
 

 

 

UCHWAŁA NR 15/2022 

RADY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ 

z dnia 24 maja 2022 roku 

 

w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaktualizowanego projektu  

Planu Działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2022 

§ 1 

1. Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu 

oraz w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1582), pozytywnie opiniuje zaktualizowany 

projekt Planu Działania na rok 2022 w wariancie zakładającym zapotrzebowanie finansowe 

na lata 2023 i kolejne w wysokości szacowanej w załączniku 2 („Wersja B”).  

2. W ocenie Rady przedłożony do zaopiniowania wariant Planu Działania zakładający 

zapotrzebowanie finansowe na lata 2023 i następne w wysokości szacowanej w Załączniku 

1 jest nie do przyjęcia, jako prowadzący do niezdolności Agencji do wykonania jej 

ustawowych zadań, a także zaprzepaszczenia historycznej szansy, jaką dla polskiego 

środowiska akademickiego stać się może proces odbudowy i europeizacji ukraińskich 

instytucji nauki i szkolnictwa wyższego. Rada uznaje, że ograniczenie finansowania Agencji 

skutkujące brakiem możliwości adekwatnego wsparcia polskich jednostek naukowych w 

nawiązywaniu i pogłębianiu strategicznej współpracy z partnerami z Ukrainy w najbliższych 

latach zagrażałoby zmarnotrawieniem gigantycznego wysiłku, jaki już został poniesiony 

przez państwo i społeczeństwo polskie, w tym uczelnie i instytuty badawcze, w 

najtrudniejszym dla Ukrainy okresie wojny obronnej przeciw agresji rosyjskiej. Odegranie 

przez polskie środowisko akademickie roli kluczowego partnera w europejskich ambicjach 

odbudowywanych instytucji naukowych Ukrainy stanowi kwestię geopolitycznej racji stanu 

oraz historyczną sposobność mogącą przyczynić się do zasadniczego zwiększenia rangi 

nauki polskiej na arenie międzynarodowej. Z tych względów Rada zdecydowanie odrzuca 

wariant Planu Działania, w którym ze względu na perspektywę finansową na kolejne lata 

zakres działania Agencji musiałby zostać drastycznie ograniczony niepozostawiając 

możliwości skierowania odpowiednich środków na programy służące wspieraniu 

instytucjonalnej wymiany akademickieh z Ukrainą.  



 

 

3. Zaktualizowany projekt Planu Działania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do 

niniejszej Uchwały. Głosowanie przebiegło następująco: za – ……osób; przeciw - 0; 

wstrzymujących się – 0. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski 

Przewodniczący Rady NAWA 
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