Stanowisko w sprawie sporu zbiorowego z Rządem RP
o wynagrodzenie pracowników szkół wyższych.
W dniach 19/20 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbyła się narada
przewodniczących Komisji Zakładowych szkół wyższych „Solidarności”.
Krótka relacja z narady została zamieszczona w Sprawozdaniu z zebrania
Komisji Zakładowej SGGW w dniu 22 IV br. Zamieszczamy obecnie stanowisko
przyjęte przez uczestników narady. (Maria Wesołowska)
Stanowisko
Narady Przewodniczących Organizacji Zakładowych NSZZ ”Solidarność”
zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ”Solidarność”
w sprawie wejścia w spór zbiorowy z Rządem RP
dotyczący płac w szkolnictwie wyższym i nauce
z dnia 19 kwietnia 2008 roku
Przewodniczący Organizacji Zakładowych NSZZ ”Solidarność”, zrzeszonych
w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ ”Solidarność”, rekomendują Radzie Krajowej Sekcji
Nauki NSZZ ”Solidarność” wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”
z wnioskiem o wejście w spór zbiorowy z Rządem RP dotyczący płac w szkolnictwie
wyższym.
Uważamy, że jedne z ważniejszych zobowiązań Państwa Polskiego dotyczą sfery
edukacji. W szczególności obejmują szkolnictwo wyższe i naukę, mające znaczący
wpływ na rozwój kraju. Wieloletnie nie dofinansowanie tego sektora w stosunku do
potrzeb powoduje jego zapaść oraz pauperyzację środowiska akademickiego
i pracowników nauki. Postulowane działania w tej sprawie, kierowane do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie uzyskały zrozumienia. Stwierdzamy, że nawet
ustawowe zobowiązania Państwa nie są realizowane.
Domagamy się:
1.przeznaczenia w budżecie państwa na 2009 rok dla publicznego szkolnictwa

wyższego kwoty wyższej od spełniającej ustawową zasadę, że przeciętne
wynagrodzenia w grupach pracowników ukształtowane są wg relacji 3:2:1:1
w odniesieniu do przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w 2009 roku, z uwzględnieniem faktycznego stanu zatrudnienia. Kwota ta
powinna być wyższa od wymienianej w ustawie z 27. lipca 2007 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym, gdyż uczelnie oprócz płacowych mają wydatki rzeczowe,
2.wzrostu wynagrodzeń o 15% w szkolnictwie wyższym w roku 2008,
rekompensującego inflację i brak podwyżek od 2005 roku,
3.dodatkowych środków na naukę w budżecie państwa w 2008 r., w szczególności na
działalność statutową, z przeznaczeniem ich na poprawę wynagrodzeń w placówkach
Polskiej Akademii Nauk i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Uważamy za niedopuszczalne objęcie wzrostem płac tylko nauczycieli
akademickich. Atmosfera pracy naukowej i przekazywania wiedzy zależy w sposób
bezpośredni lub pośredni od wszystkich grup pracowniczych uczelni. Jakiekolwiek

pomijanie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi uważamy za
bardzo szkodliwe dla naszego środowiska i realizowanych zadań.
Za zgodność, w imieniu Komisji Wnioskowej
Marek Gutowski

