Komunikat z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
w dniu 25 października 2016.
Podstawowym punktem programu było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla komisji Finansów
Publicznych planu budżetu na rok 2017 z działów podległych MNiSzW.
Przewodniczył przewodniczący Komisji poseł Rafał Grupiński (PO).
Stronę ministerialną reprezentowała Podsekretarz Stanu Teresa Czerwińska wraz z zespołem
doradczym. Obecni byli także prof. Zbigniew Błocki dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz prof.
dr hab. inż. Aleksander Nawrat wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
KSN NSZZ „Solidarność” była reprezentowana przez niżej podpisaną.
Pierwszy punkt poświęcony był zatwierdzeniu planu budżetu na 2017r. z części budżetowej 30 –
Oświata i wychowanie.
Dla nas interesujące było przedstawienie planu budżetu w części budżetowej 28 – Nauka oraz 38 –
Szkolnictwo wyższe.
Referowała Teresa Czerwińska podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Minister Teresa Czerwińska referując budżet w części 28 – Nauka powiedziała, że udział nakładów na
naukę w relacji do wartości PKB na 2017r. kształtuje się na poziomie 0,43%. W stosunku do roku
2016 nakłady na naukę wzrastają o 162 145 tys. zł, czyli nominalnie o 2%. Przypomnieć należy, że
MNiSzW zapowiadało wzrost nakładów o 500-700 mln zł. Pani Minister szczegółowo omówiła podział
środków na naukę na poszczególne działy budżetowe.
Koreferat przygotowała poseł Joanna Schmidt (Nowoczesna), ale z powodu nieobecności koreferat
został odczytany przez poseł Lubnauer (N). W koreferacie podkreślono, że udział nakładów na naukę
spadł z 0,44% w 2016 roku do 0,43% w 2017r. Zaproponowano, aby docelowo relacja nakładów na
naukę w stosunku do PKB wynosiła przynajmniej 1,72%. W podsumowaniu stwierdzono, że nakłady
na naukę niewiele różnią się od nakładów w poprzednich latach i że jest to budżet stagnacji. Ocena
Koreferenta była negatywna.
W dyskusji podkreślano potrzebę opracowania strategii wzrostu nakładów na naukę oraz zgłoszono
wniosek o pozytywne zaopiniowanie tej części budżetu.
Do wszystkich głosów w dyskusji ustosunkowała się Pani Minister Teresa Czerwińska, podkreślając,
że zwiększenie finansowania nauki jest bardzo ważne, ale Rząd podejmuje szereg działań na które
potrzebne są też zwiększone nakłady . Ostateczne została odrzucona negatywna opinia o budżecie w
części 28, a przyjęta pozytywna.
Kolejny interesujący nas punkt posiedzenia to plan budżetu z części 38 – szkolnictwo wyższe. Na rok
2017 zaplanowano o 189 539 tys. zł więcej w porównaniu z 2016r czyli o 1,3% więcej. W dalszej
części wypowiedzi pani Minister szczegółowo omówiła poszczególne działy budżetowe.
Koreferowała poseł Ewa Tomaszewska (PiS) która zauważyła, że jest niewielki wzrost nakładów na
szkolnictwo wyższe (o 1,3%), ale zwróciła uwagę, że ciągle jest za mało środków na stypendia dla
studentów.
Zgłosiła wniosek o pozytywne zaopiniowanie planu budżetu.
Podobne jak w odniesieniu do nauki, wszyscy dyskutanci apelowali o długofalowa strategię wzrostu
nakładów na szkolnictwo wyższe.
Minister T. Czerwińska udzieliła wyczerpujących wyjaśnień.
Plan budżetu w części 38 – Szkolnictwo wyższe uzyskał pozytywną opinię.
W ostatniej części posiedzenia przedstawiony został budżet w części 67 – PAN.
Na tym posiedzenie zakończono.
Spisała: Maria Sapor

