
 
 

 

 

 

Warszawa, 25 października 2022 roku 

 

Pani Posłanko, Panie Pośle, 

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przedstawia stanowisko w sprawie projektu budżetu 

państwa na rok 2023 w części 28, dział 730 szkolnictwo wyższe i nauka i załącznika 6 – 

wynagrodzenia w dziale 730 . 

  

Pani Posłanko, Panie Pośle, 

Od 2019 roku przedstawiciele szkolnictwo wyższego i nauki wskazują w swoich apelach 

i stanowiskach, że wieloletnie zaniedbania w finansowaniu  tej najbardziej prorozwojowej we 

współczesnym świecie dziedziny życia społeczno-gospodarczego doprowadzą do zapaści 

intelektualnej i gospodarczej naszego kraju.  Związki zawodowe, Konferencja Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w licznych wystąpieniach 

do Premiera RP i Ministra Nauki i Edukacji apelowały o podjęcie zdecydowanych działań w celu 

zwiększenie a nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Prezydium KRASP wskazuje w swoim 

stanowisku z 7 października 2022 r. w sprawie sytuacji ekonomicznej polskich uczelni, że „rosnąca 

w szybkim tempie inflacja oraz skokowy wzrost kosztów działalności polskich uczelni, związany 

m.in. z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, sięgającymi niejednokrotnie kilkuset 

procent, przy kilkuprocentowym wzroście wartości subwencji będzie musiał nieuchronnie zachwiać 

sytuacją finansową podmiotów polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, narażając je nie 

tylko na utratę płynności finansowej, lecz także zmuszając je do radykalnego ograniczenia 

działalności i inwestowania w rozwój infrastruktury badawczej”.  

RSzWiN ZNP zgada się z tą diagnozą, podkreślając jednocześnie dramatyczną sytuacje płacową 

pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, konsekwencją której będzie brak na uczelniach kadry 

naukowej i pracowników wspomagających proces dydaktyczny i badawczy.  

 

Pani Posłanko, Panie Pośle, 

Pomimo tych apeli, przedstawiony przez Rząd RP projekt budżetu w części 28 szkolnictwo wyższe 

i nauka jest niewystarczający, można powiedzieć tragiczny dla systemu szkolnictwa wyższego. Mamy 

17% inflację w 2022 roku, prognozowaną inflację w 2023 roku na poziomie 11%, a Rząd RP 

w projekcie budżetu na rok 2023 proponuje nam: 

1.  W planie zadaniowym, skonsolidowaną kwotę wydatków w na funkcję 10. w 2023 roku: 

  – 35,74 mld złotych (w 2022 roku – 32,85 mld) – rok do roku wzrost o 8,8% 

a)  zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki: 

 – 30,07 mld zł (w 2022 roku – 27,20 mld zł) – rok do roku wzrost 10,55% 

b)  badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom: 

 – 5,67 mld zł (w 2022 roku – 5,65 mld zł) – rok do roku wzrost 0,35% 

2.  W części 28, dział 730 szkolnictwo wyższe i nauka w 2023 roku: 
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 – 24 676 034 tys. zł (w 2022 roku – 22 931 276 tys. zł) – rok do roku wzrost o 7,61% 

a)  rozdział 73014 działalność dydaktyczna i badawcza: 

–  18 844 590 tys. zł (w 2022 roku – 16 775 961 tys. zł) – rok do roku wzrost o 12,33% 

b)  rozdział 73016 pomoc materialna dla studentów i doktorantów: 

–  1 534 191 tys. zł (w 2022 roku – 1 526 831 tys. zł) – rok do roku wzrost o 0,48% 

3.  W załączniku nr 6 do projektu budżetu w 2023 roku – wynagrodzenia w państwowych 

jednostkach budżetowych, część 28 rozdział 730 szkolnictwo wyższe i nauka: 

 – 3 946 tys. zł (w 2022 roku – 3 658 tys. zł) – rok do roku wzrost o 7,87% 

 

Pani Posłanko, Panie Pośle, 

W zadaniowym planie budżetu, w funkcji 10. Szkolnictwo wyższe i nauka zostały określone cele: 

- zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym; 

- podniesienie poziomu wyników badań naukowych. 

Analizując wydatki zaplanowane w budżecie państwa (uwzględniając inflację w roku 2022 

i prognozowaną w 2023) realne nakłady na szkolnictwo wyższego i naukę są o połowę niższe niż 

zaplanowany nominalny wzrost nakładów.  

Zadajemy sobie pytanie: 

W jaki sposób mamy realizować założone wskaźniki i cele przedstawione przez Rząd RP w 

zadaniowym planie na 2023 rok, jeżeli pracodawca (Rząd RP) nie zapewnia nam 

wystarczających środków na  realizację tych zadań? Jaką motywację mają pracownicy, którzy 

kolejny raz tracą realnie na wynagrodzeniach (o tym problemie informowaliśmy Panie 

Posłanki i Panów Posłów w e-mailu z dnia 24 października 2022 roku)? Jak ma zwiększyć się 

udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim, kiedy nakłady na 

stypendia dla studentów i doktorantów maleją w zastraszającym tempie? 

 

Pani Posłanko, Panie Pośle, 

Nie chcemy by nasze pytania pozostały retorycznymi, dlatego apelujemy do Państwa 

Parlamentarzystów o podjęcie zdecydowanych działań i takie procedowanie ustawy 

budżetowej, aby w budżecie państwa na rok 2023 znalazły się znaczące środki (nominalny 

wzrost o przynajmniej 25% w stosunku do roku 2022). 

Rozumiemy trudną sytuację ekonomiczną związaną z pandemią i sytuacją na Ukrainie. Jednak 

w ciężkich czasach najlepszą inwestycją jest inwestowanie w edukację, gdyż to nauka  

i szkolnictwo wyższe jest motorem rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego 

kraju. 

Nie chcemy aby spełniła się przepowiednia zamieszczona przy wejściu Uniwersytetu 

Witwatersrand w Johannesburgu w RPA. 

 

 

 

 
 

 


