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LIST OTWARTY
Szanowna Pani Przewodnicząca
W odpowiedzi na Pani pismo nr L.dz.19/2019 z dnia 08.03.2019r. (załącznik nr 1) w
imieniu reprezentowanego przeze mnie Związku Zawodowego Pracowników Politechniki
Opolskiej pragnę wyrazić głęboki smutek i żal w zakresie reprezentowanej w nim przez Panią
postawy. Nie możemy się zgodzić na traktowanie naszej Organizacji w sposób przedmiotowy.
Jak bowiem inaczej można nazwać Pani oczekiwanie, że w wyznaczonym przez Panią
terminie 14 dni, mamy przedstawić na piśmie swoje stanowisko i przedłożyć je NSZZ
„Solidarność”, a Państwo po jego analizie podejmiecie dalsze czynności. Taka postawa nie
tylko kłuci się z niezależnością wszystkich Organizacji Związkowych, ale przede wszystkim z
dobrymi obyczajami. Nie potrafimy wskazać powodu, dla jakiego to właśnie Pani miałaby
decydować za wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Politechnice
Opolskiej.
Niestety takie zachowanie rozbijające, a wręcz sabotujące wspólne działania
wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych, jakie wskazano powyżej, nie jest
pierwszym tego typu incydentem z Pani Przewodniczącej udziałem. Wspomnę tu choćby o
Pani publicznie rozpowszechnionym „Stanowisku niezależności wobec innych organizacji
związkowych”. W kontekście już choćby tego Pani oświadczenia zwracamy uwagę, że etos
Solidarności nie wywodzi się z pokory i taktu, o których Pani raczyła tam napisać. Dla
założycieli Solidarności najważniejsze były prawa pracowników oraz wolność i demokracja.
Pani wielcy poprzednicy, którzy współtworzyli wcześniej WSI, a później Politechnikę
Opolską, którzy poświęcili znaczną część swojego życia dla dobra naszej uczelni, wyrażają
dzisiaj smutek z biernej postawy Solidarności, której Pani przecież dziś przewodniczy. Sami
tej bierności doświadczyliśmy, zwracając się o pomoc. Niestety dla Pani Przewodniczącej
sprawy pojedynczych osób nie były na tyle ważne, aby się nimi zająć (odmówiono nam
ochrony związkowej wobec Pracodawcy). Postawa taka zmusiła nas do podjęcia inicjatywy

utworzenia nowego Związku Zawodowego, aby przeciwstawić się porządkowi, który się
ugruntował. Nie podobało nam się to, że „szeregowi” pracownicy zarabiają coraz mniej,
wprowadza się coraz więcej niepłatnych czynności, oszczędza się na wszystkim, a Pani,
wiedząc i akceptując, jako przewodnicząca Związku Zawodowego, bardzo wysokie podwyżki
dla Zarządu, nie podjęła żadnych skutecznych działań, aby ten stan rzeczy zmienić i zadbać o
zwykłych ludzi, przez których i dla których powstała Solidarność. Co więcej, to Pani
osobiście w imieniu NSZZ „Solidarność” podpisała z ramienia tej organizacji zgodę na
dodatek specjalny dla Rektora w wysokości 13 tys. zł, dokładnie w czasie (2016 r.) gdy
pracownikom zmniejszono pensje ze względu na „złą sytuację Uczelni”. Gdyby między
innymi nie Pani zgoda, z tych pieniędzy mogłoby już od ponad dwóch lat co miesiąc
dostawać po 100 zł do pensji 130 najsłabiej zarabiających pracowników – czyli więcej niż
podwyżka, o której była mowa podczas dzisiejszego spotkania z Zarządem Uczelni
(26.03.2019r.), gdzie średnio na pracownika przypada wedle wyliczeń Uczelni 77 zł i to przy
założeniu, że podwyżki obejmą tylko te osoby, które do 1 stycznia 2019r. nie miały regulacji
płacy. W innym bowiem przypadku gdyby przyjąć, że podwyżki będą rozdysponowane na
wszystkich pracowników Politechniki Opolskiej to kwota proponowana przez Rektora prof.
Marka Tukiendorfa na zwiększenie wynagrodzeń w 2019 roku nie przekraczała by
miesięcznie 50 zł na osobę.
Nie zmienia to faktu, że gratulujemy Pani Przewodniczącej tak pięknej opinii
wyrażonej na piśmie 6 września 2018 r. przez JM Rektora, o jakości Pani pracy i twardości, z
jaką Pani negocjowała w tym czasie podwyżki. Wierzymy, że to wyłącznie Pani
profesjonalizm i zaangażowanie miało wpływ na zmianę decyzji Zarządu w kwestii
podwyżek płac czy też przyznania w 2018 r. pierwszy raz od trzech lat nagród dla
pracowników naukowych, a nie zaś nasza „agresywna publikacja” wysokości zarobków Pana
Rektora oraz Pani Kanclerz i Kwestor.
Tym niemniej cały czas deklarujemy chęć współpracy i z pewnością, jako bardzo
młody Związek Zawodowy, chętnie będziemy korzystać z Państwa doświadczeń, zachowując
jednak pełną niezależność. Liczymy, że oprócz słów, jakie Pani Przewodnicząca publicznie
wygłasza na Senacie Politechniki Opolskiej o potrzebie współpracy i „okrągłym stole”,
znajdą one odzwierciedlenie w rzeczywistości i podejmie Pani prawdziwą współpracę dla
dobra WSZYSTKICH pracowników z pozostałymi Zakładowymi Organizacjami
Związkowymi, bowiem dotychczas pomimo licznych zaproszeń oraz próby wypracowania
wspólnego stanowiska wobec pracodawcy - poza nielicznymi wyjątkami - obserwujemy z
Pani strony obstrukcję działania w tak ważnych sprawach jak Regulamin nagród rektora,
regulamin ZFŚS czy też regulaminu wynagradzania.
Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPO
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Szanowni Związkowcy,
w związku z tym, że proszono nas o wspólne stanowisko w
sprawie funduszu socjalnego – zatwierdzenia tabeli „z wysokością
świadczeń finansowanych z funduszu dopłat do tych świadczeń”,
zwracamy się z wnioskiem o przygotowanie swoich stanowisk na
piśmie i przedłożenie ich do informacji NSZZ „Solidarność”, drogą
mailową w terminie do 14 dni.
Po ich analizie, podejmiemy dalsze czynności w tej sprawie, o czym
Szanownych Kolegów i Koleżanki powiadomimy,

Z poważaniem
Prof. PO Maria Kalczyńska ( przewodnicząca NSZZ „Solidarność”)

