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Oświadczenie Rady Uczelnianej ZNP w Politechnice Opolskiej

Z zaskoczeniem przyjęliśmy informacje zawarte w piśmie JM Rektora Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa z dnia 18 lipca 2018 r. (RR/0667/2018), dotyczące
wynagrodzenia brutto Władz Politechniki Opolskiej. Zdziwieni jesteśmy źródłem pochodzenia
dodatku specjalnego dla Rektora „przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, który
to dodatek okazuje się być finansowany z przychodów własnych uczelni. Stoi to w jawnej
sprzeczności z zapisami zawartymi w protokole z posiedzenia Senatu z dnia 21.12.2016 r., które
stwierdzają, że środki na dodatek będą pochodziły od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od lat uczestniczyliśmy aktywnie w działaniach oszczędnościowych, mając świadomość
odpowiedzialności za miejsca pracy i los Politechniki. Niektóre decyzje były bolesne, ale konieczne.
Udzieliliśmy JM Rektorowi przez ostatnie lata wielomilionowego „kredytu” z funduszu socjalnego,
wszystko po to, aby wynik finansowy Politechniki był dodatni. Pracownikom zabrano trzecią transzę
podwyżek. Wielokrotne wystąpienia do JM Rektora z naszej strony, dotyczące obniżenia pensum
starszym wykładowcom, były przez JM Rektora odrzucane z uzasadnieniem, że uczelni nie stać na taki
wydatek. Namieszano także w kwestii podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, co skutkowało
kolejnym obniżeniem pensji pracowników naszej uczelni. Pozbawiono premii pracowników
technicznych. Zwiększono liczebność studentów w grupach. Tym samym obniżono jakość i efekty
kształcenia dydaktycznego. Zlikwidowane zostały również nagrody za osiągnięcia naukowe. Także
ciągle pozostaje do rozwiązania kwestia umów o pracę na czas nieokreślony dla adiunktów
i asystentów, pomimo istniejących zmian w zapisach Kodeksu Pracy z 2016 r.
W czasach kiedy władza publiczna ogranicza się, a Prezydent RP zarabia 13 tys. zł, Premier RP
11 tys. zł., Marszałek Sejmu i Senatu ograniczyli swoje zarobki o 20%, podobnie czynią
samorządowcy, apelujemy do Władz naszej uczelni o samoograniczenie i zmniejszenie uposażeń,
które są niewspółmierne do uposażenia tytularnych profesorów zatrudnionych na naszej uczelni,
adiunktów, asystentów i pozostałych pracowników. Jeśli chcemy wspólnie działać na rzecz
Politechniki Opolskiej i ponosić za nią odpowiedzialność, musimy także solidarnie ponosić koszty jej
funkcjonowania.
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