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Uchwała Nr 6/2022 

Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 października 2022 r.  

  

dotycząca rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2023 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Marszałka Sejmu RP z dnia 4 października 2022 r. (pismo nr SPS-

WP.020.272.4.2022), rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (druk 2654), stosownie do art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574,  

z późn. zm.), Prezydium RGNiSW pozytywnie opiniuje przedłożony projekt w zakresie 

dotyczącym nauki i szkolnictwa wyższego formułując jednocześnie poniższe uwagi. 

1. Projekt ustawy w art. 22, 23 i 24 zawiera zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego,  

a w szczególności:  

 w art. 22 projektu ustawy, podobnie jak w latach 2020 – 2022, proponuje się 

wprowadzenie regulacji, iż w roku 2023 nie będzie stosowany przepis art. 460 ust. 10 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 

r. poz. 574, z późn. zm.). 

 w art. 23 projektu ustawy określono, że w roku 2023 środki finansowe, o których mowa 

w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przekazuje się 

uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów 

wartościowych. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których 

mowa w ust. 1, wynosi 11% wysokości subwencji ustalonej w roku 2019 dla danej 

uczelni na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy  

o szkolnictwie wyższym. W roku 2023 skarbowe papiery wartościowe mogą zostać 

przekazane uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach 

określonych dla uczelni publicznej na działania związane z utrzymaniem i rozwojem 

potencjału dydaktycznego lub badawczego. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu 

wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 i 3, nie 

może przekroczyć kwoty 1 000 000 tys. zł. Ponadto w przewiduje się przekazanie 

dodatkowych skarbowych papierów wartościowych z przeznaczaniem na wsparcie 

finansowe uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach 

określonych dla uczelni publicznej w kwocie 503 267 tys. zł, co będzie dodatkowym 

wzmocnieniem potencjału uczelni. 

2. Prezydium RGNiSW pozytywnie ocenia przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie 

finansowe uczelni publicznych lub uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach 

określonych dla uczelni publicznych w kwocie do 503 267 tys. zł. Kwota ta powinna być 

uwzględniona w art. 23 projektu ustawy, gdyż obecnie nie wynika ona z projektu ustawy. 

3. Prezydium RGNiSW zachęca, by wykorzystanie tych środków było jak najbardziej 

transparentne i proponuje żeby minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego w tej 

sprawie skorzystał z możliwości konsultacji z gremiami reprezentującymi środowisko 

nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. 

4. Prezydium RGNiSW ponawia apel o opracowanie i zastosowanie kompleksowych działań 

pomocowych i osłonowych dla wszystkich instytucji sektora nauki i szkolnictwa wyższego, 

co w warunkach grożącej zapaści finansowej pozwoliłoby na kontynuowanie misji 



2 
 

kształcenia przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postępu ekonomicznego, gospodarczego 

i społecznego naszego kraju. 

 

Uchwałę otrzymuje Marszałek Sejmu RP oraz Minister Edukacji i Nauki. 

 

         Przewodniczący 

      Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

         
Prof. Marcin Pałys 


