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KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie opinii na temat podwyżek wynagrodzeń 

pracowników UŚ w 2013 r. 
 

Zgodnie z Porozumieniem w sprawie zwiększenia wynagrodzeń od dnia 1 

stycznia 2013, zawartym w dniu 5 czerwca 2013 r. pomiędzy JM Rektorem 

Uniwersytetu Śląskiego a związkami zawodowymi, podwyżkę wynagrodzenia 

podzielono na dwa elementy – automatyczny i ocenny. Część ocenna była przyznana 

tylko na czas jednego roku za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało kolejny etap 

podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół wyższych. Zbliżamy się więc do 

terminu rozmów z władzami uczelni na temat podwyżki wynagrodzeń w 2014 r. 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŚ przekazała JM Rektorowi 

obszerną opinię na temat zeszłorocznych podwyżek z sugestią, że dyskusję na temat 

przyszłego porozumienia ze związkami zawodowymi powinna poprzedzić analiza 

aktualnych wynagrodzeń pracowników w poszczególnych grupach, uwzględniająca 

skutki podwyżek w 2013 r. oraz omówienie problemów związanych z częścią oceną. 

KZ w podsumowaniu spostrzeżeń na temat trybu przeprowadzenia podwyżek 

w 2013 r. uwzględniła uwagi, które przesyłali do Związku pracownicy z prośbą o 

przekazanie ich uwag w rozmowach z władzami uczelni. 

Większość pracowników podkreśliła, że pierwszy etap, z trzech 

przewidzianych podwyżek w latach 2013 – 2015, powinien mieć charakter 

antyinflacyjny, ponieważ od 7 lat nie było regulacji płac i inflacja spowodowała 

obniżenie wartości wynagrodzeń o ok. 30%. Stwierdzono także, że od wielu lat 

brakowało funduszy na wyrównanie nieuzasadnionych dysproporcji między 

wysokościami stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na 

tych samych stanowiskach, a w 2013 roku nie rozpatrzono wniosków awansowych z 

powodu braku środków. 

W tej sytuacji wynegocjowane przez związki zawodowe warunki (NA – 75 % 

część obligatoryjna i 25% ocenna; NNA – 80% część obligatoryjna i 20% ocenna) w 

porozumieniu z 5 czerwca 2013 r. były rodzajem kompromisu między obiema 

stronami, przy zdecydowanej postawie władz rektorskich w sprawie konieczności 

uwzględnienia elementu projakościowego i motywacyjnego. 

Związki zawodowe uznały za niefortunne połączenie podwyżek z procesem 

wdrażania pilotażowego i uproszczonego systemu ocen okresowych nienauczycieli 

bez poprzedzenia go odpowiednimi szkoleniami kierowników i pracowników oraz 

ustalenia poprawności sporządzonych arkuszy. Sytuacja ta spowodowała wiele 

niepotrzebnych nieporozumień. 

Uwagi wniesione przez nauczycieli akademickich podkreślały, że należy dążyć 

do systemu punktującego jednocześnie pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 

Ponadto wszyscy zgodnie uznali, że cele: projakościowy i motywacyjny nie zostały 

osiągnięte wskutek nieogłoszenia listy osób, którym przyznano dodatkowe 

wynagrodzenie w części ocennej. 

Zebrane opinie zostały przekazane władzom uczelni z prośbą o podjęcie 

rozmów na temat systemu i ocen przed następnym etapem podwyżek. 

 


