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Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 8 grudnia 2020 r. nr BPS/043-18-632/20
oświadczenia złożonego przez Senatora Bogdana Borusewicza podczas 18. posiedzenia
Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r., proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
W związku z wątpliwościami w zakresie zasad przyznawania środków na inwestycje, należy
podkreślić, że środki te są rozdzielane wg kryteriów ściśle określonych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego
Zgodnie z art. 373 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) przy przyznawaniu środków finansowych na
inwestycje dotyczące kształcenia uwzględnia się w szczególności:
1) znaczenie planowanej inwestycji dla uczelni;
2) wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz na obniżenie
kosztów eksploatacji obiektów uczelni;
3) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych
źródeł.
Dodatkowo, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania
środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością
naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), przy przyznawaniu środków finansowych na realizację
inwestycji uwzględnia się kryterium:
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
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 wskaźnik płynności będący relacją aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy,
ujmowanych w aktywach, do zobowiązań krótkoterminowych ujmowanych w pasywach,
wynikających z bilansu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra
Edukacji i Nauki

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki
Sekretarz Stanu
/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

