Komunikat nr 9/2009
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
z dnia 10 LISTOPADA 2009 roku
w sprawie P O R O Z U M I E ' I A między Związkami Zawodowymi
działającymi w Uczelni a Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu zawartego w dniu 10 listopada 2009 roku
dotyczącego podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na
zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu od października 2009 roku.
W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr NiSWDFS-ZFD-7041-1703-3/EB/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku uzgadnia się
poniższe zasady podziału zwiększonej dotacji stacjonarnej od października 2009
roku.
1. Z dniem 01 października 2009 roku podwyższa się wynagrodzenia
zasadnicze pracowników Uczelni o 4,0%, przy czym minimalna kwota
podwyżki wyniesie 100,00zł brutto w przeliczeniu na pełen etat po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
2. Podwyżki nie otrzymują pracownicy, których wynagrodzenia finansowane są
z innych źródeł niż dotacja budżetowa, np. z funduszy Unii Europejskiej i
funduszy międzynarodowych.
3. Zwiększenie wynagrodzeń w grupie pracowników Domów Studenckich
będzie sfinansowane z innych źródeł niż dotacja budżetowa.
4. Wypłata wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, podwyższonego od 01
października br. wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia – nastąpi:



dla nauczycieli akademickich wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc
grudzień 2009 roku,
dla pozostałych pracowników wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc
listopad 2009 roku.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłasza do niniejszego porozumienia
zastrzeżenie następującej treści:
„Zważywszy na fakt, że treść zawartego w dniu dzisiejszym porozumienia
nie czyni zadość zgłaszanym przez Związek postulatom dotyczącym
polepszenia statusu materialnego (wynagrodzenia) pracowników posiadających
stopień doktora, zatrudnionych na stanowiskach adiunktów i starszych

wykładowców, Związek uważa, że pilnej zmianie powinna ulec relacja
pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym tej grupy pracowników a
wynagrodzeniami zasadniczymi innych nauczycieli akademickich.”
KU NSZZ „Solidarność” postuluje, aby w sytuacji, gdy relacje pomiędzy
średnimi miesięcznymi wynagrodzeniami w grupach pracowniczych utrzymają
się w przyszłym roku na tym samym poziomie co w roku bieżącym, zmienić
przy najbliższej akcji podwyżkowej strukturę procentową podwyżek na rzecz
grupy, której średnie wynagrodzenie jest najniższe w stosunku do wymaganego
minimum określonego w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” (art. 151
Ustawy).
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