Szanowni Państwo, Senatorowie Politechniki Opolskiej, Członkowie Społeczności Akademickiej
Przed Senatorami Politechniki Opolskiej na najbliższym posiedzeniu Senatu 28 listopada 2018r. głosowanie w
sprawie prowizorium budżetowego na 2019 r. Po raz kolejny słyszymy ze strony Zarządu Uczelni, że dotacja, od
przyszłego roku nazywana subwencją, będzie o 1% niższa w stosunku do roku bieżącego. Mieliśmy okazję dowiedzieć się
również, że wzrosną koszty energii elektrycznej, co w efekcie przełoży się na … deficyt budżetowy na poziomie blisko 2,1
mln zł!!!
Co to oznacza? Oczywiście kolejny rok zaciskania pasa, … ale czyjego? Z pewnością nie będzie to pas JM Rektora
oraz najbliższych Jego współpracowników, bo jak możemy się dowiedzieć z dokumentacji będącej podstawą
przygotowania prowizorium, to np. w Pionie Rektora a jeszcze bardziej szczegółowo w Biurze Rektora (Rektor, Dyrektor
W. Najda, 2 Panie Specjalistki, Kierowca i Audytor Wewnętrzny) planuje się wydatki w 2019 r. tylko na podróże w
wysokości 160 tys. zł (to o 30 tysięcy więcej niż na 2018r.!!!), gdzie na pozostałe siedem Wydziałów zostanie przeznaczona
kwota 180 tys. zł (około 550 osób – pracowników z wszystkich Wydziałów!!!).
Nie można również pominąć faktu, że pomimo licznych apeli kierowanych przez wszystkie Organizacje Związkowe
działające na terenie Politechniki do JM Rektora o samoograniczenie się w pobieraniu kontrowersyjnego dodatku
specjalnego - co przekłada się na kwotę ponad 169 tys. zł rocznie, jak również ograniczenie wynagrodzeń najbliższego
otoczenia Rektora, nie przyniosły one żadnego efektu. Magnificencja jest „głuchy” na głosy ludzi, którzy codzienną ciężką
pracą budują pozycję naszej Uczelni.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Przygotujcie się w przyszłym roku na kolejne zaciskanie pasa, ale wyłącznie swojego. W tym roku doktorantom
zwiększono pensa, a promotorom i recenzentom zabrano wynagrodzenie za realizację prac dyplomowych. Po raz kolejny
Rektor podjął próbę zmniejszenia funduszu socjalnego dla najbardziej potrzebujących na Uczelni, który - mamy taką
nadzieję - zostanie w rękach zwykłych pracowników, a nie np. na Jamajce, Dominikanie czy na Kubie bądź w stolicy
Tajlandii - Bangkoku, za sprawą między innymi JM Rektora i p. Dyrektora mgra W. Najdy. Przykładów niezrozumiałych
wydatków Zarządu Uczelni można mnożyć w nieskończoność. Nieco gorzej jest niestety z pozytywnymi efektami
działalności, przekładającej się na zwykłych pracowników. Ale czy tak musi być?
Panie i Panowie Senatorowie
Głosując prowizorium budżetowe na 2019 r. miejcie na uwadze dobro pracowników - bo to Ci ludzie Was wybrali,
a nie interes Zarządu, który już dawno przestał się interesować naszymi losami, traktując nas wyłącznie jako komórki w

excelu generujące wyłącznie koszt. Przynajmniej my tak to czujemy. Dlatego będziemy bacznie obserwować dyskusję w
tym zakresie na najbliższym Senacie oraz przebieg głosowania (jest to głosowanie jawne), o którego wynikach na pewno
powiadomimy całą Społeczność Akademicką Politechniki Opolskiej.

Pozostałe koszty rodzajowe (przykładowe wg. Wikipedia- brak szczegółowego wyjaśnienia ze strony kwestury co wchodzi w tą pozycję na Politechnice
Opolskiej):

koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych,

koszty reprezentacji i reklamy,

koszty wynajęcia kwater lub ryczałtu za noclegi w przypadku czasowego zatrudnienia pracowników poza miejscem stałego zatrudnienia,

wypłaty ryczałtów za używanie przez pracowników własnych samochodów dla celów służbowych.
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