Kraków, dnia 23.10.2008
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

„S O L I D A R N O Ś Ć ”
KOMISJA UCZELNIANA

w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
ul. Podchorążych 2

Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Donald Tusk
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Stanowisko Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w Akademii Pedagogicznej
w Krakowie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie projektu ustawy budżetowej
na rok 2009, w działach „nauka” i „szkolnictwo wyższe”, a w szczególności
poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych w 2009 roku.
W związki z aktualnymi pracami nad budżetem Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2009
i w latach następnych zwracamy się do Pana Premiera (Pani Minister) o zdecydowane
działania w kierunku zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę.
Aktualne propozycje i scenariusze działań prowadzące do uchwalenia budżetu
państwa, w żadnym stopniu nie uwzględniają wcześniejszych zapowiedzi rządu i jego
premiera o jakościowych zmianach (na lepsze!) w finansowaniu zadań szkolnictwa wyższego
i nauki w najbliższych latach budżetowych. Przyjęcie aktualnych propozycji oznacza dalszą
degrengoladę zawodu nauczyciela akademickiego, dalszą destrukcję w sprawach
dotyczących badań naukowych i ich wykorzystania w przemyśle. Konieczne jest podjęcie
przez Pana Premiera (Pani Minister) efektywnych działań zmierzających do realnego
zwiększenia udziału wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe w naszym PKB.
Brak energicznych i skutecznych działań w tym względzie ze strony Rządu RP
spowoduje katastrofalne efekty w kolejnych latach. Dalsze sugerowanie, że coś się robi dla
podniesienia kondycji szkolnictwa wyższego i nauki musi przedłożyć się na konkretne
działania. Obiecane podwyżki płac wszystkich pracowników uczelni państwowych są na
razie fikcją.
W przypadku braku woli politycznej w zrealizowaniu zadania poprawy funkcjonowania
szkół wyższych i ich wszystkich pracowników będziemy zmuszeni do podjęcia energicznych
działań, które wyjdą poza formułowane – na papierze – oczekiwania i apele pod adresem
Pani Minister i Pana Premiera naszego Rządu.
Za Komisję Uczelnianą
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