
Uchwała Nr 8/2022 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 10 marca 2022 r.  

w sprawie zmiany ministra nadzorującego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm w dniu 9 lutego 2022 r. ustawą o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego negatywnie opiniuje zawarte w niej zmiany dotyczące Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (NCBiR). 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego stoi na stanowisku, że NCBiR jest integralną 

częścią kompleksowego systemu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

wdrożeń i innowacji w Polsce. Zadaniem NCBiR jest jak najlepsze wykorzystywanie 

potencjału polskich uczelni i instytucji badawczych dla celów rozwoju gospodarki i reagowania 

na najważniejsze wyzwania ekonomiczne i społeczne poprzez efektywne wspieranie transferu 

wiedzy powstającej w jednostkach naukowo-badawczych do otoczenia społeczno-

gospodarczego. 

Warunkiem sprawnego i skutecznego inwestowania przeznaczanych na naukę nakładów 

finansowych jest prowadzenie wewnętrznie spójnej i dobrze skoordynowanej polityki 

realizującej finansowanie badań na wszystkich ich etapach zaawansowania i poziomach 

gotowości technologicznej. Polityka taka może być skuteczna jedynie wtedy, gdy w sposób 

zsynchronizowany obejmować będzie takie agencje jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, zapewniając 

komplementarność ich działań oraz realizację zharmonizowanego kompletu priorytetów. 

Zdaniem Rady logika systemowa oraz rzeczywiste i skuteczne spełnienie tego warunku 

wymaga skupienia koordynacji i nadzoru nad tymi trzema agencjami w rękach jednego ministra 

- ministra właściwego do spraw nauki. 

Z wymienionych powodów Rada zdecydowanie negatywnie opiniuje rozwiązania zawarte w 

art. 11 i 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw, wraz z wynikającymi z nich przepisami przejściowymi zawartymi w dalszych 

artykułach i postuluje odstąpienie od planów zmiany podporządkowania resortowego NCBiR. 

Jednocześnie Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża jednoznacznie negatywną 

opinię o sposobie wprowadzania zmian do ustawy o NCBiR oraz do ustawy o szkolnictwie 

wyższym i nauce w formie pojedynczych artykułów w ustawie o zmianie kodeksu spółek 

handlowych. Sprzeciw budzi także tryb wprowadzania tych poprawek poprzez nadzwyczajną 

komisję, bez poddawania ich konsultacji. Taka praktyka legislacyjna jest nietransparentna  

i omijając procedury opiniowania podważa zaufanie do Państwa i jego organów. 

Uchwałę otrzymują: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP oraz Minister Edukacji  

i Nauki. 
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