PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ 2014
Informacja o spotkaniu kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
z Minister Leną Kolarską-Bobińską
28 lutego br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i podsekretarza stanu prof. Marka Ratajczaka z Prezesem
ZNP Sławomirem Broniarzem i kierownictwem Rady SzWiN ZNP reprezentowanym przez prezesa Janusza Raka i
wiceprezesa Janusza Szczerbę. Spotkanie odbyło się na prośbę ZNP w celu przedyskutowania aktualnych problemów
środowiska pracowników uczelni wyższych i instytucji naukowych, szczególnie w perspektywie drugiego etapu
podwyżek wynagrodzeń i debaty nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Kierownictwo Rady zaproponowało trzy obszary tematyczne:
1.

Realizacja II etapu podwyżek wynagrodzeń pracowników publicznych uczelni wyższych w świetle
doświadczeń roku 2013 r.

2.

Modelowe rozwiązania dotyczące problematyki płacowej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
po roku 2015.

3.

Problemy pracownicze w tegorocznej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podczas spotkania prof. L. Kolarska-Bobińska podkreśliła, że Ministerstwo szanuje autonomię uczelni
wyższych i uważa, że płace są obszarem, gdzie powinny być stosowane elastyczne rozwiązania ze względu na
zróżnicowaną sytuację finansową w poszczególnych uczelniach. Natomiast prof. Marek Ratajczak poinformował o
przygotowaniach resortu do drugiej tury podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych.
Podkreślił, że w skali Ministerstwa są zapewnione skutki przechodzące ubiegłorocznych podwyżek.

Przedstawiciele ZNP zadeklarowali gotowość konstruktywnej debaty we wszystkich istotnych problemach
dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, przypominając, że to ZNP przedstawił w styczniu 2011 r. na spotkaniu z
Panią Minister Barbarą Kudrycką propozycję realizacji wieloetapowej podwyżki płac dla pracowników
sektora szkolnictwa wyższego, która dzięki staraniom resortu i ZNP jest obecnie realizowana. Reprezentanci
Rady zgłosili konieczność jednoznacznego określenia uprawnień organizacji związkowych jako reprezentacji
pracowników do uzgadniania z władzami uczelni zasad podziału środków na wynagrodzenia proponując
konkretne zmiany w art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wskazali także realne powiązania
publicznych szkół wyższych, a zwłaszcza wynagrodzeń ich pracowników ze sferą budżetową.

W trakcie dalszej dyskusji przedstawiciele ZNP podnieśli następujące kwestie:


ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym po roku 2015 poprzez
wprowadzenie odpowiednich zapisów ustawowych i powiązanie płac z przeciętnym miesięcznym
wynagrodzeniem w gospodarce,



wygaśnięcia w niektórych uczelniach z dniem 1 stycznia br. ubiegłorocznych podwyżek płac lub niepełnego zagwarantowania skutków przechodzących, co stanowi zagrożenie dla planowanego w programie rządowym wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 30% w latach 2013-2015,



nadużywania, w świetle zaleceń i dyrektyw UE, zatrudniania na czas określony młodych pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej atmosferze. Strony zgodnie uznały celowość okresowych konsultacji i
ustaliły, że następna tura rozmów odbędzie się za 4 tygodnie.

