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Ryszard Zieliński
Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na List otwarty Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Uniwersytetu
Warszawskiego, który wpłynął do Ministerstwa Edukacji i Nauki 1 grudnia 2021 r.,
uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia.
Kwestia wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, w tym również
systematycznego podnoszenia wynagrodzeń pracowników uczelni pozostaje
jednym z filarów systemowej reformy, jaką zapoczątkowano w 2018 r.
Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że coroczna waloryzacja nakładów na naukę
i szkolnictwo wyższe została zagwarantowana na poziomie ustawowym, a jej
odzwierciedlenie stanowi art. 383 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).
W ustawie też znalazły się przepisy, które pozwoliły w sposób znaczący podnieść
minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli akademickich, a na ich
pokrycie z budżetu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki
przekazano uczelniom środki finansowe w łącznej wysokości 230 857,2 tys. zł.
Ponadto, na etapie prac nad ww. ustawą ówczesny Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego - Pan Jarosław Gowin publicznie zadeklarował podjęcie starań
o uwzględnienie w budżecie państwa dodatkowych środków z przeznaczeniem
na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Stanowisko to
podtrzymywane jest również przez obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji
i Nauki.
Podkreślić jednak należy, że każdorazowo składana publicznie przez
przedstawiciela rządu deklaracja dotycząca podwyżek w uczelniach obejmowała
obietnicę podjęcia działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich środków
w budżecie państwa, a nie gwarancję ich realizacji, gdyż ta uzależniona jest od
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wielu czynników, w tym w szczególności sytuacji ekonomiczno-gospodarczej
w kraju.
W tym kontekście należy wyjaśnić, że w związku z pandemią COVID-19
i koniecznością zaangażowania dodatkowych środków z budżetu państwa
na zwalczanie jej skutków w ustawie budżetowej na rok 2021, jak również
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 nie uwzględniono dodatkowych
środków na realizację kolejnego etapu podwyżek dla pracowników uczelni.
Niemniej, mając na względzie potrzeby środowiska akademickiego oraz sytuację
gospodarczą w kraju, uprzejmie informuję, że podjęte zostaną działania mające
na celu zapewnienie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń
pracowników uczelni w ustawie budżetowej na rok 2023.
Wstępem do tych działań będzie powołanie w Ministerstwie Zespołu do spraw
przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w publicznych
szkołach wyższych, którego głównym zadaniem będzie dokonanie analizy
aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych
i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym
zakresie. W skład Zespołu wejdą również przedstawiciele środowiska
akademickiego.
Żywię głębokie przekonanie, że działania podejmowane przez Ministerstwo
wspólnie ze stroną akademicką pozwolą na wypracowanie satysfakcjonującego
obie strony kompromisu w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Murdzek
Sekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
p. Grzegorz Gmyrek – Zastępca Dyrektora
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