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Warszawa, dn. 08.09.2016

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
do projektu Ustawy budżetowej na rok 2017
(projekt z dnia 25 sierpnia 2016)
Opinia o budżecie w zakresie szkolnictwa wyższego.
Z przedłożonego projektu wynika, że nadal, wzorem lat ubiegłych kwoty bazowe
stanowiące podstawę do naliczenia środków na wynagrodzenia państwowej sfery budżetowej
i uczelni publicznych pozostają na poziomie z roku 2008. W przypadku uczelni publicznych
jest to nadal kwota 1 873,84 zł, która nie jest odniesieniem do żadnych rzeczywistych
wskaźników zawartych w budżecie.
KSN NSZZ „Solidarność” analizując najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2017,
zauważa wzrost w części wydatków budżetu przeznaczonych na szkolnictwo wyższe o około
1% w stosunku do roku 2016. Pragniemy jednak przypomnieć, iż biorąc pod uwagę rozdział
środków budżetowych w latach w latach 2013-2016 w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki
(rezerwy celowe na wzrost wynagrodzeń), ustawy okołobudżetowe blokowały odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie wynagrodzeń roku 2013, podczas gdy
w latach 2013-2015 w szkolnictwie wyższym nastąpił średnio prawie 30% wzrost
wynagrodzeń. Pojawia się tutaj sprzeczność prawna, która, aby mogła być usunięta wymaga
zwiększenie środków w stopniu umożliwiającym stopniowe dochodzenie do wysokości
odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od planowanych wynagrodzeń w 2017r.

Opinia o budżecie nauki
KSN NSZZ „Solidarność” analizując część budżetową nauka zauważa spadek ogólnej
dotacji budżetowej o około 1% w stosunku do roku 2016. Mając na uwadze podtrzymywane
przez rząd deklaracje wzrostu łącznych wydatków państwa przeznaczonych na B+R do
poziomu 1,7 PKB w roku 2020 uważamy, że budżet planowany na naukę należałoby
zwiększać systematycznie od 2017 roku, o co najmniej 0,15% PKB. Nawet zwiększanie
nakładów w latach 2017-2020 o co najmniej dwa miliardy złotych rocznie pozwoli ze
środków krajowych osiągnąć zaledwie poziom 0,7% PKB. KSN NSZZ „Solidarność” zwraca
uwagę, że obecne środki budżetowe przeznaczone na finansowanie nauki w wysokości 0,28%

PKB są niestety najniższym poziomem finansowania tej sfery od ponad 30 lat. Uważamy, że
niezbędne są natychmiastowe działania na rzecz poprawienia tej sytuacji.
Rozumiejąc jednak wszystkie uwarunkowania związane z konstrukcją budżetu
państwa, popieramy starania kierownictwa MNiSW o zwiększenie w roku przyszłym
planowanej na ten cel kwoty o 700 mln złotych jako absolutne minimum poprawy
sytuacji. Zaznaczamy, że takie działanie jest również zgodne z opinią nr 9 skierowaną do
Prezesa Rady Ministrów w dniu 20 lipca 2016 r. przez Sejmową Komisją Edukacji, Nauki
i Młodzieży w sprawie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę.
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