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Nasze wynagrodzenia

-

„jak żyć ……………?!”

Od 2005r inflacja wynosi ponad 30% a płace zasadnicze na uczelniach zmalały o 27%
A miało być tak dobrze
W 2001 roku rząd AWS uchwalił „ład płacowy” w szkolnictwie wyższym w formule:
3x dla profesorów, 2x dla adiunktów, 1x dla asystentów i 1x dla nienauczycieli akademickich
w stosunku do średniej krajowej w gospodarce narodowej, która za I kw. 2012r. wynosi 3770 zł.
Natomiast Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki stosuje w tym celu nie zmienianą od
wielu lat tzw. kwotę bazową wynoszącą 1873 zł.
- w 2010 w najlepszych uczelniach relacje te wynosiły 2,4 : 1,3 : 0,7 : 1 średniej krajowej i dalej spadały
- w 2005 płace najliczniejszej grupy adiunktów wynosiły 1,8 średniej krajowej a w 2012 już tylko ok. 1

Efekty: degradacja płacowa pracowników uczelni, spadek realnego zatrudnienia i wzrost
wieloetatowości i godzin nadliczbowych z pogorszeniem jakości kształcenia i badań naukowych.

Brak jawności wynagrodzeń i dysproporcje płacowe
Ministerstwo od lat nie precyzuje w dotacji budżetowej części przeznaczonej na płace, co
powoduje brak uczelnianej polityki wzrostu wynagrodzeń (w tym wyrównań inflacyjnych), gdyż
rektorzy niedofinansowanych i zadłużonych uczelni publicznych całą kwotę zmuszeni są
przeznaczać na zapewnienie ciągłości ich funkcjonowania. W połączeniu z brakiem jawności
płac i dowolnością ich kształtowania przez kierowników bogatszych jednostek daje to ogromne
dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach pomiędzy uczelniami i ich jednostkami.

Czy będą podwyżki ?
Od 2011r. minister Kudrycka i premier Tusk deklarują wzrost wynagrodzenia pracowników
uczelni publicznych w latach 2013-2015 o 9,14% rocznie (łącznie o 30%) ale projekt budżetu na
przyszły rok w pozycji zawierającej fundusze płac jest niższy od zeszłorocznego o kolejne 4%.
Ministerstwo zakłada więc wykorzystanie rezerwy celowej w wysokości 900 mln zł., pozostającej
do wiosny 2013r. w dyspozycji ministra finansów, co nie daje żadnych gwarancji (w 2009r.
zrezygnowano z wykorzystania podobnej rezerwy na wzrost płac w szkolnictwie wyższym) i
budzi wątpliwości co do ciągłości tego wzrostu i jego zasięgu.
Natomiast prawie pewna jest likwidacja ulgi podatkowej: 50% kosztów uzyskania przychodu
od pracy twórczej od 2013r.

Żądamy wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe w budżecie państwa
pozwalających na osiągnięcie w najbliższych latach „ładu płacowego” 3:2:1:1
w relacji do średniej płacy w gospodarce krajowej wraz z likwidacją patologii
i dysproporcji płacowych w uczelniach publicznych

