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Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła 1122a
70-453 Szczecin

Szanowny Panie Rektorze,

W nawiązaniu do zaproszenia (31 maja 2OL9 , godz.

porozumienia w sprawie ustalenia osób uprawnionych

pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 201.9 roku.

10)

do

na spotkanie dotyczącego

podwyżek wynagrodzeń

Na uPrzednim spotkaniu 20.05.2QL9 r., dotyczącym podwyżek wynagrodzeń

Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, Rektor prof. dr hab. Waldemar Gos przedstawit

swoją ProPozycję sposobu podziału dotacji z której wynika, iż przekazana subwencja na 2019

r. będzie Pomniejszona o przeprowadzone regulacje od stycznia 2aL9 r., dla nauczycieli

akademickich ( wynikające z ustawy) oraz o regulacje podpisane porozumieniem w lutym

20L9 r., dotYczące minimalnych wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami,

związki zawodowe wskazują, iż nie zgadzają się z takim podziałem subwencji.

W związku z powyższym:

t. wskazujemY, nie wyrażamy zgody na podział środków wg struktury przedstawionej przez

JM Rektora tj. 72,7t% dla nauczycieli akademickich, a dla pracowników niebędących

nauczYcie|ami akademickimi 27,29o/o i tym samym zwracamy się z prośbą o pisemne

uzasadnienie PrzYjętego w tej sprawie stanowiska poprzez wyjaśnienie z czego ta proporcja

wynika.

2. Związki zawodowe stoją na stanowisku, że kwotę przekazaną na podwyżki w 2019 r.

Przez Ministra Jarosława Gowina, należy przeznaczyć w całości na zwiększenie wynagrodzeń

na UniwersYtecie Szczecińskim, bez jakichkolwiek wtączeń. Wynika to bezpośrednio z ustaleń
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i wypowiedzi jakie publicznie ww. Minister w tej sprawie wygłaszał. Kwota ta umożliwia

faktyczne podniesienie wynagrodzeń 7 % w 2O!9 r., dla pracowników Uczelni. Środki

przyznane na 7 To podwyżki nie mogą być pomniejszone o koszty realizacji wyrównań do

minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich w 2019 roku. Przypominamy, że na

pokrycie skutków finansowych zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli akademickich, w

związku z wejŚciem w życie zapisów Ustawy 2.0, Uniwersytet Szczeciński otrzymał w grudniu

DODATKOWE ŚRODKI- dotację na zwiększenie potencjału badawczego. Kwota ta, zgodnie z

przepisami po 1 stycznia 2019 r., jest traktowana jako subwencja, a jej zagospodarowanie

jest wyłączną domeną Uczelni. To właśnie ta kwota powinna być wykorzystana w celu

wyrównania skutków zwiększenia minimalnych wynagrodzeń do wielkości zgodnych z

zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - informacja taka została

przekazana wszystkim Rektorom przez Ministra Jarosława Gowina na spotkaniu z Rektorami

w listopadzie 2018 r. Należy dodatkowo podkreślić ze porozumienie podpisane przez Rektora

oraz Uczelniane Związki Zawodowe, działające w US z 18 lutego 2OL9 r. dotyczące regulacji

wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie powinno

powodować zmniejszenia kwoty przyznanej na podwyżki wynagrodzeń w 2OL9r. Powyższa

regulacja nie była podwyżką a jedynie rozwiązaniem problemu nierównego traktowania w

wynagradzaniu (rażących dysproporcji) pracowników niebędących nauczycielami.
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