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L. Dz. 23/W/13

Warszawa/Kraków 23 marca 2013.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy
z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
pracownicy uczelni wyższych, instytutów PAN oraz Instytutów Badawczych
W dniu 26 marca 2013 NSZZ „Solidarność” organizuje pikiety solidaryzujące się z Komitetem
Protestacyjno-Strajkowym na Śląsku, który w tym dniu przeprowadzi strajk generalny w godzinach
od 6:00 do 10:00, z następującymi żądaniami:
1. Obrona miejsc pracy.
2. Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy.
3. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
4. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w
warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
5. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego
na samorządy.
6. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
7. Odbudowanie dialogu społecznego.
Apeluję o udział w tych akcjach protestacyjnych. Pamiętajmy, że „dialog społeczny” od dawna
nie istnieje w szkolnictwie wyższym i w nauce. Odmawia się nam prawa do zawarcia
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Odmawia się prawa do negocjowania zasad podwyżek
płac. Narzuca się patologiczne rozwiązania płacowe – tegoroczne podwyżki mogłyby być o 20%
wyższe, gdyby nie wspieranie wieloetatowości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nie będzie podwyżek wynagrodzeń dla zatrudnionych w dziale obsługi pomocy materialnej dla
studentów!
Przygotowywane są rozwiązania ograniczające naszą swobodę wypowiedzi publicznych, że zacytuję
wypowiedź minister Kudryckiej z 21 marca 2013.:
„Rektorzy … zgodzili się, by w znowelizowanym Kodeksie „Dobre praktyki w szkołach wyższych"
uregulowana została sprawa wypowiedzi w mediach naukowców i afiliacji uczelni,
którą reprezentują. Jeśli wypowiedź będzie dotyczyć spraw spoza obszaru kompetencji naukowych,
to wówczas nie należy posługiwać się nazwą uczelni”.
Odmawia się nam nawet prawa do swobodnego wykładania w salach wykładowych. List 538
pracowników akademickich w tej sprawie pozostał bez odpowiedzi – czyż trzeba lepszego dowodu
na arogancję władzy i brak dialogu społecznego?
Politycy zamierzają ograniczyć uprawnienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, stwarzając
możliwość ingerencji Prezydenta RP w proces nadawania tytułu profesora. Dalsze ograniczenia praw
związkowych, autonomii uczelni i wolności uprawiania nauki, przyniesie opracowywana właśnie
nowelizacja prawa-ustawy o szkolnictwie wyższym.

Nie dopuśćmy, aby słowa luterańskiego pastora Martina
roku 2013!

Niemöllera

stały się rzeczywistością w Polsce

„Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było”.

Wzywam raz jeszcze do wsparcia akcji protestacyjnych naszego związku zawodowego, NSZZ
„Solidarność”, w najbliższy wtorek.
Z poważaniem
Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Profesor dr hab. Edward Malec

