Komunikat nr 6
Podwyżki wynagrodzeń pracowników Politechniki Śląskiej w 2013 roku
Oświadczenie ZNP w Politechnice Śląskiej
Związek Nauczycielstwa Polskiego - świadomy oczekiwań i potrzeb społeczności
akademickiej - z zadowoleniem przyjął informacje o zapowiadanych od początku roku
podwyżkach wynagrodzeń. Dlatego - po informacji ze strony Ministerstwa w tej
sprawie z dnia 27.04.13r. (dokument 1) - przekazał na ręce JM Rektora pismo
o powołaniu wewnątrzzwiązkowego zespołu ds. uzgodnień zasad przeprowadzenia
podwyżek, oczekując podjęcia negocjacji. Informacje z przebiegu działań podawano
do wiadomości społeczności akademickiej w kolejnych komunikatach (1 – 5).
Ostatecznie 10.06.13r. została złożona wspólna propozycja ZNP i NSZZ Solidarność
w sprawie realizacji zwiększenia wynagrodzenia (dokument 9), bardzo bliska
propozycji zgłoszonej przez Rektora, zmierzająca do objęcia podwyżkami wszystkich
pracowników naszej społeczności, także AOS-u, Centrum Komputerowego i Zakładów
Graficznych, podania kwot przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń do
dyspozycji kierowników jednostek oraz do precyzyjnego ich wydatkowania.
Te kwoty powinny być ustalone i podane w treści uzgodnienia !
Powinna obowiązywać zasada, że uczelnie publiczne tworzące wraz z państwowymi
i samorządowymi jednostkami budżetowymi sektor finansów publicznych (art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), podlegają określonym
rygorom w zakresie dysponowania środkami publicznymi, które powinny być
transparentnie wydatkowane.
Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zgłoszone propozycje. Natomiast ukazał się
komunikat, o podjęciu decyzji przeprowadzenia podwyżek według pierwotnego
projektu zgłoszonego przez JM Rektora, nie uwzględniającego żadnych propozycji
zgłoszonych przez ZNP i NSZZ Solidarność.
W komunikacie JM Rektora, przesłanym do pracowników Uczelni i zamieszczonym na
stronie internetowej wkradły się pewne nieścisłości.
1. Przebieg negocjacji w sprawie przeprowadzenia wzrostu wynagrodzeń,
a właściwie ich brak można analizować na podstawie dokumentów załączonych
do kolejnych komunikatów. Przesłanie prośby o akceptację propozycji, bez
odpowiedzi na pytania skierowane przez związki zawodowe i ustosunkowania
się do ich propozycji nie należy mylić z konsultowaniem i negocjacjami.
2. Z uzyskanych informacji wynika, że nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na
Politechnice Śląskiej otrzymają podwyżki.
3. Akceptacja i podpisywanie uzgodnienia o przeprowadzeniu podwyżek przez
Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Śląskiej miałoby znaczenie,
gdyby był spełniony warunek reprezentatywności tego związku. W innym
wypadku podpis złożony pod uzgodnieniem byłby miłym gestem bez prawnego
znaczenia. Zapytanie skierowane w tej sprawie do JM Rektora nie wyjaśniło tej
kwestii.
4. W świetle przedstawionych komunikatów z przebiegu przeprowadzenia wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników Uczelni frazę: „Z trzech związków zawodowych
działających w naszej Uczelni, tylko Związek Zawodowy Pracowników
Politechniki Śląskiej przyjął podobną postawę w celu działania z korzyścią dla
naszych pracowników” - pozostawiamy do oceny społeczności akademickiej.
Szczegółowe informacje podano na stronie internetowej ZNP w Politechnice Śląskiej.

