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Dotyczy: Polemicznego stanowiska w stosunku do tresci zawartych w pismie Pana Rektora
ODO -R/331/2018 z dnia 20.12.2018.

Wyjasnienia zaprezentowane przez Pana Rektora w odpowiedzi na pytania zadane w pismie
Zwiazkow Zawodowych z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przeniesienia 70 nauczycieli ze stanowisk
badawczo-dydaktycznych na stanowiska dydaktyczne nalezy traktowac, jako dzialanie chroniace
ich przed skrocon^ ocena okresow^ za lata 2016-2018, podczas ktorej beda^ oceniani juz wedlug
stosunkowo latwych kryteriow dla stanowisk dydaktycznych oraz za 2019 r., w ktorym rowniez
bedq oceniani wedlug tych samych kryteriow dydaktycznych, dzialanie pozwalaj^ce na latwe
,,przejscie" tych dwoch ocen okresowych. Taki stan, zdaniem NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT,
jest nie do zaakceptowania z mocy prawnej - jako nierowne traktowania pracownikow. Innym
nauczycielom akademickim, wbrew temu, co Pan Rektor oswiadcza w cytowanym pismie, takich
mozliwosci nie stworzono.

Rowniez nie jest do zaakceptowania, z powodu braku jej wiarygodnosci, ta czesc
odpowiedzi Pana Rektora, ktora opisuje procedure przenoszenia pracownikow na stanowiska
dydaktyczne. Wedlug wiedzy Zwi^zku Zawodowego, wygl^dala ona zupelnie inaczej - roznie na
poszczegolnych wydzialach, ale na wszystkich dotyczyla tylko osob wybranych i wskazanych, bez
jasno okreslonych kryteriow i wymogow (wymogi okreslone w powolywany przez Pan Rektora §33
ust. 1 i 2 statutu ZUT umozliwiaj^ przejscie kazdemu nauczycielowi bed^cemu na wyzszym
stanowisku niz wymienione w §33). Nie dano jednak mozliwosci takiego wyboru innym nauczyciel
akademickim. Wniosek nauczyciela o przeniesienie na stanowisko dydaktyczne byl, z reguly,
wypelniany po zlozeniu wskazanemu nauczycielowi takiej propozycji.

Skierowano do Pana Rektora w pismie Zwiazkow Zawodowych - -szesc pytan
problemowych, z ktorych cztery zostaly bez odpowiedzi. Spowodowalo to, ze odpowiedz Pana
Rektora (rozeslana do wszystkich nauczycieli) nie w istocie nie wyjasnia, a jedynie ,,zagaduje" -
niezwykle istotny z punktu widzenia prawnego i ochrony interesow wszystkich nauczycieli
akademickich - powstaly problem pracowniczy.

NSZZ ,,SOLIDARNOSC" w ZUT oczekuje wiec jasnej, deklaratywnej odpowiedzi na
pytania pominiete w odpowiedzi Pana Rektora tj:

2. Jakie byly kryteria i kto decydowal o przeniesieniu nauczyciela na stanowisko dydaktyczne?
- powolanie sie Przez Pan Rektora na §33 Statutu ZUT nie jest kryterium a jedynie
warunkiem formalnym do zajmowania stanowiska

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



4. Dlaczego nie stworzono wszystkim nauczycielom akademickini mozliwosci wyrazenia
ch?ci przejscia na stanowisko dydaktyczne - w pierwszej kolejnosci posiadajacym dorobek
naukowy i dydaktyczny, co byloby zgodne z wymogami Strategii ZUT na lata 201 1 - 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
wykazafy si? osi^gnieciami naukowymi?
ze szczegolnym uzupelnieniem odpowiedzi na pytanie 6. Odpowiedz na to pytanie ma dla

Zwi^zku Zawodowego znaczenie z tego powodu, iz jezeli takie zdarzenie mialo miejsce, to nie
powinno bye przeniesienia, a wyci^gnifcie konsekwencji za brak wlasnych osiaj*ni?c i podleglej
komorki organizacyjnej. Kazde inne, w tej sytuacji, post?powanie daje sygnal do trwania na
stanowiskach kierowniczych, niezaleznie od osobistych osiajmi?c naukowych i podleglych
komorek organizacyjnych, co ma aktualnie miejsce w Naszej Uczelni, a na potrzeb? zmiany tego
stanu Zwiazek Zawodowy wielokrotnie zwracal uwag?.

Omawiana odpowiedz Pana Rektora, w szczegolnosci powohijaca si? na art. 265 i 343
ustawy, wskazuje na brak gotowosci skorzystania z dobrodziejstw ich stosowania (minimum 12
pracownikow na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych, a nie jak ma to miejsce w
Naszej Uczelni) i prowadzi wprost, czemu Wladze Uczelni staraja^ si? na spotkaniach z
pracownikami zaprzeczac, do zwalniania nauczycieli akademickich a nastepnie innych
pracownikow. Ma temu sluzyc przyspieszona, niezapowiedziana wczesniej, skrocona ocena
okresowa oraz radykalnie podniesione kryteria dorobku naukowego do oceny rocznej za rok 2019.
Oba projekty oceny okresowej jako anty-pracownicze, zostaly przez Zwia^ki Zawodowe
zaopiniowane negatywnie. Zdaniem Zwiazkow Zawodowych maj^ one na celu, tylko i wylacznie,
pozbycie si? z Uczelni cz?sci nauczycieli akademickich, ktorym — z niewyjasnionych przez Pana
Rektora przyczyn — nie dano mozliwosci wyboru przejscia na stanowiska dydaktyczne.

Nie mozna przejsc oboj?mie obok tej cz?sci odpowiedzi Pan Rektora, ktora dotyczy
koniecznosci spehiienia przez Uczelni? kryteriow wymaganych dla uczehii akademickiej, jednak
bez zaakcentowania, ze chodzi o uczehii? akademicka^ uniwersyteck^, jaka^ aktualnie jest ZUT.
Oznaczac to moze, iz potencjal naukowy uniwersytetu oraz potencjal naukowy istniejqcych nadal
wydzialow, w procesie ewaluacji w 2021 r. moga^ nie zabezpieczyc posiadania nadal kategorii
naukowej wymaganej (wedhig art. 16 ust.3) dla utrzymania statusu uniwersytetu. Oznaczaloby to,
ze 9 letni okres istnienia ZUT nie przygotowa! w sposob nalezyty Uczelni do zmian (jak zapisano w
strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020), wynikajacych z nowych wyzwah wyznaczonych przez
otoczenie zewn?trzne i uwarunkowania wewn?trzne.

Nowa ustawa stala si? dla Uczehii takim wyzwaniem, z ktorym Uczelnia radzi sobie z
trudem, przenosz^c nadziej? na popraw? istniejqcego stanu wyl^cznie na szeregowych
pracownikow, bez wyci^gania konsekwencji i wprowadzania niezb?dnych zmian kadrowych,
mogqcych gwarantowac powodzenia w realizowanym procesie.

O tych problemach, w aspekcie zarowno prawnym jak i stosunkow spolecznych w Uczehii,
nasz Zwiazek Zawodowy pisal do Pan Rektora w pismie L.dz.-22/2018 z dnia 23.11.2018, na co
jednak nie otrzymal od Pana Rektora wymaganej przepisami prawnymi - odpowiedzi. Na t?
odpowiedz nadal czekamy, gdyz stanowic ona b?dzie podstaw? do dochodzenia przez Zwiazek
swoich racji takze w instytucjach pozauczelnianych.

Zwiazek Zawodowy nie oczekuje od Pana Rektora odpowiedzi zdawkowych, ale
merytorycznych, wyjasniaj^cych wszystkim pracownikom stanowisko Wladz Uczelni i osob
funkcyjnych w rozwiazywaniu trudnych problemow, z ktorymi przyszlo si? zmierzyc Naszej
Uczelni.
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