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Uwagi w sprawie projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk 1587)

Szanowna Pani Poseł,

W imieniu pracowników Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we

Wrocławiu pragniemy przekazać za Pani pośrednictwem nasze uwagi dotyczące

projektów ustawy o Polskiej Akademii Nauk i rozporządzeń jej towarzyszących.

Od roku bierzemy czynny udział w dyskusji społecznej na temat zmian w nauce i z

zainteresowaniem obserwujemy postęp prac Rządu i Sejmu nad wdrażaną reformą.

Mamy nadzieję, że przyniesie ona oczekiwane przez nas rezultaty i w dłuższej

perspektywie przybliży poziom Polskiej Nauki oraz warunki pracy polskiego naukowca do

poziomu panującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Popieramy intencję wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu ujednolicenie

przepisów ustawy o Polskiej Akademii Nauk z przepisami ustawy „Prawo o szkolnictwie

wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Uważamy jednak, że obecny projekt ustawy o Polskiej

Akademii Nauk (druk sejmowy 1587) jest mało precyzyjny i niewystarczający. Niepokoją

nas szczególnie zapisy dotyczące warunków wynagradzania pracowników placówek
naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Postulujemy ustawowe ujednolicenie zasad ustalania wysokości
minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
instytutów PAN z istniejącymi zasadami dla pracowników uczelni wyższych
zatrudnionych na takich samych stanowiskach naukowych, inżynieryjnych i
technicznych.
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Uzasadnienie:
Art. 91 pkt. 2 omawianego projektu ustawy o PAN (druk 1587) stanowi:

„Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania
pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek
organizacyjnych Akademii oraz tryb przyznawania innych świadczeń związanych
z wykonywaną pracą, uwzględniając kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione
funkcje oraz zakres realizowanych obowiązków.”

W zapisie tym, jak również w akcie wykonawczym, jakim jest Rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 414) nie
ma żadnego odniesienia do kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, czy

choćby do obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym projektowane

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków

wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (druk 1587, str. 105) nie wprowadza istotnych

zmian do dotychczasowych rozwiązań.

W przeciwieństwie do proponowanego zapisu w sprawie wynagradzania

pracowników instytutów PAN, sposób ustalania stawek wynagrodzenia zasadniczego dla

pracowników wyższych uczelni jest szczegółowo sprecyzowany w relacji do kwoty
bazowej (Art. 151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym) (Dz.

U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm).

„Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do
czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania
określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając:
1) wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w
odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania
innych składników wynagrodzenia tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczególnych grupach pracowników w
relacji do kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej dla pracowników
wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.12)) nie była niższa:
a) w grupie stanowisk profesorów – od 391,8 %,
b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców, starszych
kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistów dyplomowanych, kustoszy
dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów
bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej – od 261,2 %,
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c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, lektorów, instruktorów,
asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej – od
130,6 %,
d) w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 130,6 %
– kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem zasady, że
wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia
pracowników uczelni ustala rektor”
(…)

Uważamy, że art. 91 ustawy o Polskiej Akademii Nauk powinien zostać
rozszerzony i zapewnić ujednolicenie „widełek płacowych” dla pracowników
instytutów PAN i uczelni zatrudnionych na takich samych stanowiskach poprzez
powiązanie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunki wynagradzania proponowane w projekcie ustawy i projekcie

rozporządzenia przeczą zapewnieniom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o

dążeniu do ujednolicenia przepisów ustawy o PAN z ustawą „Prawo o szkolnictwie

wyższym” i wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Uważamy, że minimalna kwota wynagrodzenia powinna odzwierciedlać

kwalifikacje naukowe pracowników niezależnie od rodzaju placówki naukowej w jakiej są

zatrudnieni - instytutu PAN czy uczelni wyższej. Tak dzieje się w szkolnictwie, gdzie

nauczyciele, którzy osiągnęli określone stopnie awansu zawodowego mają

zagwarantowane minimalne wynagrodzenie niezależnie od rodzaju szkoły, w której

pracują, lecz zależnie od kwalifikacji.

Ustanawianie niskich dotacji statutowych dla instytutów PAN, pozwalających
jedynie na realizację zatrudnienia według minimalnych stawek wynagrodzeń jest
główną przyczyną braku znaczących zmian w wysokości minimalnych stawek
wynagrodzeń pracowników PAN i trwającego od lat impasu w tej sprawie. Jest
jednocześnie dowodem na przyzwolenie Rządu na zatrudnianie wysoko
wykwalifikowanych pracowników naukowych w instytutach PAN na bardzo
krzywdzących warunkach.

Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto adiunkta

posiadającego stopień naukowy doktora w instytucie PAN wynosi 1890 zł, a na uczelni

wyższej 2710 zł. Podobne rozbieżności dotyczą docentów oraz profesorów, jak również

innych pracowników instytutów PAN i uczelni wyższych. Nowozatrudniony specjalista z

wyższym wykształceniem otrzymuje 1300 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Wysokość obowiązującego w Polsce w 2009 r. wynagrodzenia minimalnego - 1276 zł.
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Zestawienie „wyceny” wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych w instytutach

PAN z kwotą wynagrodzenia minimalnego jest porażające.

W załączeniu przesyłamy tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia

zasadniczego pracowników instytutów PAN (zał. 1, 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra

Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 marca 2009 r., Dz. U. Nr 51, poz. 414) i uczelni

wyższych (zał. 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22

grudnia 2006, Dz. U. Nr 251, poz. 1852).

Wieloletni brak znaczącej waloryzacji stawek minimalnych przyczynił się do

powstania znacznych rozbieżności w widełkach płacowych i jest jednym z powodów

wieloetatowości i drenażu kadry naukowej w instytutach PAN. Wszystko to w sytuacji,

gdy znaczenie naszej pracy dla Rzeczpospolitej jak i pełniona przez nas rola w dużym

stopniu nie odbiega od roli pracowników naukowych wyższych uczelni.

Liczba pracowników Polskiej Akademii Nauk wynosi ok. 8 tys. osób. Jest to grupa

mniejsza niż 10% wszystkich pracowników wyższych uczelni (87 789 osób – dane z

raportu GUS „Szkoły Wyższe i ich finanse za 2005 rok”). Trudno sobie wyobrazić, aby w

obliczu planowanego wzrostu na badania i rozwój budżet Państwa zignorował

doprowadzenie poziomu minimalnych wynagrodzeń tak małej grupy pracowników do

poziomu płac ich kolegów na tych samych stanowiskach w Szkolnictwie Wyższym.

Szczególnie trudno nam w to uwierzyć wobec zapowiadanych wcześniej podwyżek i

waloryzacji płac pracowników Szkolnictwa Wyższego.

Z poważaniem,

Niżej podpisani,

pracownicy IITD PAN we Wrocławiu

Lista podpisów w załączeniu

Do wiadomości: Pozostali członkowie Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
posłowie: Artur Górski, Jan Kaźmierczak, Witold Czarnecki, Joanna Fabisiak, Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, Tomasz Kulesza, Jan Kuriata, Mirosław Maliszewski, Maria Nowak,
Grzegorz Roszak, Ryszard Terlecki, Piotr Waśko, Marek Wojtkowski, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Barbara Kudrycka, Prezes PAN Michał Kleiber, Przewodniczący KS NSZZ Solidarność
PAN Wojciech Nasalski.


