KOMUNIKAT

Z posiedzenia Stałej Podkomisji Sejmowej Ekonomiki Edukacji i Nauki która odbyła
się w Warszawie, w dniu 25.09.2014 z udziałem przedstawicieli KZ NSZZ S AWF
Katowice

W dniu 25 września 2014, o godz. 14.00 w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
odbyło się posiedzenie Stałej Podkomisji Sejmowej Ekonomiki Edukacji i Nauki. W
spotkaniu, oprócz stałych członków podkomisji wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Marek Ratajczak, posłowie na sejm RP oraz
zaproszeni goście – przedstawiciele związków zawodowych instytutów badawczych oraz
uczelni wyższych- a wśród nich przedstawiciele Krajowej Sekcji Nauki NSZZ S. Członkami
delegacji KSN na to spotkanie były Przewodnicząca KZ NSZZ S AWF Katowice dr Dorota
Olex-Zarychta i jej zastępca mgr Iwona Olczyk. Tematem posiedzenia było omówienie
kwestii aktualnej sytuacji finansowej instytutów badawczych oraz realizacji II etapu
zwiększania wynagrodzeń pracowników szkół wyższych.
Na wstępie Przewodnicząca Podkomisji poseł M. Nowak powitała wszystkich
zebranych i oddała głos Sekretarzowi Stanu w MNiSW, Panu Ministrowi prof. Markowi
Ratajczakowi. Minister przedstawił informację MNiSW dotyczącą finansowania instytutów
badawczych oraz II etapu realizacji podwyżek w uczelniach publicznych. Podkreślił, iż na
podstawie rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej władze
uczelni publicznych zostały zobowiązane do zagwarantowania minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego pracowników na poziomie nie niższym niż wynikający z treści
powyższego aktu wykonawczego. Minister podkreślił, że na poziomie ministerstwa,
podobnie jak w latach poprzednich, budżet na rok 2015 planowany jest z
uwzględnieniem skutków przechodzących podwyżek. W dyskusji głos zabrali: Minister M.
Ratajczak, przedstawiciele związków zawodowych uczelni i instytutów badawczych oraz
obecni posłowie na sejm RP. Podniesiono problem przyznawania na wielu uczelniach części
pieniędzy z dotacji celowej na podwyżki w formie czasowych dodatków. Przedstawicielki
naszej uczelni wskazały, że w AWF Katowice dokonano jedynie obligatoryjnego wyrównania
płac do minimalnych stawek określonych w rozporządzeniu, a podwyżki w 2013 i 2014 roku
były przyznane wyłącznie w formie czasowych dodatków, bez włączenia jakiejkolwiek kwoty
do wynagrodzeń zasadniczych pracowników na stałe- pomimo podpisania porozumienia
Rektora i związków zawodowych w 2013 roku. AWF Katowice jest przykładem uczelni, w
której idea poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych nie została
zrealizowana zgodnie z intencjami MNiSW. D. Olex-Zarychta zwróciła uwagę na fakt, że
po 2 etapach procesu zwiększania wynagrodzeń w uczelniach publicznych minimalne
wynagrodzenie zasadnicze wykładowcy jest wciąż niższe niż minimalne wynagrodzenie
nauczyciela stażysty w szkolnictwie powszechnym.
Na spotkaniu D.Olex-Zarychta oraz I.Olczyk poruszyły też problem polityki kadrowej
uczelni nakierowanej na redukcję własnej kadry dydaktycznej i outsourcing w zakresie
dydaktyki w imię oszczędności kosztów, co omówione zostało na przykładzie likwidacji
Studium Języków Obcych i ogłoszenia zamówienia publicznego na usługi dydaktyczne w
zakresie kształcenia językowego studentów w AWF Katowice. Wskazały, że powierzanie
dydaktyki w uczelni publicznej podmiotom zewnętrznym prowadzi do wydatkowania
środków publicznych na finansowanie firm zewnętrznych, a nie uczelni i jej kadry własnej i

że outsourcing stanowi zagrożenie dla jakości kształcenia ze względu na brak możliwości
pełnej kontroli procesu dydaktycznego i niezgodność z prawem. W dyskusji pojawiły się
głosy poselskie, że outsourcing w tej formie jest patologią i nie tak należy rozumieć
finansowanie w publicznej szkole wyższej. Minister M. Ratajczak wyraził pogląd, że
autonomia to wyzwanie dla władz uczelni publicznych; zastrzegł, że istnieją granice szukania
oszczędności kosztów przez Rektorów i granic tych nie powinno się przekraczać kosztem
jakości. Pod koniec spotkania Przewodnicząca Podkomisji zaproponowała dezyderatę
podkomisji w sprawie outsourcingu w AWF Katowice, a Minister M. Ratajczak zapowiedział
zorganizowanie spotkania z udziałem Rektora AWF Katowice dotyczącego problemów tej
uczelni.
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