
 

 

 

 

 

APEL NR 5 

XXVI KZD  

ws. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Parlamentarzystów RP  

o dokonanie korekty ustawy budżetowej na rok 2013 w części dotyczącej nauki i szkolnictwa 

wyższego, tak by zapewnić środki na realizację zobowiązań przyjętych przez Rząd RP 

odnoście docelowego dochodzenia do finansowania szkolnictwa wyższego na poziomie 

przyjętym w Unii Europejskiej.  

Według danych OECD Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii 

Europejskiej w wysokości przeznaczanych środków finansowych z budżetu państwa  

na jednego studenta. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga znaczącego 

zwiększenia nakładów z budżetu państwa. 

 

 

Kielce, 23 listopada 2012 r.            Krajowy Zjazd Delegatów 

                   NSZZ „Solidarność” 

 

 

Przewodniczący Prezydium Zjazdu 

 

 

Stanisław Szwed 

 



 

 

 

 

 

STANOWISKO NR 6 

XXVI KZD  

ws. sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym 

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą obserwuje wieloletnie 

zaniedbania Państwa Polskiego w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego. Wbrew 

deklarowanym intencjom reprezentantów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jesteśmy 

świadkami pogłębiającej się zapaści cywilizacyjnej i narastania dystansu w stosunku  

do innych krajów Europy i świata. 

W latach 2008 – 2012 nastąpił spadek wydatków na szkolnictwo wyższe, licząc  

w proporcji do PKB, z 0,84% do 0,75%, a finansowanie nauki utrzymuje się na bardzo niskim 

poziomie tj. około 0,3%.  

Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że szkolnictwo wyższe i nauka powinny być 

postrzegane przez wszystkie ugrupowania polityczne jako atut rozwojowy, wymagający 

wsparcia i ochrony ze strony instytucji Państwa Polskiego, a nie obciążenie budżetu. 

Badania naukowe i edukacja są najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycją  

w przyszłość narodu, w jego materialny, kulturowy i cywilizacyjny rozwój. 

Niedofinansowanie uczelni publicznych – jedynych, które wytrzymują porównania 

międzynarodowe – spycha Polskę na margines w dziedzinach nauki i innowacji. 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera starania środowisk 

naukowych w tym Krajowej Sekcji Nauki o zwiększenie nakładów na naukę i poprawę płac 

pracowników instytucji naukowych i publicznego szkolnictwa wyższego. 

 

Kielce, 23 listopada 2012 r.            Krajowy Zjazd Delegatów 

                   NSZZ „Solidarność” 

 

Przewodniczący Prezydium Zjazdu 

 

 

Stanisław Szwed 



 

 

 

 

 

STANOWISKO NR 5 

XXVI KZD 

ws. bieżącej sytuacji 

 

 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że tylko powszechny 

społeczny sprzeciw może położyć kres antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu. 

Rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie wieku emerytalnego, wzrost 

kosztów utrzymania – to realne problemy, które powodują, że coraz więcej polskich rodzin 

żyje w ubóstwie. 

Koalicja rządząca nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać. Wręcz przeciwnie – to na 

najuboższych przerzucane są koszty kryzysu, to najuboższym każe się ponosić dodatkowe 

koszty ochrony zdrowia czy edukacji. Tak dalej być nie może! 

Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”, do 

wszystkich pracowników o czynny udział w akcjach protestu organizowanych przez NSZZ 

„Solidarność” 

 

 

Kielce, 23 listopada 2012 r.            Krajowy Zjazd Delegatów 
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Przewodniczący Prezydium Zjazdu 

 

 

Stanisław Szwed 

 


