
ZWIAZKI ZAWODOWE
w ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM

w Szczecinie

KZ NSZZ

Szczecin, 04.12.2018 r.

JM Rektor

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
dr hab. inz. Jacek Wrobel. prof, nadzw.

W zwiazku z zaprezentowaniem na spotkaniu w dniu 3.12.2018 r. zamierzen w sprawach
projektowanych zmian w funkcjonowaniu Uczelni oraz kierowanymi przez pracownikow pytaniami do
Zwiazkow Zawodowych dziaiajacych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie zwracamy si? do Pana Rektora o udzielenie informacji dotyczacych:

1. Ilu nauczycieli akademickich zostalo przeniesionych na stanowiska dydaktyczne od 1.X.2018
do 30.XI.2018 z podzialem na poszczegolne wydzialy i na jaki czas zostalo dokonane

przeniesienie?
2. Jakie byly kryteria i kto decydowal o przeniesieniu nauczyciela na stanowisko dydaktyczne?

3. Ilu z przeniesionych nauczycieli nie przeszloby planowanej przyspieszonej oceny okresowej za
lata 2016 - 2018 z uwagi na brak osia.gnie.c, przede wszystkim w obszarze dorobku naukowego?

4. Dlaczego nie stworzono wszystkim nauczycielom akademickim mozliwosci wyrazenia ch^ci
przejscia na stanowisko dydaktyczne - w pienvszej kolejnosci posiadajacym dorobek naukowy i
dydaktyczny, co byloby zgodne z wymogami Strategii ZUT na lata 2011 - 2020?

5. Czy kazdy nauczyciel b^dzie - jezeli wyrazi prosb? - mial mozliwosc swobodnego przejscia na
stanowisko dydaktyczne, jezeli nie - to dlaczego?

6. Czy dokonano przeniesienia na stanowiska dydaktyczne osoby funkcyjne, ktore nie wykazaly
si$ osi^gni^ciami naukowymi?

Informacje te s^ niezb^dne do wypracowania przez Zwiazki Zawodowe stanowiska w celu
wyjasnienia pracownikom takiego sposobu dzialania. Zaproponowane mozliwosci przejscia na
stanowisko dydaktyczne powinny bye skierowane do wszystkich nauczycieli, gdyz proponowanie tego
tylko wybranym budzi sprzeciw srodowiska akademickiego oraz narusz? zasad? rownego traktowania
pracownikow.



Zdaniem Zwiajzkow Zawodowych moze to negatywnie wptywac na postawy pracownikow oraz
pogl^biac juz istniej^cy niepokqj o gwarancj? pracy na Uczelni- pracownicy nie rozumieja^ takiego
dziatania Wladz Uczelni.

W aktualnych i przyszlych warunkach fiankcjonowania Uczelni, takie dzialania moga^ bye odbierane
jako szczegolna forma nagradzania tylko dla wybranych. Stwarzanie szansy na przejscie na stanowisko
dydaktyczne dla tych, ktorzy nie wykazuj^ si$ wystarczaj^cymi osi^gni^ciami naukowymi do
uzyskania pozytywnej oceny okresowej, powinno bye powszechnie dostejme dla wszystkich
nauczycieli.

Zwi^zki Zawodowe wyrazaja^ nadziej?, ze Pan Rektor udzieli wyczerpuj^cych wyjasnien na zadane
pytania.

Prezentowane problemy powinny stanowic dla Wladz Uczelni wazny punkt w budowaniu
przyszlych zr^bow naszego nowego uniwersytetu.

Ze strony Zwia/k6w Zawodowych jest deklaracja pelnej wspolpracy opartej na aktualnych aktach
prawnych.
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