
Stanowisko  

Narady Przewodnicz¹cych Organizacji Zakùadowych NSZZ �Solidarno�ã�  

zrzeszonych w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ �Solidarno�ã� 

w sprawie wej�cia w spór zbiorowy z Rz¹dem RP  

dotycz¹cy pùac w szkolnictwie wy¿szym i nauce 

z dnia 19 kwietnia 2008 roku 
 

Przewodnicz¹cy Organizacji Zakùadowych NSZZ �Solidarno�ã�, zrzeszonych 

w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ �Solidarno�ã�, rekomenduj¹ Radzie Krajowej Sekcji 

Nauki NSZZ �Solidarno�ã� wyst¹pienie do Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�ã� 

z wnioskiem o wej�cie w spór zbiorowy z Rz¹dem RP dotycz¹cy pùac w szkolnictwie 

wy¿szym.  

Uwa¿amy, ¿e jedne z wa¿niejszych zobowi¹zañ Pañstwa Polskiego dotycz¹ sfery 

edukacji. W szczególno�ci obejmuj¹ szkolnictwo wy¿sze i naukê, maj¹ce znacz¹cy 

wpùyw na rozwój kraju. Wieloletnie nie dofinansowanie tego sektora w stosunku do 
potrzeb powoduje jego zapa�ã oraz pauperyzacjê �rodowiska akademickiego 

i pracowników nauki. Postulowane dziaùania w tej sprawie, kierowane do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, nie uzyskaùy zrozumienia. Stwierdzamy, ¿e  nawet 

ustawowe zobowi¹zania Pañstwa nie s¹ realizowane.  

Domagamy siê:  

1. przeznaczenia w bud¿ecie pañstwa na 2009 rok dla publicznego szkolnictwa 

wy¿szego kwoty wy¿szej od speùniaj¹cej ustawow¹ zasadê, ¿e przeciêtne 

wynagrodzenia w grupach pracowników uksztaùtowane s¹ wg relacji 3:2:1:1 

w odniesieniu do przeciêtnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w 2009 roku, z uwzglêdnieniem faktycznego stanu zatrudnienia. Kwota 

ta powinna byã wy¿sza od wymienianej w ustawie z 27. lipca 2007 r. Prawo 

o szkolnictwie wy¿szym, gdy¿ uczelnie oprócz pùacowych maj¹ wydatki rzeczowe,  

2. wzrostu wynagrodzeñ o 15% w szkolnictwie wy¿szym w roku 2008, 

rekompensuj¹cego inflacjê i brak podwy¿ek od 2005 roku,  

3. dodatkowych �rodków na naukê w bud¿ecie pañstwa w 2008 r., w szczególno�ci na 

dziaùalno�ã statutow¹, z przeznaczeniem ich na poprawê wynagrodzeñ 

w placówkach Polskiej Akademii Nauk i jednostkach badawczo-rozwojowych.  

Uwa¿amy za niedopuszczalne objêcie wzrostem pùac tylko nauczycieli 

akademickich. Atmosfera pracy naukowej i przekazywania wiedzy zale¿y w sposób 

bezpo�redni lub po�redni od wszystkich grup pracowniczych uczelni. Jakiekolwiek 

pomijanie pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi uwa¿amy za 

bardzo szkodliwe dla naszego �rodowiska i realizowanych zadañ. 
 

Za zgodno�ã, w imieniu Komisji Wnioskowej 

                                                                                                Marek Gutowski 
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