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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i
spełnionych nadziei w roku 2011
życzy Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW
    

Dnia 1 grudnia 2010 r. w godz. 12:00-13:00 odbyły się pikiety "SOLIDARNOŚCI" nauki i
szkolnictwa wyższego pod Sejmem i Urzędami Wojewódzkimi w kilku miastach akademickich.
500 mln zł więcej na wynagrodzenia dla pracowników szkół wyższych w przyszłorocznym budżecie domagała
się „Solidarność” i ZNP. Pikieta wyrażała także protest przeciw rządowemu projektowi ustawy o uczelniach,
apelowano do rządu i sejmu RP o likwidację patologii w nauce i szkolnictwie wyższym.
W Warszawie grupa około dwudziestu związkowców z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" oraz ZNP
przyszła pod Sejm. Złożyli na ręce marszałka Sejmu petycję, adresowaną do Premiera RP. Zawiera ona apel, aby rząd
zwiększył kwotę na wynagrodzenia dla pracowników naukowych i akademickich o 500 mln zł, w formie autopoprawki
do ustawy budżetowej. Pieniądze te miałyby być zapisane jako rezerwa celowa na wynagrodzenia. W pikiecie wzięła
udział koleżanka z naszej organizacji związkowej Krystyna Małachowska.

Prof. Julian Srebrny z „Solidarności” Uniwersytetu Warszawskiego w udzielanym „na gorąco” wywiadzie dla
prasy powiedział: „Niskie płace sprawiają, że mniej ludzi decyduje się podejmować pracę na uczelniach, co
powoduje spadek jakości kształcenia. - Uważamy, że dodatkowe pół miliarda złotych jest konieczne”.
W Krakowie pod Urzędem Wojewódzkim zgromadziło się około 40 uczestników. Pikieta rozpoczęła się
wystąpieniem prof. Edwarda Malca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki słowami „my ludzie
„Solidarności” jesteśmy niezniszczalni”. Wojewodzie Małopolskiemu została wręczona petycja adresowana do
Premiera RP Donalda Tuska. Prof. Edward Malec powiedział m. in.: „Dialog społeczny w rozumieniu tego rządu
to najwyraźniej prawo do pisania petycji, na które nikt nie odpowiada. Nie musimy wcale być zieloną
wyspą na światowej mapie nauki i szkolnictwa wyższego. Nie powinniśmy jednak -jak jest teraz znajdować
się blisko czerwonej latarni.”. Powiedział, że zagraża nam barbarzyńska nowelizacja ustawy o
szkolnictwie wyższym, jej istotą jest, jak rozumie, stworzenie warunków do przetrwania prywatnych szkół
wyższych. Wezwał do usunięcia wszystkich zmian, które mogą grozić obniżeniem
poziomu
naukowego
polskich uczelni i degradacją rangi wykształcenia wyższego”.

W Katowicach w pikiecie uczestniczyło ponad 30
osób.
4-osobowa delegacja została przyjęta i
wysłuchana przez wojewodę śląskiego, złożono petycje
do Premiera RP. Zainteresowanie mediów było bardzo
duże i parę osób z grona uczestników pikiety udzieliło
wywiadów. Kazimierz Siciński Przewodniczący
Regionalnej
Sekcji
Nauki
powiedział,
że
wieloetatowość jest jedną z największych patologii
polskiej nauki i znacząco obniża jej poziom.
Fot. Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

    

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW
Akcja pomocy dla Polaków na Ukrainie i wychowanków Domu Dziecka okazała się bardzo udana
napłynęło dużo ubrań, zabawek, książek i produktów żywnościowych – dziękujemy wszystkim
pracownikom za dary a także za pomoc w ich zbieraniu, segregacji i pakowaniu
Komisja Zakładowa NSSZZ „Solidarność” SGGW przypomina, że złożenie kwiatów pod tablicą
"Solidarności" na Rakowieckiej zostaje przełożone na dzień 18 stycznia 2011 r. Uroczystość ta
będzie bowiem połączona z ustanowieniem ufundowanego z okazji XXX-lecia Sztandaru
"Solidarności" SGGW
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