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Warszawa/Kraków 2 września 2013.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy
z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
pracownicy uczelni wyższych, instytutów PAN oraz Instytutów Badawczych
W dniach 11–14 września 2013r w Warszawie NSZZ „Solidarność” organizuje ogólnopolską
akcją protestacyjną wspieraną przez OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Protest ten staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale także o prawa obywatelskie, w
tym o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce.
Będziemy domagać się między innymi:
1. Odbudowania dialogu społecznego – nie tylko między rządzącymi i pracodawcami, ale z
równoprawnym udziałem pracowników.
2. Likwidacji zapóźnienia cywilizacyjnego, poprzez zwiększenie nakładów finansowych na
innowacje, naukę i szkolnictwo wyższe.
3. Prawa do korzystania z zagwarantowanych Konstytucją praw obywatelskich
(ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, referenda).
4. Wycofania się z niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.
5. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na
samorządy.
6. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ
„Solidarność”.
Apeluję o udział w akcji protestacyjnej w dniu 14 września br. Pamiętajmy, że dialog
społeczny od dawna nie istnieje w szkolnictwie wyższym i w nauce. Brak dostatecznego
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przyczynia się do pogrążania Polski w zapaści
cywilizacyjnej i gospodarczej.
Odmawia się nam prawa do zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Odmawia
się prawa do korzystania z praw obywatelskich, w tym do prowadzenia dialogu społecznego.
Kolejne ograniczenia autonomii uczelni, wolności uprawiania nauki oraz praw związkowych
przynoszą przedstawione właśnie projekty ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym
i o związkach zawodowych.
Wzywam wszystkich członków KSN NSZZ „Solidarność” – ale zapraszam także
sympatyków ‐ do udziału w dniu 14 września br w warszawskiej manifestacji.
Siła NSZZ „Solidarność” zależy od nas samych, od naszej postawy. Nasze liczne
uczestnictwo w proteście da nam moralne prawo domagania się solidarnego wsparcia w
sprawach dotyczących społeczności akademickiej i naukowej.
Z poważaniem
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”
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