Związek Zawodowy Pracowników
Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
e-mail: zwiazek.pracownikow@gmail.com

Opole, 17.11.2018r.

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
Politechnika Opolska
w miejscu

Wezwanie do wykonania obowiązku
ciążącego na Pracodawcy w związku z
WYSTĄPIENIEM - ZGŁOSZENIEM SPORU
w dniu 05.09.2018r.
Szanowny Panie Rektorze,
Działając na podstawie USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 399, 730) Rozdział 2 Rokowania Art. 7 ust. 1 i 2 w
związku z Art. 1 i 2, Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej w dniu
05.09.2018r. określił i przekazał Panu przedmiot żądań objętych sporem, który brzmiał
następująco:
1) zastąpienie do dnia 01.10.2018r. wobec pracowników zatrudnionych w Politechnice
Opolskiej wg umów o pracę lub mianowania na czas określony, których łączny czas
przepracowany w Politechnice Opolskiej będzie przekraczał na dzień 30.09.2018r. 33
(słownie: trzydzieści trzy) miesiące, a w przypadku nauczyciela akademickiego, który
ma zawartą pierwszą umowę o pracę z Politechniką Opolską 4 lat, zatrudnieniem na
podstawie umowy o pracę lub mianowania na czas nieokreślony,
2) wniesienie pod obrady Senatu Politechniki Opolskiej najpóźniej do 14 września
2018 r., propozycji zmian od 1 października 2018 r. w zakresie § 80 Statutu
Politechniki Opolskiej w taki sposób, by okres zatrudnienia na stanowisku
asystenta oraz adiunkta nie był ograniczony do 8 lat w przypadku nieuzyskania
awansu naukowego (odpowiednio stopnia naukowego doktora oraz doktora
habilitowanego) oraz by nie istniało ograniczenie przedłużenia umowy o pracę z
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osobą zatrudnioną na stanowisku adiunkta przed 01.10.2013r. na czas do
30.09.2021r.
Pomimo upływu ponad dwóch miesięcy od dnia naszego Wystąpienia oraz obowiązku
ciążącego na Pracodawcy a wynikającego bezpośrednio z Art. 8. USTAWY z dnia 23 maja
1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zobowiązującego go do niezwłocznego
podjęcia rokowań w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, do dnia dzisiejszego
nasz związek Zawodowy nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Nie zostały także podjęte z nami
jakichkolwiek rokowania jak również nie spełniono naszych żądań.
W związku z powyższym wyznaczamy ostateczny termin na podjęcie przez
Rektora Politechniki Opolskiej działań przewidzianych USTAWĄ z dnia 23 maja 1991
r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do dnia 21.11.2018r.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Do wiadomości:
1.
2.

Związki Zawodowe działające na Politechnice Opolskiej
Członkowie społeczności akademickiej Uczelni
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