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Warszawa, 10 sierpnia 2020 r.
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze bardzo niskie płace w naszym
sektorze i idące za tym duże niezadowolenie społeczne, w 2018 roku wystąpiła do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z postulatem o podniesienie wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich
pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki o przynajmniej 30%. W odpowiedzi, Minister
Jarosław Gowin poinformował, że nie ma w budżecie środków na pokrycie tak wysokich podwyżek
i zaproponował rozłożenie tego procesu na 3 lata (2019-21). Realizacja tego zobowiązania była
powiązana z wprowadzaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W roku 2019
zrealizowana została 7% podwyżka wynagrodzeń zasadniczych. W latach 2020 i 2021 zapowiedziano
zwiększenie subwencji o około 10% rocznie, również z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń.
Łącznie, średnie podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w ciągu trzech lat miały wynieść około 30%.
W budżecie państwa na rok 2020 przewidziano na ten cel 6% (rezerwa celowa). Uczelnie jednak tych
pieniędzy nie otrzymały, a pojawiają się informacje o zbliżającej się nowelizacji budżetu na rok 2020.
Zdajemy sobie sprawę ze skali problemów, jakie stworzyła epidemia COVID-19. Równocześnie
musimy zwrócić uwagę na niskie stawki wynagrodzeń zarówno na uczelniach jak i w instytutach
badawczych i jednostkach PAN, zwłaszcza w kontekście propozycji Rządu zwiększenia płacy
minimalnej. Dalsze utrzymywanie pracowników naszej branży na niskich stawkach wynagrodzenia
spowoduje brak zainteresowania zdolnych absolwentów karierą naukową i jeszcze bardziej zostanie
uwidoczniony problem luki pokoleniowej wśród badaczy i nauczycieli akademickich, a w konsekwencji
nastąpi osłabienie potencjału szkolnictwa wyższego w Polsce. W związku z tym, że część jednostek
sektora finansów publicznych otrzymała podwyżki wynagrodzeń w tym roku, brak wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników uczelni, jednostek badawczych oraz PAN może również spowodować
poczucie niesprawiedliwości i niepokoje społeczne. Mimo wieloletniego niedofinansowania,

sektor nauki i szkolnictwa wyższego dokonał ogromnego wysiłku, by utrzymać wysoki poziom badań
naukowych, kształcenia studentów i wychowywania nowych kadr. Podkreślić należy, że uczelnie,
w tym szczególnie uczelnie medyczne oraz inne jednostki badawcze silnie angażują się w walkę
z pandemią.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwraca się do Pana Premiera z apelem,
aby od 1 października 2020 r. nastąpił obiecany wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników nauki
i szkolnictwa wyższego o przynajmniej 6%, a uczelnie, instytuty badawcze i jednostki PAN otrzymały
wzrost środków finansowych na ten cel również ze skutkami przechodzącymi oraz uwzględnienie
wzrostu tych środków w budżecie państwa na przyszły rok.

Z wyrazami głębokiego szacunku
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