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Senat
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Komisja Zakładowa NSZZ
`80 Region Dolny Śląsk funkcjonująca w Akademii
Medycznej, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Akademickim Szpitalu
Klinicznym i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wnosi o udzielenie informacji, czy:
nowe władze uczelni zmniejszyły wynagrodzenie dr Ryszardowi Andrzejakowipoprzedniemu rektorowi, któremu Minister Zdrowia ustalił pensję w wysokości 10 000
złotych od stycznia 2007 roku na czas pełnienia tej funkcji, obecnie do wysokości stawki
wynagrodzenia zasadniczego w naszej uczelni wynoszącej w grupie profesorów od 1
października 2008 roku 6 285 zł. Jak wskazywał sam dr Ryszard Andrzejak po zapytaniu
go przez naszego działacza, podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego
Kształcenia Podyplomowego w tamtym okresie o taką wysokość płacy, miało to wynikać
z faktu, że nie wykonywał dodatkowej pracy w innym miejscu pracy. Przypominamy, że
podpisaliśmy tabelę stawek wynagrodzeń zasadniczych w AM w jednakowej wysokości
dla wszystkich zatrudnionych, a więc odpowiednio, profesorów, adiunktów, asystentów
itd.,
2. przelano środki finansowe w wysokości 1, 6 mln złotych na projekt badawczy
„OVOCURA”, a jeśli nie, to, w jakiej kwocie to uczyniono oraz czy z tych pieniędzy dr
Ryszard Andrzejak otrzymał ostatnio wynagrodzenie za udział w tym projekcie, mając na
uwadze, że niedawno otrzymaliśmy projekt uchwały w oparciu o którą Senat AM miał
przyznać podwyżkę płac dr Ryszardowi Andrzejakowi-wówczas rektorowi w kwocie 2 000
zł, ale po naszych protestach i wskazywaniu, że zgodnie z obowiązująca tabelą
wynagrodzeń w uczelniach wyższych nikt nie może zarabiać więcej, niż 10 000 zł, nie
poddano tego projektu uchwały pod obrady Senatu AM,
3. dr Ryszard Andrzejak otrzymał nagrodę roczną za 2010 rok,
4. nowe władze uczelni zmniejszyły wynagrodzenie dr hab. Jerzemu Rudnickiemu, jeśli
okazałoby się, że miał podwyższone wynagrodzenie przez ówczesnego rektora
Ryszarda Andrzejaka o kwotę 1100 zł w czasie pełnienia funkcji prorektora, obecnie do
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poziomu stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej w AM w grupie profesora
nadzwyczajnego posiadającego stopień doktora habilitowanego, czyli 4 160 zł,
5. nowe władze uczelni zmniejszyły wynagrodzenie dr hab. Mariuszowi Zimmerowi, jeśli
okazałoby się, że miał podwyższone wynagrodzenie przez ówczesnego rektora
Ryszarda Andrzejaka o kwotę 1100 zł w czasie pełnienia funkcji prorektora, obecnie do
poziomu stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej w AM w grupie profesora
nadzwyczajnego posiadającego stopień doktora habilitowanego, czyli 4 160 zł,
6. nowe władze uczelni zmniejszyły wynagrodzenie prof. dr hab. Halinie Milnerowicz, jeśli
okazałoby się, że miała podwyższone wynagrodzenie przez ówczesnego rektora
Ryszarda Andrzejaka o kwotę 700 zł w czasie pełnienia funkcji prorektora, obecnie do
poziomu stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej w AM w grupie profesora
nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy, czyli 5 050 zł,
7. Uczelnia otrzymała Protokół z kontroli przeprowadzonej w Akademii Medycznej przez
Urząd Kontroli Skarbowej w 2011 roku z dnia 29 kwietnia 2001 roku i czy kontrola ta
wykazała:
a) że AM powinna wypłacić podwyżki plac w 2008 roku wykorzystując do tego kwotę
3, 621 mln zł i w 2009 roku kwotę 5, 077 mln zł,
b) że Senat AM podjął we wrześniu 2009 roku Uchwałę podwyżce płac w tamtym roku i
przeznaczeniu na nią 5,077 mln zł,
c) że uczelnia musi zwrócić do budżetu państwa niewykorzystane na te podwyżki płac
środki finansowe otrzymane ministerstwa i czy obecny Rektor prof. Marek Ziętek
zwrócił się do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na zachowanie tych pieniędzy
przez AM i o wyrażenie zgody na wypłacenie z tych pieniędzy zaległych podwyżek
płac w uczelni,
d) że kanclerz uczelni Artur Parafiński nakazał wstrzymanie opublikowania na stronie
AM informacji o Uchwale Senatu AM dotyczącej przeznaczenia 5,077 mln złotych na
podwyżki płac w 2009 roku,
e) że za opracowanie 13 stronicowej Strategii Uczelni na lata 2009-2020 wykonane pod
przewodnictwem mgr Marioli Dwornikowskiej, jedynie pani Dwornikowska otrzymała
za to 30 tysięcy złotych. Każdy z pracowników może poczytać sobie ten tekst i ocenić
w internecie, czy były to zbyteczne koszty, dodając do tego jeszcze koszty okazałego
wydawnictwa tego tekstu. Pracownicy domagają się też ustalenia, czy pani Mariola
Dwornikowska otrzymywała zbyt duże wynagrodzenie, a zwłaszcza, czy będąc
wicekanclerzem otrzymywała wynagrodzenie większe, niż profesorowie zwyczajni
oraz czy nieodpłatnie korzysta świadcząc obecnie usługi prywatne AM z
poprzedniego lokalu, w którym urzędowała, gdy była wicekanclerzem, a także, czy w
dniu 1 lipca 2011 roku o godzinie 14,10, gdy to widział przywołaną tam naocznie
nasz działacz, wykonywała w tym lokalu prywatne usługi na rzecz AM, czy
świadczyła pracę w ramach zatrudnienia na stanowisku zastępcy dyrektora
Akademickiego Szpitala Klinicznego,
f) że pan Ryszard Andrzejak przeznaczał ponad 200 tysięcy rocznie na nagrody, nie
wykazując, za co otrzymały je konkretne osoby,
g) że w okresie rządów pana Ryszarda Andrzejka wzrosła liczba nadgodzin ze znanych
nam ponad 81 tysięcy, do ponad 116 tysięcy i czy na obsługę tych nadgodzin
wydawano pieniądze przeznaczone na podwyżki płac.
Ponadto, informujemy, iż otrzymaliśmy pod koniec czerwca 2011 roku
bezpośrednio z Biura Ministra- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr
hab. Barbary Kudryckiej pismo datowane na 13 czerwca 2011 roku obrazujące politykę
finansową i płacową w uczelniach wyższych, w którym zapowiadany jest w
perspektywie 30% wzrost wynagrodzeń w uczelniach wyższych między 2012, a 2015
rokiem. Nie możemy go upublicznić, gdyż zawiera dane dotyczące sytuacji finansowej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Dlatego niezwykle ważnym jest dokonanie w AM zaległych podwyżek płac, gdyż wtedy
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dotacja budżetowa na takie podwyżki płac będzie liczona odpowiednio do aktualnie
wydawanej na wynagrodzenia zasadnicze. W innym przypadku otrzymując procentowo
dotację w ramach tych 30% wzrostu płac AM w obecnym stanie rzeczy uczelnia straci na tym.
W świetle powyższego przypominamy, że zgodnie z art. 151 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym wskaźnik minimalnej stawki płac w poszczególnych grupach
stanowisk wynosi: dla profesorów - 391,8%; dla docentów, adiunktów i starszych
wykładowców, itp. - 261,2%; dla asystentów, wykładowców, lektorów, itp. - 130,6%; dla
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi - 130,6%, co pozwala określać
wysokość takiej samej płacy dla każdego w poszczególnych tych grupach, po przemnożeniu
przywołanych wskaźników przez kwotę bazową wykazywaną rok rocznie w ustawie
budżetowej na dany rok.
W oparciu o powyższe informujemy, że potwierdziły się nasze wcześniej upubliczniane
wyliczenia wysokości płac w tych grupach, gdyż dotarliśmy ostatnio do wklejonej poniżej
części artykułu, pt.: „ Raport: ile zarabia profesor”, oparty na wyliczeniach źródłowych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z kwietnia 2008 roku i są one takie same jak
wykazaliśmy.

„

Raport: ile zarabia profesor?
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Raport: ile zarabia profesor? Fot. fot Wojciech Jargilo / Inne

Nauczyciele państwowych uczelni wyższych zarabiają mniej niż ich koledzy na prywatnych
uczelniach w kraju i dużo mniej niż za granicą. Czy jednak w polskich warunkach ich
wynagrodzenia wypadają naprawdę źle?

Zasady ustalania wysokości zarobków w uczelniach publicznych (ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym z 2005 r. oraz rozporządzenie płacowe MNiSW z 2006 r.) określają
jedynie minimalną i maksymalną wysokość wynagrodzenia nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych oraz
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ale pełniących funkcje kierownicze.
Płaca obliczana jest na podstawie tzw. kwoty bazowej, która obecnie wynosi 1837,10 zł
brutto.”
i dalej podano minimalną stawkę wynagrodzenia obowiązująca w kwietniu 2008 roku, cyt.
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„Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich
układem zbiorowym określa minister nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z
ministrem pracy. Chodzi przede wszystkim o określenie minimalnej i maksymalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla konkretnych stanowisk. Na tej podstawie ustalono relację
zarobków poszczególnych pracowników do kwoty bazowej. I tak pensja profesora nie może
być niższa niż 391,8 proc. kwoty bazowej. Przy obecnej kwocie profesor uczelni
państwowych nie może otrzymywać mniej niż 7197,80 zł brutto miesięcznie. W przypadku
docentów i adiunktów jest to nie mniej niż 4798,50 zł. Dziekani, prodziekani i kierownicy
instytutów muszą zarabiać co najmniej 2399,3 zł brutto .”.
„ To nie wszystko
Na wynagrodzeniach zasadniczych się nie kończy. Nauczycielom akademickim i
pracownikom niebędącym nauczycielami oprócz pensji zasadniczej przysługują jeszcze
liczne dodatki. Przyznawane są m.in. za udział w pracach związanych z rekrutacją nowych
studentów (25 - 70 proc. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta), za
sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi (45 - 65 proc. stawki minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego asystenta), za recenzowanie i promowanie prac doktorskich i
habilitacyjnych. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje również za pracę w ramach
uczelnianych laboratoriów, lecznic i przychodni.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje również dodatek
funkcyjny. Stanowisko kierownicze to zarówno rektor uczelni, jak i kierownik najmniejszego
instytutu. Wysokość dodatku, również w formie widełek, reguluje rozporządzenie płacowe
MNiSW. Rektor uczelni powyżej 30 tys. studentów może dostawać nawet 5,8 tys. zł
miesięcznie. Prorektor tej samej uczelni - 3580 zł.”.
Wynagrodzenie pracowników akademickich na podstawie aktualnej kwoty bazowej do
czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy:
- profesorowie - od 7197,80 zł (nie mniej niż 391,8 proc.)
- docenci, adiunkci i starsi wykładowców, starsi kustosze - od 4798,50 zł (nie mniej niż
261,2 proc.)
- asystenci, wykładowcy, lektorzy, instruktorzy - od 2399,30 zł (nie mniej niż 130,6
proc.)
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (np. dziekani, dyrektorzy
zakładów i instytutów) - od 2399,3 zł (nie mniej niż 130,6 proc.)”.
Źródło MP/MNiSW
Mając powyższe na względnie Komisja Zakładowa NSZZ
`80 domaga się
natychmiastowego uchylenia ewentualnie wprowadzonych indywidualnych podwyżek płac
dokonanych przez Rektora AM we Wrocławiu Ryszarda Andrzejaka w latach 2008, 2009 i
2010. Dokonywanie podwyżek płac w uczelniach wyższych mieści się, bowiem w pojęciu
zbiorowych stosunków płacy, a nie indywidualnych. Ze względu na opisany stan rzeczy
domagamy się, aby kwota, jaką uczelnia wydawała i wydaje, na naszym zdaniem nieprawneindywidualne podwyżki płac, została podzielona między wszystkich pracowników.
Jednocześnie wyrażamy zadowolenie, iż po interwencji Komisji Krajowej
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Federacji
`80 skierowanej do Premiera RP Donalda Tuska, natychmiast
przywrócono wysokość wynagrodzenia profesorskiego w AM Rektorowi Markowi
Ziętkowi. Wykazaliśmy tym, że nie pozwolimy na naruszanie praw pracowniczych w
naszej uczelni.
Komisja Zakładowa NSZZ
`80 wnosi także o ujawnienie na stronie
internetowej AM, ile pieniędzy wydawano na obsługę prawną w AM w latach; odpowiednio
2009 i 2010 oraz do polowy 2011. Nasz działacz spotkał w dniu 23 maja 2011 roku w Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu w sprawie przeciwko Akademickiemu Związkowi Zawodowemu
działającemu w naszej uczelni, nowego adwokata Grzegorza Łabuda. Poprzednio
występować miał w tej sprawie adw. Jan Łuszczak. Z uwagi na to nasuwa się pytanie, czy
zachodzi przy tym sprzeczność interesów, gdyż pamiętamy, że chyba w listopadzie ub. roku
dr Ryszard Andrzejak ujawnił publicznie, iż jego sprawą zajmuje się właśnie adw. Grzegorz
Łabuda. Wyjaśnienia wymaga też, czy dr Ryszard Andrzejak zatrudnił przywołanego
adwokata po podjęciu obowiązków rektora w kwietniu 2011 roku i czy w tym okresie polecił
przelać na konto programu badawczego „OVOCURA” pieniądze z naszej uczelni.
Chcielibyśmy wiedzieć też, czy po powrocie na funkcję rektora dr Ryszarda
Andrzejaka w kwietniu 2011 roku, podjęto kontynuację sprawy w sądzie wywiedzionej przez
rektora Ryszarda Andrzejaka i przewodniczącego NSZZ Solidarność w Akademii Medycznej
we Wrocławiu dr inż. Bogusława Fuglewicza, przeciwko naszej Komisji NSZZ
`80,
a także ile pieniędzy kosztowała obsługa prawna w tym zakresie. Z irytacją w stosunku do
tego związku skupiającego wg powziętej wiedzy w AM kilkudziesięciu członków
pozostających w zatrudnieniu, wskazują nam pracownicy, jak to możliwe, że władze uczelni
przez wiele lat udostępniały olbrzymie pomieszczenie przy ulicy J. Mikulicza-Radeckiego na
Klub Seniora NSZZ Solidarność, jakby inne związki nie zrzeszały emerytów, co różniło byłych
pracowników. Przystalibyśmy na taką decyzję, gdyby był to Klub Seniora AM, a tak
domagamy się obciążenia związku Solidarność za korzystanie z tego lokalu wg stawek
obowiązujących w tym rejonie, a jeśli okaże się to niemożliwe, to wnosimy o obciążenie tymi
kosztami kanclerza AM, który z urzędu musi dbać o interes AM i w tym względzie.
Przypominamy też władzom uczelni, że znajdujemy się z AM w sporze zbiorowym
odnośnie nie dokonywania podwyżek płac i w z związku z wyrażanymi oczekiwaniami
pracowników odnośnie dokonania zaległych podwyżek płac, Komisja Zakładowa NSZZ
`80 informuje, że w przypadku niedostosowania wysokości płac do wymagalnego
minimum przywołanym przepisem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, po wyczerpaniu
procedury zawartej w ustawie o sporach zbiorowych, będzie kontynuowała procedury
przewidziane w tej ustawie, aż do ich wyczerpania, czyli do strajku włącznie.

Komisja Zakładowa
NSZZ
`80
Przewodniczący
dr n. med. Bogusław Jankowski
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