
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

do projektu Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2017 

(projekt z dnia 17 września 2016) 

Opinia w zakresie szkolnictwa wyższego. 
 
 
 
W nawiązaniu do art. 2 projektu Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, druk z dnia 17.09.2016 r. Krajowa Sekcja nauki 

NSZZ „Solidarność” przekłada następujące uwagi:  

1. Art. 2 projektu powołanej ustawy kolejny rok z rzędu, a więc nie incydentalnie, 

utrzymuje zasadę naliczania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 

pracowników uczelni publicznych w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych 

przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych z 2013 roku. Przypominamy, że 

zasada ta miała również zastosowanie do naliczenia odpisu na ZFŚS w uczelniach 

publicznych w latach 2014-2016 stoi w sprzeczności z zapisami Art. 157 ust. 1 Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, który jednoznacznie określa wysokość odpisu na ZFŚS 

na poziomie 6,5 % planowanych przez uczelnie rocznych wynagrodzeń osobowych.  

2. Proponowana treść art. 2 powołanej ustawy spowoduje, że w 2017 roku zasada 

naliczania w uczelniach publicznych odpisu na ZFŚS odbędzie się z pominięciem 

odpisu od zwiększonych wynagrodzeń, których wzrost w latach 2014 - 2015 wynosił 

średnio około 9% rocznie. Kwota odpisu w roku 2017 będzie zatem na poziomie 

roku 2013. 

3. Podobnie, już w latach 2014-2016 naliczanie środków za ZFŚS w uczelniach 

publicznych było realizowane od planowanych wynagrodzeń osobowych w 2013r.  

4. Kontynuowanie tej zasady w roku 2017 doprowadzi do znacznego (ok 30%) 

zmniejszenia odpisu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w uczelniach 

publicznych w stosunku do roku 2013. 

 

Biorąc pod uwagę, że ww. odpisy powiązane powinny być z zrealizowaną podwyżką 

wynagrodzeń, należy uznać, że zapisy art. 2 przywołanego projektu ustawy należy 

traktować jako niezrealizowanie pełnej, trójetapowej regulacji płac w szkolnictwie 

wyższym.  
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Postulujemy pozostawienie zasad naliczania odpisu na ZFŚS dla: 

  uczelni publicznych tylko na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2015 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym, co jednak powinno znaleźć odzwierciedlenie 

w korekcie budżetu dla szkolnictwa wyższego (część 38), 

z pominięciem kolejnych proponowanych zmian, o których mowa w art. 2 ustawy, czyli 

usunięcie tego artykułu. 
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