Poznań, dnia 17 października 2011 roku

JM Rektor UAM
Prof. dr hab. Bronisław M a r c i n i a k
==============================

Wielce Szanowny Panie Rektorze,
Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza uprzejmie informuje Pana Rektora, że w ostatnim
okresie lawinowo rośnie liczba interwencji pracowników Uniwersytetu (nie
tylko członków ZNP) zawierających żądanie wystąpienia przez nas do Władz
Uniwersytetu z wnioskiem o podjęcie przez Zespół Rektorski zdecydowanych
działań w celu powstrzymania galopującej pauperyzacji zawodu nauczyciela
akademickiego oraz innych grup pracowniczych naszej Uczelni.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, a szczególnie Rada Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP, której nasza organizacja jest członkiem,
niejednokrotnie występowały na różnorodnych forach do Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej oraz Premiera Rządu
Donalda Tuska z koncepcją systemowego perspektywicznego wzrostu
wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego w latach 2012-2015
w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (relacja
3:2:1:1). Szczególnie ostro kwestie wynagrodzenia pracowników szkolnictwa
wyższego były podejmowane przez nas podczas dyskusji nad projektem nowego
Prawa o szkolnictwie wyższym. Na każdym spotkaniu z kierownictwem
Ministerstwa otrzymywaliśmy obietnicę podjęcia zdecydowanych działań,
polepszających sytuację materialną pracowników szkół wyższych. Proponowane
przez Panią Minister Barbarę Kudrycką podwyżki płac (2012 r. – o 8,2%, 20132015 – o 9,14% rocznie) nie satysfakcjonują pracowników. Ponadto pamiętać
należy, że był to okres przedwyborczy.

Szanowny Panie Rektorze,
Spełniając wolę pracowników naszej Uczelni oraz wypełniając statutowe
zadania ZNP prosimy Pana Rektora o przedstawienie nam najbliższych
zamierzeń Władz Uczelni z zakresie polityki płacowej. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że sytuacja finansowa Uczelni w tym zakresie w znacznym stopniu
zależy od funduszy państwowych. Jednak przeprowadzenie „wewnętrznej”
analizy finansowej być może uwolni środki, które można będzie przeznaczyć na
podwyżki płac. Szczególnie dla tych kategorii pracowniczych, które otrzymują
od wielu lat wynagrodzenie niegodne pracownika UNIWERSYTETU.
Jednocześnie zwracamy się do Pana Rektora z apelem o wykorzystanie
Pana pozycji i autorytetu w środowisku akademickim miasta Poznania, ale także
i kraju, ażeby zahamować rosnące niezadowolenie kadry, które może
przyczynić się do zmarnowania tego, co takim wielkim wspólnym trudem
osiągnęliśmy.
Wierzymy w skuteczność Pana Rektora i pozostajemy z wyrazami
szacunku

Otrzymują:
1. Pan Prorektor UAM ds. kadry i rozwoju Uczelni prof. dr hab. Andrzej L e s i c k i
2. Kanclerz UAM – mgr Stanisław W a c h o w i a k

