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Szanowny Panie Inspektorze
Po raz kolejny w ostatnich tygodniach mamy do czynienia z szerzeniem przez Pana
prof. Marka Tukiendorfa Rektora Politechniki Opolskiej dezinformacji oraz w naszej opinii
niedopuszczalnych manipulacji faktami. Ta sytuacja sprawia, że zmuszeni jesteśmy, jako
Zakładowa Organizacja Związkowa, zająć stanowisko wobec krzywdzących i nie mających
pokrycia w rzeczywistości stwierdzeń, rozpowszechnianych nie tylko przez samego Rektora,
ale również Radcę Prawnego Uczelni, p. Macieja Sokoła, wobec już nie tylko pracowników,
ale również Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z Opola. Zaistniała sytuacja smuci nas
tym bardziej, że niedawno wystosowaliśmy do Rektora Apel o zaprzestanie takich działań i
definitywne skończenie z „mową nienawiści”. Niestety, jak widać Apel nie miał dla Rektora
żadnego znaczenia.
W związku z mnogością nieścisłości, jakie w ostatnich wypowiedziach prezentuje
p. prof. M. Tukiendorf, również w zakresie samego przebiegu kontroli przeprowadzonej przez
PIP na Uczelni, zmuszeni jesteśmy do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie oraz
faktów, które za naszym stanowiskiem stoją. Dlatego też w załączeniu przesyłamy
„Stanowisko ZZPPO w sprawie Oświadczenia Politechniki Opolskiej z 26.03.2019 r. w
sprawie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Politechnice Opolskiej” jakie zostało
skierowane do Rektora Politechniki Opolskiej.
Korzystając z okazji, chcemy na Pana ręce jako Zakładowa Organizacja Związkowa
działająca w Politechnice Opolskiej złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje, że w
szeregach kierowanej przez Pana instytucji są osoby tak godne zaufania jak pracownicy z
Okręgowego Inspektoratu w Opolu. Bez wątpienia, bez ich bezstronności i fachowej wiedzy
nie dałoby się wykryć tak wielu nieprawidłowości, jakie miały miejsce na Politechnice
Opolskiej. Znając metody działania naszego pracodawcy p. prof. Marka Tukiendorfa,
zdajemy sobie także sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem było przeprowadzenia opisywanej

kontroli. Wiemy, że nie wszystkie ustalenia kontroli są „dobre” dla samych Związkowców,
bowiem niestety również ludzie z naszego środowiska – członkowie Organizacji
Związkowych – niejednokrotnie, co wykazała Państwa kontrola, przekraczali w decyzjach
swoje uprawnienia i prawdopodobnie dopuszczali się tak poważnych przestępstw jak
wsteczne „dorabianie” dokumentacji rodzącej poważne konsekwencje finansowe. Zapewne
spowoduje to sytuację, gdy Inspektorat Pracy w Opolu oraz sami Inspektorzy
przeprowadzający kontrolę, będą teraz „atakowani” z dwóch stron (pracodawcy i
niezadowolonych związkowców). Stoimy jednak na stanowisku, że prawda i przestrzeganie
przepisów prawa, nie powinno i nie może podlegać negocjacjom oraz kompromisom, nawet
gdy chodzi o członków Związków Zawodowych.
Dlatego jeszcze raz w imieniu swoim oraz bardzo wielu pracowników Uczelni,
składam za Pana pośrednictwem serdeczne podziękowania Inspektorom z Opola, którzy
wyżej cenili prawdę i oddanie służbie niż „święty spokój” i swoje bezpieczeństwo zawodowe.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Do wiadomości:
1.Związki Zawodowe działające na Politechnice Opolskiej
2.Członkowie społeczności akademickiej Uczelni
3. Okręgowy Inspektor Pracy
4. Posłowie ziemi opolskiej
5. MNiSW

