Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 20 września 2019 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
zapewnił wszystkich związkowców i pracowników akademickich, że „mają polityczne ustalenie
z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że środki na podwyżki
na uczelniach się znajdą. Miało być to według zapowiedzi 10% w ramach II etapu wyrównań.
W dniu 18 grudnia 2019 roku sytuacja zmieniła się na niekorzyść pracowników uczelni. Wtedy
to odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady KSN NSZZ „Solidarność” z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. Przedstawiciele KSN wnioskowali
o przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu Państwa na 2020 rok na wynagrodzenia,
aby umożliwić realizację drugiego etapu podwyższania wynagrodzeń dla wszystkich pracowników
naszego sektora, a także o wzrost nakładów na naukę. Wicepremier J. Gowin przypomniał,
że wnioskował do Rządu o środki na 10% wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników uczelni
publicznych w 2020 roku. Jednak, ze względu na trudną sytuację budżetu, spodziewa się tylko 6%
na wzrost wynagrodzeń. Wiceminister S. Skuza podkreślił, że nie ma jeszcze zatwierdzonego budżetu,
a w projekcie budżetu nie ma wydzielonych środków na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni.
Dyrektor J. Oliwa wskazał na generalnie większe nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę w projekcie
budżetu państwa o około 1,7 mld zł, ale ze środkami unijnymi, Środków krajowych jest tylko 600 mln
zł. Dzięki obligacjom, które ministerstwo posiada i możliwości ich wykupu przez Państwo, sytuacja nie
jest, zdaniem Pana Wicepremiera, zła. Zarówno Ministerstwo jak i KSN cały czas czynią starania
o wzrost środków finansowych, m. in. interweniując w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
i u Prezesa Rady Ministrów.
Z kolei w dniu 14 stycznia otrzymaliśmy założenia do budżetu na rok 2020 w części 28
Szkolnictwo Wyższe i Nauka, które będą tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Młodzieży
i Nauki. Z zestawienia wynika, że nie ma tam żadnej rezerwy celowej na podwyżki.
W związku z tymi niepokojącymi informacjami podjęliśmy decyzję, by stanowczo upomnieć
się o obiecany drugi etap regulacji płac, a w przypadku nie wywiązania się rządzących
z przedwyborczych obietnic podjąć wespół z innymi uczelniami wyższymi w kraju szeroko zakrojoną
i skoordynowaną medialnie akcję protestacyjną. Dlatego też na wstępie zwracamy się bezpośrednio do
ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, jak również do wojewody małopolskiego
Piotra Ćwika oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha
Grzeszka, przesyłając równocześnie informacje do wiadomości Krajowej Sekcji Nauki NSZZ
„Solidarność” celem skutecznej interwencji w rzeczonej sprawie.
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