Warszawa, 8 kwietnia 2015 roku

Koleżanki i Koledzy
Zarząd Główny ZNP w dniu 17 marca 2015 roku podjął Uchwałę nr 1/2015 w sprawie podjęcia
akcji protestacyjnej. W uchwale ZG ZNP czytamy: „Wobec braku woli prowadzenia dialogu
społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r. – rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską
akcję protestacyjną ZNP. (…) W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r.
w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.
Realizując tę uchwałę Sekretariat Rady prosi wszystkie zarządy organizacji związkowych w pionie
szkolnictwa wyższego o czynny udział w manifestacji pracowników edukacji w dniu 18 kwietnia
w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy
Aktywny udział w manifestacji pracowników szkolnictwa wyższego i nauki jest priorytetową
sprawą dla naszego środowiska. Po pierwsze, jesteśmy jednolitym związkiem ZNP i popieramy
działania naszych Koleżanek i Kolegów z oświaty. Po drugie bierzemy udział w manifestacji,
wyrażając swoje niezadowolenie z działań Rządu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zgłaszając swoje postulaty:
1) podniesienia zbyt niskich, w relacji do PKB i średniej w UE, nakładów na naukę i szkolnictwo
wyższe, pomimo dodatkowych środków na wynagrodzenia w latach 2013-2015,
2) potrzeby zmiany modelu kariery naukowej,
3) zwiększenia stabilizacji zatrudnienia młodych pracowników nauki, jednoznacznego określenia
statusu doktorantów
4) dotyczące poprawy jakości kształcenia.
Sekretariat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki prosi wszystkich Prezesów organizacji
związkowych o zmobilizowanie pracowników szkolnictwa wyższego i nauki i zorganizowanie
wyjazdu na manifestację w dniu 18 kwietnia 2015 roku do Warszawy. Koszt przyjazdu autokarami
zostanie pokryty przez Zarząd Główny ZNP. Małe organizacje, które nie zbiorą tak licznej grupy,
aby wynająć autokar proszone są o zgłaszanie chętnych do wyjazdu na manifestację, do Prezesów
Okręgów ZNP i uzgadnianie z nimi wszelkich spraw dotyczących wyjazdu.

Udowodnijmy sobie oraz wszystkim niezrzeszonym w ZNP Koleżankom i Kolegom z uczelni
wyższych i instytutów badawczych, że jesteśmy w stanie zmobilizować się w walce o jak
najlepszą, publiczną edukację w naszym kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji manifestacji w pionie szkolnictwa wyższego można
uzyskać u wiceprezesa Janusza Szczerby, tel. 669601351 lub e-mail: jszczerba@znp.edu.pl, lub
sekret.rszwin@gmail.com.
Więcej szczegółów dotyczących przebiegu manifestacji podamy w poniedziałek 13 kwietnia.
Sekretariat RSzWiN ZNP
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