
KRAJOWA SEKCJA NAUKI 

 

 

 

 

ul. Waryńskiego 12, lok. A 221 

00-631 Warszawa 
tel. kom. 603 123 438 

e-mail: ksn@solidarnosc.org.pl 
http://www.solidarnosc.org.pl/ksn 

KSN.14.2020 Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. 

 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 

oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków 

szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 

z 24 lipca 2020 roku 

 

Na wstępie Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” po raz kolejny pragnie zaznaczyć,  

że przedstawiony do zaopiniowania projekt Rozporządzenia zmienia jeden z najważniejszych aktów 

wykonawczych nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stąd też analizując projekt 

rozporządzenia należy patrzeć nie tylko przez pryzmat doraźnych zmian sposobu podziału środków  

na poszczególne uczelnie i wielkości środków, które dana jednostka otrzyma, ale przede wszystkim  

i w szczególności należy na nie spojrzeć w sposób systemowy, a dopiero później z perspektywy 

poszczególnych obszarów i składników. Ubolewamy, że wnioskodawca nie przedstawił analiz skutków 

działania zmienianego rozporządzenia, w tym również w stosunku do różnego typu uczelni  

i podległości środków dzielonych przez różne ministerstwa. Może wówczas zostałyby uwzględnione 

uwagi KSN składane w poprzednich opiniach. W sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę  

na postulowane przez KSN negatywne skutki odstąpienia od uwzględnienia składnika projektowego  

w przypadku uczelni akademickich. Od 2020 roku algorytm wyeliminował w stosunku do uczelni 

akademickich, które nie są uczelniami badawczymi, wpływ realizowanych międzynarodowych 

projektów badawczych na przydzielaną subwencję. Zmiana ta jest niekorzystna nie tylko dla uczelni, 

które takie projekty realizują (co można zauważyć w zmianach subwencji przyznanych w 2020 roku), 

ale stoi w sprzeczności z deklaracjami Ministerstwa o chęci zwiększenia zainteresowania polskich 

badaczy tymi projektami, szczególnie mając na względzie nową perspektywę finansów UE. Warto 

wspomnieć, że jest to czynnik binarnie różnicujący finansowanie uczelni akademickich,  

a przez to konserwujący proces wyodrębnienia uczelni badawczych i utrudniający ewentualną zmianę 

tych uczelni. 
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Oceniając podstawowe zmiany wprowadzane przedmiotowym rozporządzeniem, Krajowa 

Sekcja Nauki pozytywnie ocenia zmiany wynikające z wprowadzonej przez art. 60 pkt 9 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 695 z późn. zm.). Ustawa ta przedłużyła o rok okres 

uwzględniania w algorytmach kategorii naukowej ustalonej w 2019 r. dla dyscypliny określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy PSWN. W związku z powyższym 

w § 10 w ust. 1 w pkt 1 oraz w § 14 w ust. 1 zmienianego rozporządzenia zaproponowano przedłużenie 

okresu obowiązywania przepisów o rok, tj. do końca 2022 r. 

Podsumowując, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniając przedłożony 

projekt rozporządzenia, wnosi o jego rozbudowę o nieuwzględnione dotychczas postulaty zawarte 

w opinii KSN (znak pisma 53/W/18) z dnia 14 października 2018 r. 

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki 

NSZZ „Solidarność” 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Załącznik 

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dnia 14 października 2018 r. (znak pisma 53/W/18) projektu 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na 
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem 
powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych z 14 września 
2018 r. 
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