
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 
do projektu Ustawy budżetowej na rok 2015 

(projekt z dnia 3 września 2014) 
 

  

Opinia o budżecie w zakresie szkolnictwa wyższego. 

 
Z przedłożonego projektu wynika, że  

1) kwoty bazowe stanowiące podstawę do naliczenia środków na wynagrodzenia 

państwowej sfery budżetowej i uczelni publicznych pozostają na poziomie z roku 

2008. W przypadku uczelni publicznych jest to kwota 1 873,84 zł, 

2) analizując najważniejsze pozycje projektu budżetu na rok 2015, który przewiduje 
między innymi: 

w części  budżetowej nr 38 -  11 690 402 tys. zł 
w dziale budżetowym nr 803  -  11 662 306 tys. zł  
w rozdziale budżetowym nr 80306  - 9 553 643 tys. zł.  
rezerwa celowa - załącznik nr 2, część 83, str. 4, pozycja nr 40 – 1 040 349 tys. zł. 

 
- zauważamy, że na rok 2015 w rozdziale budżetowym nr 80306 proponuje się 
9 553 643 tys zł planowanych środków na działalność dydaktyczną, co stanowi 
wzrost o 9,2% w stosunku do w roku 2014. Środki te w porównaniu z rokiem 2014 są 
zwiększone o skutki przechodzące rozdzielonej w tym roku rezerwy celowej. Nie 
uwzględniono jednak skutków inflacji w części dotyczącej wydatków rzeczowych 
pokrywanych z tych środków.  
 

3) zapewnia się w zał. 2 poz. 40 (2/41) środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników 

szkół wyższych w kwocie 1 040 349 tys. zł, które w związku ze wzrostem 

planowanych środków na działalność dydaktyczną nie uwzględniającym skutków 

inflacji w części dotyczącej wydatków rzeczowych niekoniecznie będzie mogła w 100% 

być przeznaczona na cel, o którym mówi projekt zał. 2 poz. 40. Stwierdzamy, że część 

tych środków w większości uczelni będzie musiała być przeznaczona na uzupełnienie 

kwot przeznaczonych na wynagrodzenia przechodzące z roku 2014 na 2015, a jest to 

niezgodne z zapisami ustawy. 
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Aby temu przeciwdziałać wnosimy o: 
 
zwiększenie proponowanej dotacji na działalność dydaktyczną o kwotę uwzględniającą 
wzrost prognozowanej inflacji w części dotyczącej wydatków rzeczowych. 

 
 

Opinia o budżecie nauki. 
 
Ogólna kwota przypadająca na część budżetową nr 28 wynosi 5 187 441 tys. zł. 
Wydatki dział 730 – nauka 5 256 502 tys. zł.  
Inne ważne pozycje to: 
rozdział 73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych 2 582 909 tys. zł  
rozdział 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  1 319 954 tys. zł  
rozdział 73009 Narodowe Centrum Nauki  915 000tys. zł  
 
Dla porównania,  na rok 2014 zaplanowano na część budżetową nr 28   5 083 012  tys. zł., 
w tym na:   
rozdział 73005  (Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych)  2 408 694 tys. 
zł; 
rozdział 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju    1 229 266 tys. zł; 
rozdział 73009 Narodowe Centrum Nauki    885 000  tys. zł. 
  
W budżecie na  rok 2012.  – był to najlepszy budżet dla nauki w ostatnich latach - 
przewidziano na w/w pozycje kwoty następujące: 
ogólna kwota przypadająca na część budżetową nr 28  5 061 109  tys. zł;  
rozdział 73005  (Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych) 2 442 788  tys. 
zł; 
rozdział 73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju    1 274 613 tys. zł; 
rozdział 73009 Narodowe Centrum Nauki    899 993 tys. zł.   
 
Porównanie obu grup danych pozwala na następujące wnioski.  
 
Nastąpił niewielki wzrost planowanych nakładów w porównaniu do planu na rok 2014, 
jednakże, analizując te wydatki w dłuższej perspektywie czasowej należy zadać pytanie, czy 
jest to finansowanie na wystarczającym poziomie? Odnotowujemy bowiem - jeśli uwzględnić 
inflację – realny spadek finansowania ok.  4 % w roku 2014 i 2015, w porównaniu do roku 
2012. Nakłady w części budżetowej nr 28 planuje się w roku 2015 w wysokości 0,3 % PKB, co 
ciągle stanowi około 1/3 nakładów obiecywanych przez stronę rządową w programie z roku 
2008. 
Niepokoi zwłaszcza niewielki nominalnie wzrost, a realnie spadek o około 3%, w porównaniu 
do roku 2012, dotacji na działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych. Fakt ten 
już powoduje duże napięcia w funkcjonowaniu jednostek naukowych, a może doprowadzić do 
zwolnień pracowników i zawieszania realizowanych badań. 
Realne nakłady na programy realizowane przez NCBiR  oraz  NCN ciągle pozostają o około 5% 
niższe w porównaniu do roku 2012. 
 

Uwagi końcowe 
 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność’ z niepokojem odnotowuje propozycje 
finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przedstawione w Ustawie budżetowej. 
Należy zadać pytanie, czy taki budżet umożliwi realizację ambitnego planu wzrostu 



pozycji Polskiej nauki i szkolnictwa wyższego? Sektory te od wielu lat przeżywają 
proces permanentnych reform. W związku z wprowadzanymi zmianami prawa, do 

środków budżetowych nauki sięga coraz to więcej podmiotów. Podobnie wygląda sektor 

szkolnictwa wyższego. Ze zgrozą zauważamy, że pojawiają się niejednokrotnie problemy ze 

stabilnym finansowaniem instytucji nauki, od których żywotnie zależy poprawne 

funkcjonowanie Państwa. Czy stać nas na takie eksperymenty?  
 

Uważamy, że każde reformy wymagają zwiększonego finansowania. Nie możemy 
zgodzić się na takie traktowanie sektorów, od których zależy przyszłość następnych 
pokoleń i Państwa Polskiego. 
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