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Stanowisko nr 8
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
w sprawie polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego
w zawiązku z projektem Ustawa 2.0
Toruń, dnia 3 czerwca 2017r.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przyjmuje do wiadomości deklarację
Pana Premiera Jarosława Gowina złożoną podczas Konferencji NKN w Łodzi
zapowiadającą równoległe wprowadzanie zmian legislacyjnych określanych mianem
Ustawa 2.0 z wprowadzeniem istotnego i długofalowego zwiększenia finansowania
budżetowego obszarów nauki i szkolnictwa wyższego oraz uważa ją za wiążącą i zbieżną
ze stanowiskiem KSN NSZZ „Solidarność”.
Deklaracja ta jest tym bardziej ważna, gdyż:
 wprowadzane zmiany legislacyjne powinny być akceptowane przez jak
największą część środowiska nauki i szkolnictwa wyższego, bo jedynie taki stan
rzeczy gwarantuje uzyskanie sukcesu wprowadzanej reformy. Wymaga to
rzeczywistego dialogu i poprawnego procesu konsultacji ostatecznych projektów
tworzonego prawa z włączeniem ciał kolegialnych poszczególnych podmiotów
nauki i szkolnictwa wyższego, a także pełnym uwzględnieniem przedstawicieli
strony pracowniczej w postaci reprezentatywnych związków zawodowych;
 doświadczenie wszystkich krajów wysokorozwiniętych jednoznacznie
potwierdza, że wzrost finansowania budżetowego nauki i szkolnictwa wyższego
jest nie tylko kosztem, ale przede wszystkim bardzo dobrą inwestycją w rozwój
gospodarczy i intelektualny kraju;
 obecne niedofinansowanie, szczególnie obszaru nauki (tylko 0,29% PKB po
odjęciu funduszy europejskich, tzw. strukturalnych), już w chwili obecnej skutkuje
bardzo dużymi napięciami pomiędzy poszczególnymi jednostkami.
Wprowadzony nowy algorytm podziału dotacji podstawowej, a więc środków

przeznaczonych na finansowanie kształcenia jest tego dobitnym przykładem –
już realizując uzupełnianie niewystarczających środków z działu „nauka”
wprowadza nieuzasadniony i nie do końca oczekiwany podział uczelni. Chcąc
zapobiec dalszym niechcianym skutkom, musi nastąpić postulowane istotne i
długofalowe zwiększenie finansowania budżetowego. KSN NSZZ „Solidarność”
proponuje, aby rozpocząć od znaczącego wzrostu poziomu finansowania badań
naukowych – co najmniej o 0,1% PKB rocznie przez 5 lat, by doprowadzić do
minimalnych 0,8% PKB nakładów budżetowych w roku 2022. Przy równoległych
działaniach, drugie tyle środków może pochodzić ze źródeł pozabudżetowych.
Oznacza to konieczność, już dla budżetu państwa na rok 2018, corocznego
wzrostu nakładów na badania o przynajmniej 2 mld zł. Polska ma wtedy szanse
osiągnąć ok. 0,5% PKB nakładów budżetowych na badania naukowe w
krytycznym roku 2020.
W nawiązaniu do toczącej się dyskusji prowadzonej w ramach prac nad
przygotowywaną Ustawą 2.0 oczekujemy, że ministerstwo dotrzyma zapewnienia
złożonego przez Pana Premiera w dniu 19 października 2016 roku na posiedzeniu
plenarnym Rady Dialogu Społecznego dotyczącego utrzymania co najmniej obecnej
liczby uczelni publicznych. KSN NSZZ „Solidarność” uważa za wiążącą deklarację złożoną
podczas konferencji NKN w Łodzi o zachowaniu nieodpłatności studiów stacjonarnych
prowadzonych na uczelniach publicznych. Nie widzimy również w żadnej formie
możliwości finansowania kształcenia w uczelniach prywatnych z budżetu państwa.
Zgodnie z deklarowaną przez Rząd RP zasadą zrównoważonego rozwoju kraju –
w przeciwieństwie do poprzednio prowadzonej jego centralizacji – oczekujemy
rozeznania regionalnych potrzeb w zakresie szkolnictwa wyższego. Polityki edukacyjnej
Państwa nie można pozostawiać grze rynkowej, gdyż edukacja nie jest towarem.
KSN NSZZ ”Solidarność” oczekuje rzetelnego wywiązywania się Rządu RP
z deklaracji przedwyborczych partii Prawo i Sprawiedliwość. Nie znajdują uzasadnienia
odstępstwa od tych deklaracji, tłumaczone koalicyjnym charakterem tego rządu.
Szkolnictwo wyższe i nauka nie może być enklawą, z której będą wyłączone
uprawnienia reprezentatywnych związków zawodowych do uzgadniania spraw
płacowych pracowników oraz innych praw i obowiązków pracowniczych. Istnienie
w tym sektorze organów kolegialnych nie zmienia ustawowych praw związków
zawodowych.
Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność”, zapisy Ustawy 2.0 muszą respektować status
pracownika nauki wyrażony m.in. Rekomendacją Europejskiej Karty Naukowca
i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, do wdrożenia której

zobowiązała się większość krajowych uczelni i jednostek naukowych, a niektóre z nich
na tej podstawie uzyskały logo HR Excellence in Research.
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