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Informacja o wynikach Ankiety przeprowadzonej przez KZ NSZZ „Solidarność” UZ wśród
pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ankietę przeprowadzono w dniach od (wtorku) 11 XII  – do (piątku) 14 XII 2018 w
celu  poznania  opinii  pracowników  Uniwersytetu  wobec  zmian  zachodzących  na  Uczelni
narzucanych  przez  Ustawę o  szkolnictwie  wyższym 2.0 nazwaną Konstytucją  dla  nauki,  z
ukierunkowaniem na sprawy pracownicze i socjalne. 

Ankietę skierowano do wszystkich pracowników Uczelni.  Rozesłana została pocztą
wewnętrzną (mailową). Dla osób nie posiadających poczty mailowej, została udostępniona w
tradycyjnej formie papierowej. Wypełnione ankiety można było wrzucać do urn ustawionych
przy portierniach wszystkich budynków dydaktycznych na Campusie A i B oraz Wydziału
Zamiejscowego w Sulechowie.

Ankieta zawierała 8 pytań, w tym 8 pytanie odnosiło się do ewentualnego kontaktu z
przedstawicielem  Związku,  przy  zachowaniu  pełnej  anonimowości;  cztery  pytania  były
pytaniami zamkniętym (TAK, NIE), pozostałe 3 pozwalały na pełną dowolność odpowiedzi. 

Poznane  opinie,  wyrażone  w  Ankiecie posłużą  Komisji  Zakładowej  NSZZ
„Solidarność”  do zajęcia odpowiedniego stanowiska przy opracowywaniu nowego Statutu
Uczelni.

W akcji ankietowej wzięło udział  227 osób. To liczba pozwalająca na formułowanie
uprawnionych wniosków dotyczących atmosfery pracy i kondycji finansowej pracowników
Uczelni.  Niepokój  budzić mogą głosy,  które w obawie przez dekonspiracją  nie  zawierały
informacji  o  jednostce  zatrudnienia.  O  atmosferze  niepewności  niech  świadczą  częste
wpisy /”boje się, że zostanę zwolniony/a” /. 

Z  podanej  liczby  227  uczestników  ankiety zdecydowaną  większość  stanowili
pracownicy  administracyjni.  W  podziale  na  poszczególne  Campusy  głosy  podzieliły  się
prawie  równomiernie   z  pewną  przewagą  Campusu  A.  Do  grupy  „Campus”,  poza
administracją,  która  była  wydzielona,  zaliczono  pracowników  Biblioteki,  pracowników
dydaktyczno  –  naukowych,  pracowników  jednostek  międzywydziałowych,  Filii  w
Sulechowie oraz pracowników obsługi i portierów. 

Wśród  respondentów zdecydowaną  większość  stanowili  pracownicy  z  długoletnim
stażem zawodowym – od 10 do 30 i powyżej 30 lat pracy (159 osób); aktywnością wykazali
się również pracownicy legitymujący się od 6 do 10 lat pracy zawodowej (39 osób).

Należy odnotować także udział młodych pracowników, których staż pracy wahał się
od 3 miesięcy do 5 lat pracy (29 osób). 

O nieprzychylnej atmosferze w pracy świadczą odpowiedzi na pytanie 5, w którym na
pytanie  o gotowość udziału w akcjach protestacyjnych w staraniach o poprawę niskiego na
UZ wynagrodzenia (głównie  administracji)  –  wolę  taka  wyraziło  prawie   97  %
respondentów,  przy  niewielkiej  grupie  wstrzymujących  się  od  odpowiedzi  (2%) i
jednostkowej grupie przeciwników.



Powyższa deklaracja znalazła potwierdzenie w kolejnym pytaniu 6, w którym 95 %
wyraziło pełne przekonanie, że taka forma protestu przyniesie oczekiwane skutki. 

Respondenci  oczekują  od  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  wszczęcia
rozmów z władzami UZ w celu spełnienia zawartych w punktach 6 i 7 postulatów:

1/  realizacji  obietnicy  wyborczej  J.M  Rektora,  który  obiecał  pracownikom
administracji, że przywróci zabrane za kadencji Jego poprzednika  20 %  wypłacanej premii;

2/ zadbanie o pracowników z długoletnim stażem pracy, poprzez wyłączenie dodatku
stażowego,  który  obecnie  doliczany  jest  do  wynagrodzenia  minimalnego  co  sprawia,  że
pensja pracownika z 20 letnim stażem pracy jest taka sama jak nowozatrudnionego;

3.  zwiększenie  wynagrodzeń  –  podwyżka  minimalnej  płacy  nie  satysfakcjonuje
pracowników z długoletnim stażem pracy; 

4.  ustalenie  zasad  awansu  zawodowego  –  jasnych  kryteriów  dla  pracowników
administracji, (bez  sensu  jest  dokonywanie  oceny  pracowników,  które  nie  mają  żadnego
wpływu na podniesienie wynagrodzeń).

W celu  realizacji  powyższych  postulatów  respondenci  deklarują  uczestnictwo  we
wszelkich dozwolonych przez prawo, akacjach protestacyjnych. 

Wśród  pytań  ankiety,  z  związku  z  licznymi  zgłaszanymi  do  Komisji  Zakładowej
zastrzeżeniami -  znalazło się pytanie o podział funduszu socjalnego. Dotychczasowy podział,
szczególnie  świadczeń  socjalnych  („świąteczne”  i  tzw.  „pod  gruszą),  pomniejszanych
systematycznie od kilku lat, wzbudza ogromne rozdrażnienie i poczucie niesprawiedliwości. 

Zdecydowana większość respondentów (ponad 60%) postuluje by średnio 60 -70 %
środków  z  funduszu  socjalnego  przeznaczyć  na  dopłaty  do  wypoczynku  i  świadczenia
świąteczne. Z dotychczasowych danych wynika, że obecnie na wspomniany cel przeznacza
się w przybliżeniu ok. 31%.

P.S
Po  ostatnich  regulacjach  płac  wśród  grupy  pracowników  dydaktycznych,

rozgoryczenie pracowników administracyjnych wrosło. Oczekiwania wobec działań Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” UZ  ulegają radykalizacji.  Nadzieję, na odgórną poprawę
sytuacji budzi fakt, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  ogłosiła gotowość strajkową
domagając  się równego traktowania pracowników budżetówki w sferze regulacji płac.

 Za Komisję Zakładową
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