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Warszawa, dn. 26.06.2016

Opinia KSN NSZZ „Solidarność” o założeniach do projektu budżetu na
2017r. - konsekwencje dla nauki i szkolnictwa wyższego.
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” stwierdza, że w przedstawionych założeniach budżetu
państwa na 2017 r. nie ma żadnego zwrotu w kierunku innowacyjności, nauki i szkolnictwa
wyższego. Widoczny jest wyraźny nacisk na wzrost konsumpcji prywatnej (program 500+)
dającej oczekiwane tempo wzrostu popytu krajowego.
Przewiduje się, że na poziom dochodów budżetu państwa w 2017 r. istotny wpływ będą miały
działania podejmowane w zakresie ogólnego przestrzegania przepisów podatkowych, w tym
poprawy ściągalności różnych podatków, bez planowania transferu tych podatków na
np. innowacje.
Jeśli chodzi o wydatki to w założeniach do budżetu nie ma żadnej wzmianki o planowanych
wyższych wydatkach w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego (nawet w zakresie wzrostu
wynagrodzeń – warunkowo w państwowej sferze budżetowej, jeśli będą wolne środki), a więc
w obszarach prorozwojowych.
W związku z powyższym, analizując założenia do budżetu państwa na rok 2017 pod względem
realizacji zadań nauki i szkolnictwa wyższego, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” ocenia
przedstawiony dokument negatywnie.
Analizując rozdział środków budżetowych w latach w latach 2013-2016. w zakresie szkolnictwa
wyższego i nauki 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. Postulujemy zaplanowanie
stopniowego dochodzenia do wysokości odpisu na fundusz świadczeń socjalnych od
planowanych wynagrodzeń w 2016r. Równie ważnym zagadnieniem pozostaje zasadność
utrzymywania istnienia i finansowania KNOW. Według KSN tym sposobem nie uzyskamy
założonych efektów – dorównania do czołowych światowych uczelni. Mając na uwadze
ograniczone środki, uważamy, że w naszych warunkach dodatkowe dofinansowanie ma sens
jedynie dla wybranych badań, a nie ośrodków, uczelni, wydziałów, czy instytutów.
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