APEL
KZ NSZZ Solidarność SGGW
do społeczności akademickiej
o aktywne włączenie się w działania na rzecz znaczącej poprawy sytuacji
szkolnictwa wyższego i nauki
Wobec wysoce niewystarczającego finansowania nauki szkolnictwa wyższego, dziedzin
mających bardzo duży wpływ na rozwój cywilizacyjny i gospodarczy kraju, a w
szczególności z powodu:

● wysoce niewystarczającej kwoty na poprawę wynagrodzeń w 2008 roku
● nie wypełniania intencji ustawodawcy określających relację wynagrodzeń pracowników
uczelni publicznych względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (art.
151 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym)

● zubożenia środowiska akademickiego i pracowników placówek naukowych w kontekście
narastającej inflacji

● hamowania rozwoju naukowego poprzez zmuszanie ludzi nauki do „wyprzedawania” swej
wiedzy w dodatkowym zatrudnieniu

● nie realizowania wyborczych zobowiązań do znaczących podwyżek płac
● braku rzetelnego dialogu Rządu ze Związkiem w sprawie wniesionych postulatów

Solidarnśoć

jest zmuszona do rozpoczęcia sporu z rządem RP

Domagamy się zasadniczej poprawy finansowania zadań nauki i
szkolnictwa wyższego, a w szczególności.
W 2008 roku
1. Zwiększenia wynagrodzeń o 280 zł brutto na pracownika, na miesiąc, od 1 stycznia
br., z zagwarantowaniem spełnienia skutków przechodzących w latach następnych.
W roku 2009 i w latach późniejszych:
2. W 2009 roku - przeznaczanie w budżecie państwa dla pracowników publicznego
szkolnictwa wyższego kwot gwarantujących zachowanie ustawowej zasady (ust.
Prawo o szkolnictwie wyższym), iż przeciętne wynagrodzenie w grupach
pracowniczych nie będzie niższe niż określone relacją 3/2/1/1 w stosunku do
przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach
następnych stopniowego zwiększania wynagrodzeń.
3. Zwiększenia środków finansowych na wydatki rzeczowe uczelni, pozwalającego na
normalne bieżące funkcjonowanie uczelni.
4. Wsparcia finansowego niezbędnych inwestycji budowlanych i aparaturowych oraz
zwiększenia pomocy materialnej dla studentów.
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5. Znaczącego zwiększenia środków na naukę, w tym, skierowania do placówek
naukowych środków na wyraźną poprawę wynagrodzeń.
6. Opracowania dynamicznej strategii rozwoju nauki, pozwalającej w perspektywie nie
dłuższej niż 8-10 lat osiągnięcie poziomu finansowania określonego w Strategii
Lizbońskiej. Jak najszybszego zwiększenia finansowania nauki z budżetu państwa do
około 1% PKB w celu stworzenia realnych warunków do realizacji gospodarki
innowacyjnej angażującej kapitał prywatny.
Musimy się liczyć, że pozytywne odniesienie się rządu do tych oczekiwań będzie wymagało
wyraźnych sygnałów ze strony społeczności pracowników nauki i szkół wyższych,
wyrażonych poprzez akcje protestacyjne.
Prosimy o wybór i poparcie następujących form protestu:
(wybrane opcje prosimy zaznaczyć krzyżykami w odpowiednich polach).
Petycje do Premiera RP, do Sejmu i Senatu
podejmowane przez różne gremia: komisję zakładową,
senat uczelni, rady wydziałów, rady naukowe jednostek ,.........
Wysyłanie e-maili indywidualnych
Wysyłanie e-maili z podpisami pod listem zbiorowym
Ogólnopolska manifestacja w Warszawie
Manifestacje w miastach akademickich
(np. co tydzień w innym mieście)
Oflagowanie uczelni
Oflagowanie uczelni i ogłoszenie pogotowia strajkowego
Strajk ostrzegawczy











Ogłoszenie strajku
Propozycje innych form protestu (prosimy o sugestie).………………………………..…..

Rezultaty sondażu pozwolą na wybór form akcji protestacyjnych znajdujących szerokie
poparcie w naszym środowisku.
Rozpropagowanie apelu, powszechny udział środowiska akademickiego w akcjach
protestacyjnych, może decydująco wpłynąć na poprawę sytuacji nauki i szkolnictwa
wyższego.
Czekamy na Państwa odpowiedzi drogą e-mailową lub bezpośrednio do Komisji Zakładowej, pok. ....48
prawa podkówka w terminie do 15 X 2008 roku.
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