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Stanowisko nr 9 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

w sprawie działań organizacji zakładowych związanych  
z analizą i funkcjonowaniem algorytmu podziału dotacji podstawowej  

dla uczelni publicznych w roku 2017 
 

Toruń, dnia  3 czerwca 2017r 

 
 
 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Zakładowych z 

prośbą o pomoc w zebraniu danych umożliwiających dokonanie analizy obowiązującego 

sposobu rozdziału środków finansowych z budżetu państwa, tzw. dotacji podstawowej. 

Na naszą prośbę MNiSzW udostępniło dane dotyczące kwot dotacji podstawowej 

przyznanych uczelniom w 2016r.  oraz w 2017r. a także procentową zmianę dotacji 

podstawowej w 2017r w porównaniu do 2016r. Niestety MNiSzW nie udostępniło 

zestawienia z rozbiciem na poszczególne uczelnie:  

a) wartości wyznaczonych kwot dotacji Dui przed zastosowaniem ograniczeń +/-5%,  

b) wartości składników studencko-doktoranckich Si,  

c) wartości składników kadrowych Ki,  

d) wartości składników badawczych Bi,  

e) wartości składników umiędzynarodowienia Ui.  

Dane te umożliwiłyby nam na dokonanie analizy na poziomie systemu, jak i w 

odniesieniu do danej podgrupy uczelni. Dostęp do informacji jest według nas 

niezbędnym warunkiem transparentności działań władzy publicznej i będziemy 

podejmować wszelkie możliwe środki, by go zrealizować. 

Obowiązujący od 2017r. algorytm budzi wiele kontrowersji, gdyż nie tylko, że został 

wprowadzony po zakończeniu rekrutacji, bez żądanego przez nas vacatio legis, ale 

również z odrzuceniem wielu naszych propozycji zmian szczegółowych. Ponadto obecny 

algorytm praktycznie przestał uwzględniać utrzymanie infrastruktury niezbędnej do 

prowadzenia kształcenia. Rolę tę spełniały różne wskaźniki kosztochłonności studiów, 
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które podczas ostatniej zmiany zostały spłaszczone w celu wprowadzenia rekompensaty 

kierunkom, na których nastąpił największy ubytek studiujących.  

Zdaniem KSN NSZZ „Solidarność” zmiany dotacji dydaktycznej podstawowej dla danej 

uczelni, według nowego algorytmu, przyczyniły się do pogłębienia polaryzacji uczelni w 

Polsce względem środków na działalność dydaktyczną. Chcąc prowadzić dalszą dyskusję 

opartą o rzeczywiste dane uważamy, że niezbędny jest dostęp do danych, które posiada 

ministerstwo: 

- wartości czterech składników (Si, Ki, Bi, Ui) finansowania dla danej uczelni, a 

także o ewentualne wielkości obciętych środków 5% ograniczeniami w przypadku 

ich zastosowania.  

oraz dane danej uczelni na koniec 2016 roku: 

- liczby studentów z rozbiciem na formę i stopień studiowania 

- liczby nauczycieli akademickich z rozbiciem uwzględniającym podstawowe i nie 

podstawowe miejsce pracy, posiadane stopnie i tytuły oraz osób wykazywanych we 

wskaźniku LZprof. 

 

KSN NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Zakładowych o pozyskanie od władz 

swoich uczelni tych informacji. Jeśli dana uczelnia ich nie posiada, może wystąpić do 

ministerstwa  o ich udostepnienie. Powyższe dane prosimy przesłać do 31 sierpnia br do 

biura KSN. 
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