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Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie wzywa Pana Rektora do niezwłocznego podjęcia niezbędnych 

kroków w celu likwidacji niewłaściwego rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli 

akademickich w ZUT. 

Na Uczelni stosowana jest niezgodna z prawem praktyka polegająca na uzupełnianiu 

godzinami ponadwymiarowymi przepracowanymi przez nauczyciela po odbytej usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy godzin dydaktycznych pensum – w zamian za nie przepracowane godziny 

pensum w czasie tej nieobecności. 

Oznacza to, że na Uczelni usprawiedliwiona nieobecność traktowana jest nie zgodnie z art. 

151. ust. 1 pkt. 7a, kodeksem pracy art. 92 i uchwałą nr 49 z 2009 r Senatu ZUT. Prezentowany 

artykuł stwierdza, że nieprzepracowane godziny pensum w czasie usprawiedliwionej nieobecności 

zalicza się jako godziny przepracowane zgodnie z planem.. Z tego względu praktyka, polegająca na 

uzupełnianiu godzin pensum godzinami ponadwymiarowymi przepracowanymi po 

usprawiedliwionej nieobecności, jest bezprawna i krzywdząca nauczyciela akademickiego, którego 

to dotyka. Pozbawia się go należnego mu wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. 

Podobnej praktyki nie stosuje się wobec nauczyciela, który korzystał z usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy i  który nie realizował zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych 

po odbytej nieobecności. Należy także dodać, że godziny ponadwymiarowe są inaczej (korzystniej) 

płatne. 

Stanowisko naszej Organizacji Związkowej potwierdził w swoim piśmie Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na pismo Związku Zawodowego opisujące sytuację panującą 

na naszej Uczelni. 

Zwrócić jednocześnie pragniemy uwagę, iż niewłaściwe stosowanie przepisów 

obowiązującego prawa może doprowadzić do dochodzenia swych praw przez nauczycieli 

akademickich na drodze sądowej, co wiązać się może ze znacznie dotkliwszymi skutkami 

finansowymi dla uczelni, niż wprowadzenie właściwych zasad rozliczania godzin dydaktycznych. 



Omawiana kwestia musi zostać odpowiednio uregulowana nie później niż do rozpoczęcia nowego 

roku akademickiego, by nie dochodziło wówczas do dalszych nieprawidłowości. 

Mając powyższe na uwadze, oraz dbając o dobro zarówno pracowników ZUT jak i samej 

Uczelni wzywamy do niezwłocznego podjęcia działań nakierunkowanych na wprowadzenie 

zgodnych z prawem zasad rozliczania godzin dydaktycznych. W przeciwnym wypadku Organizacja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZUT w Szczecinie będzie zmuszona do podjęcia kroków prawnych 

w celu obrony praw pracowniczych, włączając w to możliwe wystąpienie do Państwowej Inspekcji 

Pracy lub wszczęcie sporu zbiorowego. 

Oczekujemy jednocześnie niezwłocznego zorganizowania spotkania Pracodawcy z 

przedstawicielami Związków Zawodowych, mającego na celu wypracowanie najkorzystniejszych dla 

Pracowników rozwiązań w omawianej sprawie. 


