Stanowisko
IV Forum Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Uniwersytetów Polskich
Kołobrzeg, 22-24 września 2008 roku
My uczestnicy Forum Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Uniwersytetów Polskich
w Kołobrzegu po zapoznaniu się z projektem ustawy budżetowej RP na rok 2009
stwierdzamy, że nie spełnia ona oczekiwań członków NSZZ „Solidarność” i pracowników
uczelni publicznych. Obietnice Rządu zawarte w wystąpieniu Premiera RP z dnia 16 kwietnia
2008 roku dotyczące wprowadzenia 5-letniego okresu zwiększania środków na realizację
zadań uczelni i placówek naukowych mijają się z rzeczywistością.
Apelujemy do Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o podjęcie zdecydowanych
działań w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w komisjach sejmowych w celu
zagwarantowania takich środków na wynagrodzenia pracowników uczelni publicznych
w ustawie budżetowej na rok 2009, aby została spełniona relacja 3:2:1:1 w odniesieniu
do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2009 tj. kwoty 3.193 zł.
(Relacja 3:2:1:1 oznacza relację wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników
zgodnie z art.151 ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r.)
Kwota w wysokości 427 845 tys. zł zapisana w załączniku nr 2 projektu ustawy budżetowej
na rok 2009 pod tytułem „dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego” winna być kwotą
zadeklarowaną na zwiększenie wynagrodzeń w uczelniach publicznych. Kwota ta
przeznaczona nawet w całości na poprawę wynagrodzeń nie zapewnia jednak środków
na wzrost wynagrodzeń pracowników w uczelniach publicznych w roku 2009 do relacji
3:2:1:1 w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na rok 2009.
(Pod stanowiskiem podpisały się organizacje związkowe 22 uczelni wyższych z całej Polski,
w tym uczelnie poznańskie: UAM, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Poznańska,
Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy.)
Stanowisko XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"
w Wadowicach, 09 – 10.10.2008 r. ws. szkolnictwa wyższego i nauki
Projekt ustawy budżetowej RP na rok 2009 nie spełnia oczekiwań członków NSZZ
"Solidarność" Nauki i Szkół Wyższych. Założenia rządu RP zawarte w wystąpieniu Premiera
RP z dnia 16 kwietnia 2008 r. dotyczące wprowadzenia 5-letniego okresu zwiększenia
środków na realizację zadań uczelni i placówek naukowych nie są realizowane.
Realizacja płac w szkolnictwie wyższym przeprowadzona w latach 2001-2004 powiązała
średnie wynagrodzenie z kwotą bazową, która w ostatnich latach nie była waloryzowana.
Finansowanie nauki w wymiarze 0,34% PKB oraz szkolnictwa wyższego w wymiarze 0,86%
PKB w projekcie budżetu państwa na rok 2009 jest kontynuacją polityki prowadzącej
do degradacji tych dziedzin.
Uwzględniając faktyczny stan zatrudnienia Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność"
domaga się:
1. przeznaczenia w budżecie państwa na rok 2009 dla publicznego szkolnictwa
wyższego kwoty zapewniającej spełnienie ustawowej zasady, że przeciętne
wynagrodzenie w grupach pracowników kształtowane będzie według relacji
3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w 2009 r.,
2. zagwarantowania środków na naukę w budżecie państwa w 2009 r., szczególnie
na działalność statutową, z przeznaczeniem ich na poprawę wynagrodzeń
w placówkach Polskiej Akademii Nauk i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Wzrost płac powinien dotyczyć wszystkich grup pracowników sfery szkolnictwa wyższego
i nauki.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
o projekcie budżetu państwa w działach "nauka" i "szkolnictwo wyższe" na rok 2009
Warszawa, 11 października 2008 r.
(…) Łączna kwota zaplanowana na „naukę” i „szkolnictwo wyższe” jest wyraźnie niższa
od zapowiadanego przez premiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego zwiększenia
tych nakładów o 0,158% PKB rocznie, poczynając od 2009 roku, tak, aby w 2013 roku
osiągnąć 2% PKB. (W ciągu 5 lat, 2009-2013, PKB na naukę i szkolnictwo wyższe powinien
wzrosnąć o 5x 0,158% = 0,79%. Wtedy uwzględniając, że w 2008 roku udział ten wynosił
1,195%, to w 2013 roku osiągnęlibyśmy, tak jak zapowiadano, 1,195% + 0,79% = 1,985%
PKB, a więc 2% PKB.)
Niestety, zaplanowane na rok 2009 nakłady łączne na naukę i szkolnictwo wyższe
wynoszą 17 478 884 tys. zł, a powinno być 1,353% PKB (1,195% + 0,158%),
tj.18 690 000 tys. zł. Brakuje ponad 1,2 mld zł.
(…) Uważamy, że w 2009 roku nakłady z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe powinny
się kształtować na poziomie nie niższym niż 1,2% PKB. Niezbędna jest interwencja
w sprawie wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego.
Opinia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
o projekcie ustawy budżetowej na rok 2009
uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r.
w części dotyczącej szkolnictwa wyższego
„W odniesieniu do budżetu projektowanego dla szkolnictwa wyższego, Komisja wnosi
o zwiększenie o 1 mld zł wydatków w części 38 – Szkolnictwo wyższe (…)
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Jednocześnie
Komisja proponuje odpowiednie zmniejszenie – tj. o 1 mld zł – wysokości rezerwy nr 8
w części – Rezerwy celowe (kol. 13 – finansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej).”

„Senat Akademii Ekonomicznej w Poznaniu popiera wniosek złożony przez Sejmową
Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zwiększenia środków na działalność
dydaktyczną w roku 2009 o 1 mld zł, z przeznaczeniem na poprawę wynagrodzeń
pracowników szkolnictwa wyższego” (Stanowisko z posiedzenia Senatu w dniu 24
października 2008 roku)

