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APEL
ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W SPRAWIE SYSTEMOWEGO WZROSTU
FINANSOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Nauka i szkolnictwo wyższe, stanowiące najbardziej prorozwojowe we współczesnym świecie

dziedziny życia społeczno-gospodarczego, nie były w wystarczającym stopniu beneficjentami transformacji

ustrojowej i głębokich przeobrażeń gospodarczych w Polsce po roku 1989.

Środowisko akademickie uważa, że w interesie społeczeństwa i Państwa Polskiego jest znaczące

zwiększanie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Pragniemy zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania

dotyczące np. poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego w relacji do średniej krajowej

i płacy minimalnej.

Stan pandemii Covid-19 pokazał w skali światowej ogromne znaczenie społeczne nauki,

a także jej wkład w rozwój technologiczny. Pandemia uwidoczniła raz jeszcze, co wielokrotnie wskazywali

sygnatariusze tego apelu, że wydatki na szeroko rozumianą naukę, nie są kosztem, ale inwestycją

w przyszłość nas wszystkich.

Nadszedł czas na podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu nakładów finansowych na szkolnictwo

wyższe i naukę z budżetu państwa, w tym na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni i instytucji naukowych.

Także w kontekście wysokiej inflacji, kosztów energii i obniżaniu się realnych środków będących do dyspozycji

uczelni, jak i wynagrodzeń pracowników. Czas na stworzenie młodemu pokoleniu naukowców takich

warunków, aby chcieli i mogli realizować swoje kariery i aspiracje życiowe - z korzyścią dla społeczeństwa.

Dlatego apelujemy do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP o istotne i długofalowe zwiększenie

finansowania budżetowego szkolnictwa wyższego i nauki jako niezbędnego warunku rozwoju społecznego

i jak najszybsze podjęcie tych wysiłków.

Przewodnicz
Rektorów Aka

Pol

Przewodniczący Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Prezes Polskiej Akademii
Nauk

prof. dr hab. inż. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Przewodniczący Rady Głównej

I",~m~~h
Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i

Nauki Związku Nauczycielstwa
Polskiego

Przewodniczący Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ

"Solidarność

prof. dr hab. inż. Leszek Rafaiski

,~~
dr Janusz Szczerba Dominik Szczukocki


