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Szanowny Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
 
 

Szanowny Panie Premierze, 

 

W sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak obecny stan pandemii, społeczeństwa z nadzieją 

oczekują pomocy ze strony ludzi nauki. Od momentu pojawienia się epidemii polskie uczelnie oraz 

instytucje naukowe aktywnie zaangażowały się w proces przezwyciężania COVID-19 i jego skutków. 

Dzięki intensywnie prowadzonym badaniom naukowym, finansowanym ze środków Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, możliwe było m.in. stworzenie krajowego testu na obecność wirusa 

SARS CoV-2. 

 

W 2019 r. pierwszy raz został zastosowany nowy instrument finansowania systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, polegający na przekazaniu skarbowych papierów wartościowych. Mimo 

początkowych wahań, uczelnie z zadowoleniem przyjęły nowy instrument, dostrzegając w nim 

ogromny potencjał rozwojowy. Również w 2020 r. w ustawie o szczególnych rozwiązanych służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 przewidziano możliwość finansowania uczelni oraz innych 

podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z wykorzystaniem instrumentu skarbowych 

papierów wartościowych. Limit tych papierów został ustawowo ustalony na kwotę 1,13 mld zł. 

 

Nadzwyczajne okoliczności wymagają jednak zdecydowanych działań w celu wzmocnienia potencjału 

naukowego i dydaktycznego uczelni oraz innych jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Z 

powodu pandemii szkoły wyższe utraciły wiele źródeł przychodów pozabudżetowych, co może 

niekorzystnie odbić się na jakości prowadzonych badań oraz kształcenia.  

 

Mając to na względzie, w pełni popieramy wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyrażony 

w piśmie z dnia 22 kwietnia 2020 r. nr DBF3100.2.2020 i zwracamy się do Pana Premiera z uprzejmą 

prośbą o zwiększenie w bieżącym roku budżetowym limitu skarbowych papierów wartościowych do 

kwoty co najmniej 3 mld zł. Pozyskane w ten sposób środki znacznie zwiększyłyby nakłady 

ponoszone w obszarze B+R, co stanowiłoby istotny impuls rozwojowy dla polskiej nauki. 

Jednocześnie środki te, wykorzystane przez uczelnie na niezbędne inwestycje, pobudziłyby 

gospodarkę wychodzącą ze stanu kryzysu. 
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