zawodowy oczekuje od Pana Rektora stosownej informacji na forum Senatu. Powinna ona
bye powiazana z informacj^ o nowej strukturze organizacyjnej uczelni i pianowanych nowych
stanowiskach, ktore ustala Pan Rektor i na ktore powotuje kierownikow.
Powyzsze nie narusza w zadnym stopniu stosunkow spolecznych godz^cych w prestiz osob
funkcyjnych. Wynika ono wprost z przepisow ustawy sytuujacych Pana Rektora jako wyl^cznie
odpowiedzialnego i uprawnionego do wyznaczania (i odwoiywania) osob na stanowiska
kierownicze. Troska Zwi^zku Zawodowego wynika z tego, ze efekty kierowania zespolami
pracowniczymi i realizacj^ zadan w konsekwencji bezposrednio dotykaj^ kazdego pracownika. W
szczegolnosci wlasnie nauczycieli akademickich, ktorych czyni si? jak ma to miejsce obecnie,
wspohvinnymi za niskie efekty kierowania.
W aspekcie powyzszych przedstawionych w pismie kwestii uzasadnione jest pytanie do
Pana Rektora o stopien zawansowania prac nad nowa^ strategic rozwoju uczelni w oparciu o ducha i
przepisy nowej ustawy, gdyz tylko zapisy celow i zadan strategicznych i etapowych oraz sposobow
i terminow ich osi^gania gwarantuje rozwoj uczelni w kierunku wysokich standardow.
Z powyzszym wi^ze si? kolejne pytanie o ocen? potencjalu uczelni do efektywnego
zaliczenia pierwszej ewaluacji pod nowa^ ustawy w aspekcie wspomnianej wczesniej otrzymanej
kategorii naukowej, ktora nie zagwarantowala uczelni okreslonego oczekiwanego poziomu
naukowego. Odpowiedz ta nurtuje cala^ wspolnot? uczelni.
NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT z peln^ swiadomosci^ ale i zatroskaniem oraz
determinacj^ podnosi powyzsze problemy oczekuj^c ich pogl?bionej analizy, stosownych
odpowiedzi na postawione problemy, oraz ustosunkowania do kwestii odpowiedzialnosci osob
funkcyjnych o czym byla mowa wyzej oraz ich kompetencji do realizacji zadan
restrukturyzacyjnych. W szczegolnosci kierowania pracownikami w aspekcie poprawy jakosci
ksztalcenia i prowadzenia dzialalnosci naukowej.
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