SPRAWOZDANIE
ze spotkania J.M. Rektora z Przewodniczącymi Związków Zawodowych działających w
uczelni w dniu 26.06.2015

Spotkanie odbyło się w Rektoracie w dniu 26.06.2015 o godz. 11.00. Na spotkanie stawili
się:
Ze strony związkowej
Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice dr Dorota Olex-Zarychta
Prezes ZNP Pracowników AWF Katowice dr B. Szade
Przedstawiciel Międzyuczelnianego Związku Zawodowego Pracowników Nauki z siedzibą na
U E w Krakowie dr Robert Roczniok
Ze strony władz uczelni
J.M.. Rektor prof. dr hab. Adam Zając
Kwestor mgr Maria Wrona
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac mgr Sonia Trenda
Spotkanie rozpoczęte o godz. 11.00 miało charakter wyłącznie informacyjny. J.M. Rektor
przekazał przedstawicielom związków zawodowych informacje o swojej ostatecznej decyzji
w sprawie podwyżek wynagrodzeń w roku 2015, tj:
Podział środków
J.M. Rektor utrzymuje swoje stanowisko w sprawie sposobu podziału środków z dotacji
celowej, podane do wiadomości na spotkaniu w dniu 9.06.2015. Pracownicy otrzymają
okresowe dodatki do wynagrodzeń zasadniczych, wygasające z dniem 31.12.2015, wypłacone
z wyrównaniem od stycznia 2015. Przyznane przez J.M. Rektora kwoty okresowych
dodatków to, zgodnie z informacją podaną w dniu 09.06.2015 to:
a) w grupach nauczycieli akademickich
profesorowie zwyczajni: 350 zł/m-c
profesorowie nadzwyczajni: 300 zł/m-c
docenci, adiunkci i starsi wykładowcy: 200zł/m-c
asystenci: 180 zł/m-c
wykładowcy i lektorzy : 170 zł/m-c
b) w grupach pracowników niebędących nauczycielami
kierownicy działów: 250 zł/m-c
personel : 160 zł/m-c
Podany przez J.M. Rektora termin wypłaty dodatków okresowych z wyrównaniem od
stycznia to 10.07.2015
Efekt przechodzący
Wniosek KZ NSZZ Solidarność o zapewnienie efektu przechodzącego podwyżek dla
wszystkich grup pracowników nie został uwzględniony. J.M. Rektor poinformował, że:
a) Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni otrzymają efekt przechodzący kwot dodatku
okresowego od 01.01.2016 w zależności od wyniku weryfikacji kadry profesorskiej, która
będzie dokonana pod koniec roku 2015. Kwota przyznanej podwyżki na stałe będzie ustalana
indywidualnie dla każdej osoby.
b). Zdaniem J.M. Rektora adiunkci i starsi wykładowcy otrzymali bardzo duże podwyżki
wynagrodzeń zasadniczych. Wyrównano wszystkim stawkę wynagrodzenia i w tej grupie
pracowników dalsze podwyżki są bezzasadne. J.M. Rektor nie przewiduje żadnego efektu

przechodzącego podwyżki z 2015 roku dla tych grup pracowników. J.M. Rektor oświadczył,
że będzie rozpatrywał indywidualne wnioski pracowników o podwyżkę wynagrodzenia w
przypadku podwyższenia przez nich kwalifikacji zawodowych i /lub wykazania osiągnięć
naukowych.
c). Asystenci i wykładowcy zostali przez J.M. Rektora określeni mianem „ taniej siły
roboczej uczelni”. J.M. Rektor uważa, że są to pracownicy o najniższych kwalifikacjach,
wobec powyższego windowanie w górę ich wynagrodzeń nie jest zasadne. Zaznaczył, że tym
grupom pracowników podniesiono minimalne wynagrodzenia, więc podwyżkę z efektem
przechodzącym już otrzymali.
d) Pracownicy niebędący nauczycielami otrzymają efekt przechodzący od 01.01.2016 w
kwocie stanowiącej 80 % dodatku okresowego. J.M. Rektor obiecał dalsze podwyżki dla
pracowników administracji w roku 2016 (do 100% efektu przechodzącego kwoty z
2015), w przypadku dobrego stanu finansów uczelni.
Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność po wysłuchaniu informacji oświadczyła, że Związek
nie wyraża zgody na dyskryminowanie niektórych grup pracowników uczelni przy
podziale środków na podwyżki a wykluczenie pracowników naukowo-dydaktycznych i
dydaktycznych niższego szczebla z efektu przechodzącego podwyżek w roku 2015 jest
niewłaściwe i niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
kwestii poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. Zdaniem Związku
wszystkie grupy pracowników powinny otrzymać podwyżki wynagrodzeń na stałe.
Rektor potwierdził, że na dzień 1 lipca planuje spotkanie z pracownikami uczelni w celu
przekazania im osobiście informacji o sposobie podziału środków na podwyżki.
Sprawozdanie sporządziła: Dorota Olex-Zarychta

