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Szanowny Pan 
Piotr Müller 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

W nawiązaniu do pisma DLP.ZLS.1201.17.2018.DL z dnia 6 lipca br. Pana Ministra, 

na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 167) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

przedstawia uwagi do przedłożonego do zaopiniowania w dniu 5 lipca 2018 roku 

projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej. 

Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” zaproponowana w przywołanym 

rozporządzeniu kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni 

publicznej jest zbyt niska i nie stanowi żadnego odniesienia, ani w stosunku do płacy 

minimalnej w 2018 r. (2100 zł), ani też do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w 2018 r. (4443 zł). 

Zaproponowana w rozporządzeniu kwota nie jest też kontynuacją tzw. ładu płacowego 

w szkolnictwie wyższym przyjętego w 2001 r. 

 Mając na względzie umocowanie naszego kraju w strukturach 

międzynarodowych, jak i wynikającą stąd sytuację pracowników uczelni, Krajowa Sekcja 

Nauki wnosi o dokonanie zmiany w projekcie rozporządzenia, w wyniku której 

minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze profesora w uczelni publicznej 

powinno wynosić co najmniej 150% średniego wynagrodzenia w I kw. w sektorze 

przedsiębiorstw (bez nagród) w 2018 r. (4699,96 zł) tj. 7047 zł. Będzie to wyraz uznania 

pracy i wiedzy profesora oraz jego pozycji społecznej. 
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Na marginesie należy dodać, że zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy PSW, od tego 

wynagrodzenia zależy wynagrodzenie innych grup nauczycieli akademickich, 

a minimalne wynagrodzenie nauczyciela akademickiego wynosi 50% minimalnego 

wynagrodzenia profesora, czyli 3523,50 zł. Tak niskie wynagrodzenie powoduje, że kadrę 

nauczycieli akademickich w wielu uczelniach trudno odmłodzić, ze względu na 

najczęściej oferowane minimalne wynagrodzenie. 

 

Z wyrazami szacunku 
 
 

Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 

 
 

Dominik Szczukocki 
 


