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Sytuacja finansowa 
szkolnictwa wyższego i nauki 
w Polsce



BUDŻET SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

• Nakłady budżetowe na jednego studenta na rok (2016) wyniosły niecałe 3 000 euro przy średniej unijnej ok. 6 000 euro

na studenta

• Nakłady budżetowe na jednego studenta w Polsce na rok (2011) wyniosły około 7 000 USD przy średniej OECD ok.

14 000 USD (liczonych jako PPPs (Purchasing power parities)

• Wydatki na szkolnictwo wyższe w latach 2001-2014 mierzone w % PKB maleją z 0,82% w roku 2001 i 0,99% w roku

2005 do 0,71% w roku 2014, natomiast w roku 2016, po uwzględnieniu środków na wyrównanie wynagrodzeń i środków

europejskich, wydatki na szkolnictwo wyższe wyniosły około 0,84 % PKB przy średniej krajów OECD 1,5% PKB

• Według ostatnich danych opublikowanych przez OECD, w r. 2015, w transzy wiekowej 25 – 64 lata, z dyplomem

wyższej uczelni zatrudnienie znalazło 70% absolwentów w Irlandii, 80% w Niemczech i Czechach, 67% w Polsce, przy

średniej krajów OECD – 74%

• Do roku 2008, dane Eurostatu wskazywały na jeszcze bardziej wyraźną w Polsce korelację między zatrudnialnością a

poziomem wyksztalcenia, która miała proporcje rzędu ponad 80% zatrudnionych w przypadku wyksztalcenia wyższego,

ponad 60% w przypadku średniego i ponad 30% w przypadku wyksztalcenia podstawowego



 Poziom nakładów na naukę w roku 2016 mierzonych jak %PKB z uwzględnieniem środków europejskich wynosi 

0,44 % (środki budżetowe krajowe stanowiąc około 0,3% PKB). Drugie mniej więcej 0,44 % przekazywane jest ze 

środków pozabudżetowych – zatem ok. 0,8% PKB ogólnych nakładów na badania naukowe

 Średnia unijna ogólnych nakładów na badania naukowe w roku 2011 dla EU 27 wyniosła 2,03% PKB

 Liczba osób zatrudnionych w R&D jako % wszystkich zatrudnionych: rok 2010 Polska 0,76%, a średnia UE 27 

wyniosła 1,7%, za nami jest tylko Cypr i Bułgaria. W roku 2013 jest to 0,84%, a średnia unijna 1,72%. Liczba osób 

zatrudnionych w R&D na 1 milion mieszkańców – 1851 osób w Polsce, a w Czechach 3250 osób, Portugalia 4142

osoby, Austria 4704 osoby, Dania 7265 osoby

 W Polsce liczba zatrudnionych pracowników we wszystkich sektorach badań naukowych w roku 2013 wynosi 100 

611 osób. Średni roczny wzrost osób zatrudnionych w badaniach naukowych ( FTE) w latach 2005-2011: Polska 

1,9% średnia unijna w EU 27 to 2,5%. Za nami są tylko Bułgaria, Litwa, Łotwa

BUDŻET NAUKI W POLSCE









Stanowisko Niemieckiej Konferencji 
Rektorów w kwestii ewaluacji H2020 
i przyszłego FP9

Uniwersytet XXI wieku 
Uniwersytet III generacji
Nowa Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytetu
Kreatywny Region





„It is our opinion that the 3GU is both inevitable and desirable. It is inevitable because the trends that are 

destroying the 2GU model cannot be ignored: 

1. The pressures on quality that are the result of a massive influx of students since the 1960s 

2. The impossibility to govern universities in the traditional way as a result of the increase in student numbers and the 

resulting strong intertwining with government departments 

3. Globalization, which also affects universities and leads to competition on three fronts: students, academics and 

research contracts 

4. The rise of interdisciplinary research and the resulting frictions with the faculty organization 

5. The increased cost of cutting-edge research 

6. The challenges offered by the establishment of specialized top research institutes outside the universities 

7. Government demands that universities play a role in technology-based economic growth in the knowledge-based 

economy 

8. The opening up of corporate research and the opportunities offered by collaboration with industry as a consequence 

9. The rise of academic entrepreneurship, kicked off by the university-driven IT companies in the US.” 

J. G. Wissema





Wiesław Banyś, Magdalena Ochwat

Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice, 7. 04. 2014







Ścieżka kariery akademickiej 
w Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (Anglii)

Typy ścieżek kariery akademickiej w Europie



http://www.leru.org/index.php/public/calendar/launch-new-advice-paper-tenure-and-tenure-track-models-in-europe/  p. 6



http://www.leru.org/index.php/public/extra/careermapseurope/



POSSIBLE RESEARCH CAREER PATHS IN 
FINLAND





POSSIBLE RESEARCH CAREER 
PATHS IN FRANCE





POSSIBLE RESEARCH CAREER PATHS IN THE 
UNITED KINGDOM (ENGLAND)





POSSIBLE RESEARCH CAREER PATHS IN 
SWEDEN





POSSIBLE RESEARCH CAREER PATHS 
IN SWITZERLAND (German speaking)





Model niemiecki kariery akademickiej



POSSIBLE RESEARCH CAREER PATHS 
IN GERMANY 







p. 16



Działania do pilnego podjęcia w Polsce



1. Zdecydowanie zwiększyć finansowanie polskich uczelni – kształcenie 
i badania naukowe (ze źródeł budżetowych krajowych, miejskich i 
regionalnych samorządowych, i pozabudżetowych – biznes, 
gospodarka) 

Np. „Azjatyckie uniwersytety są głównymi przyszłymi konkurentami Oxfordu
(1 miejsce w rankingu THE), wskutek, ich „potężnego finansowania ze strony 
rządów”, wraz z uniwersytetami amerykańskimi, które mają ogromne wyposażenie 
kapitałowe”; „szczerze mówiąc, nie mamy środków finansowych proporcjonalnych 
do naszej globalnej pozycji”

(Louise Richardson, vice-chancellor, Uniwersytetu w Oxfordzie)

6 działań 
do podjęcia, by być jeszcze lepszym:

1



2. Być atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych uczonych z

kraju i zagranicy – uniwersytet jest tak dobry jak najlepsi

uczeni, których może zatrudniać – tworzyć im odpowiednie

warunki pracy i życia oraz zdecydowanie podwyższać płace

najlepszym [etos akademicki]

Np. […] Kluczem dla uniwersytetów jest tworzenie takiego środowiska, w

którym uczeni są cenieni, w którym młodzi uczeni są wspierani i w którym

wszyscy swobodnie określają swoje zadania badawcze
(Louise Richardson)
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http://www.economist.com/news/b
usiness/21695908-silicon-valley-
fights-talent-universities-struggle-
hold-their

„Last year Uber, a 

taxi-hailing 

firm, recruited 40 of 

the 140 staff of the 

National Robotics 

Engineering Centre at 

Carnegie Mellon 

University, and set 

up a unit to work on 

self-driving cars. That 

drew headlines 

because Uber had 

earlier promised to 

fund research at the 

centre before deciding 

instead to peel off its 

staff.”
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3. Przyciągajmy najbardziej utalentowaną młodzież !

Np. […] utrzymanie naszej pozycji jako jednego z najlepszych uniwersytetów jest w
istocie bardzo proste i sprowadza się do rekrutowania najlepszych talentów

(Louise Richardson) 
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4. Wspomagajmy na wszystkie możliwe sposoby rozwój naukowy i karierę 

akademicką młodych talentów, umożliwiając im jak najszybsze uzyskiwanie 

samodzielności naukowej, budowanie własnych zespołów badawczych i 

kierowania nimi



42

5. Uczyńmy zdecydowanie bardziej

międzynarodowymi nasze badania

naukowe oraz kształcenie i zwiększmy

zdecydowanie mobilność naszej kadry
5



6. Rozwijajmy zasady konkurencyjności w zatrudnianiu i 

pozyskiwaniu środków na naukę

– określanie, np. proporcją, liczby 

uczonych zatrudnionych w danych 

kategoriach pracowniczych, np. 

stanowisk profesora 

nadzwyczajnego bez tytułu, 

stanowisk dydaktycznych do 

naukowo-dydaktycznych 

(wykładowca, starszy wykładowca)

– określanie liczby uczonych w tych 

kategoriach co do zatrudnień na 

czas nieokreślony i określony

– zatrudnianie tylko na podstawie 

realnie otwartych konkursów –

kompozycja komisji konkursowych

– poszukiwanie najlepszego balansu w 

przemieszczaniu środków na 

działalność statutową do agencji 

przyznających środki na naukę w 

trybie grantowym

– idące w parze ze zwiększaniem 

budżetu agencji i zwiększaniem 

kosztów pośrednich z grantów  

(przykład NCN,…..)

Etatyzacja, konkursy, czas określony / nieokreślony zatrudnienia (Kodeks Pracy !), 

granty, koszty pośrednie:



 Dotacja podmiotowa - NCN - NCBR [relacja % do środków tych 3 źródeł] = 35% - 17% - 49%

 Dotacja podmiotowa – (NCN +NCBR) [relacja % środków „niekonkursowych” do środków konkursowych z tych 3 źródeł] = 35% - 65%
 Dotacja podmiotowa / (NCN + NCBR) [relacja % do wszystkich środków na B+R] =  29% - 55%

Ile środków 

konkursowych a ile 

nie konkursowych do 

podziału? Jakie koszty 

pośrednie?



Nowa ścieżka kariery akademickiej w 
Polsce
Młodzi liderzy, granty, habilitacje, profesury, etc.

Propozycja typu modelu niemieckiego: 

- nacisk na osiągnięcia naukowe i konkurencyjność 

- elastyczność i różnorodność ścieżek prowadzących do 
usamodzielnienia się i  profesury 

- wczesne usamodzielnianie się młodych badaczy
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Jaka zatem mogłaby być ścieżka kariery akademickiej dla realizacji tych celów? 

Propozycja typu modelu niemieckiego: 

- nacisk na osiągnięcia naukowe i konkurencyjność

- elastyczność i różnorodność ścieżek prowadzących do usamodzielnienia się i  

profesury 

- wczesne usamodzielnianie się młodych badaczy

Ścieżka 

dydaktyczna: 

etatyzowanie 

liczby stanowisk

Doktorat po magisterium [stopień]

Doktorat bez magisterium [stopień]

Doktorat wdrożeniowy {profesjonalny}[stopień]

Habilitacja z monografią [stopień] [badania + dydaktyka]

Habilitacja bez monografii    [stopień] [badania + dydaktyka]

Lider niezależnego zespołu 

młodych badaczy [granty ERC, NCN, FNP, etc.] [badania][stanow.]

Junior professorship [badania + dydaktyka][stanow.][outside]

Adiunkt z uprawnieniami [z przemysłu] równoważnymi habilitacji [stanow]

Profesor tytularny [tytuł] 

Doktorant/Asystent

Adiunkt

Profesor 
nadzwyczajny

Profesor [klasy]

Osiąg-
nięcia

„Tenure

track”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


