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W zwi^zku z przekazanymi przy pismie z dnia 22 stycznia 2018 r. Nr DLP.ZLS.1201.
24.2017 nowymi wersjami projektow:
-

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nance.

-

ustawy - Przepisy wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

przede wszystkim nalezy

zauwazyc,

ze przedtozone

obecnie

projekty zostaly

istotnie

zmodyfikowane, zwlaszcza w zakresie skutkow finansowych, w porownaniu do dokumentow
opiniowanych w pazdziemiku 2017 r. Z uwagi na szeroki zakres wprowadzonych zmian celowe
byloby ponowne przeprowadzenie uzgodnieri mi^dzyresortowych proponowanych rozwi^ah.
Niezaleznie od powyzszego pragn^ zgtosic nast^pujqce uwagi do przestanych projektow.
Podstawowe zastrzezenia do projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
I . Nie moze uzyskac akceptacii propozycja (art. 386) zakladaiaca obligatorviny, corocznv wzrost
wvdatkow budzetu paristwa przeznaczanych na szkolnictwo wyzsze i nauk^ w relacii do
okresionego procentowo udzialu w Produkcie Krajowym Brutto (PKB).
Polska polityka budzetowa, zorientowana na utrzymanie stabilnosci finansow publicznych
z jednoczesnym wspieraniem dzialah majqcych na celu wzrost gospodarczy, prowadzona jest
z uwzgl^dnieniem ograniczen zawartych w przepisach

prawa krajowego i unijnego,

obejmujqcych m.in.: maksymalny limit wydatkow budzetu paristwa, ktory jest ustalany na
podstawie

stabilizujqcej reguly wydatkowej (SRW) zapisanej w ustawie o

finansach

publicznych oraz respektowanie wartosci referencyjnych dla deficytu nominalnego (3% PKJB)
i dtugu (60% PKB) sektora instytucji rzgdowych i samorz^dowych.
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SRW naklada ograniczenia w zakresie wydatkow dla niemal wszystkich jednostek sektora
instytucji rz^dowych i samorz^dowych. Zwi^kszenie planowanych wydatkow budzetu
paristwa ktoregokolwiek podmiotu obj^tego regul^ w z w i ^ k u z implementacj^ nowych
przedsi^wzi^c

lub modyfikacj^ dotychczasowych,

wi^ze si^ zatem,

co do zasady,

z koniecznosci^ poszukiwania oszcz^dnosci w ramach nieprzekraczalnego limitu wydatkow
i wymaga ograniczenia innych wydatkow podmiotow obj^tych regu^ wydatkow^. Zatem
wdrozenie proponowanych

rozwi^zari spowodowaJoby

koniecznosc

zmniejszenia

puli

srodkow przeznaczanych na realizacj? dotychczasowych zadari lub zwi^kszenia planowanego
deficytu budzetu paristwa albo zapewnienia systemowego zwi^kszenia dochodow w zakresie
podatkow.
Majqc na uwadze istniej^ce ograniczenia przy konstruowaniu budzetu paristwa (ww. SRW,
powi^anie wydatkow na zdrowie i obron^ narodow^ z PKB pol^czone ze wzrostcm
nak^ad6w, koniecznosc finansowania waznych spolecznie programow takich jak: ..Program
500+'\

„Mi^szkanie+")

brak jest uzasadnienia

do wprowadzahia dalszych rozwi^ari

generujqcych znacz^ce koszty. Przyj^cie przedmiotowej propozycji spowodowaloby bowiem
usztywnienie wydatkow budzetu paristwa w kolejnym obszarze, co nie sluzy racjonalnemu,
celowemu i efektywnemu gospodarowaniu srodkami publicznymi. Mogloby to ponadto
stwarzac zagrozenie dla stabilnosci finansow publicznych.
Przedstawiajqc powyzszq argumentacj^ uwazam, ze reforma szkolnictwa wyzszego i nauki
powinna

zostac

sfinansowana

w

ramach

dotychczasowych

srodkow

budzetowych

przeznaczanych na realizacie zadari w przedmiotowych obszarach, zwiekszonych w 2018 r.
o dodatkowa kwote 1 mid zl. Natomiast ewentualne decyzje co do wyboru, jak i wysokosci
Fmansowania z budzetu paristwa nowych przedsi^wzi^c lub zwi^kszenia nakladow na
kontynuacj^ dotychczasowych zadari w kolejnych latach, w kontekscie Iqcznych wydatkow
budzetu paristwa, winny bye - tak jak obecnie - podejmowane przez Rad? Ministrow,
a nast^pnie uchwalane w ustawie budzetowej przez Parlament RP.
2. Za niewlasciw^ nalezy uznac propozycj? (art. 372 ust. 1), aby srodki budzetu paristwa dla
podmiotow z obszaru szkolnictwa wyzszego i nauki na utrzymanie potencjalu dydaktycznego
oraz na utrzymanie potencjalu badawczego przekazywane

byly w formie subwcncii.

Subwencje s^ to publicznoprawne swiadczenia udzielane przez paristwo na rzecz innych
podmiotow publicznych o charakterze powszechnym, obligatoryjnym i bezzwrotnym, oraz CO odroznia je od dotacji - bezwarunkowym. Subwencia. w odroznieniu od dotacji, ma
charakter roszczenia prawnego, ajesli zostala przyznana z przeznaczeniem dla okreslonej
jednostki, musi zostac przekazana, co b^dzie powodowalo dodatkowe usztywnienie wydatkow
obj^tych budzetem paristwa. W obecnym stanie prawnym subwencje przyznawane

s^

w bardzo w^skim zakresie podmiotowym - jedynie jednostkom samorz^du terytorialnego
(ktore maj^ takie fmansowanie zagwarantowane w Konstytucji) oraz partiom politycznym.
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Arlykut 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych

stanowi, iz wydatki publiczne

powinny bye dokonywane w sposob celowy i oszcz^dny, z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektow z danych nakladow oraz optymalnego doboru metod i srodkow sJuz^cych
osiqgni^ciu zatozonych celow. Z punktu widzenia finansow publicznych najw^asciwszym
instrumentem przeznaczonym dla dofinansowywania podmiotow wykonujqcych zadania
publiczne, zarowno b^dgcych jednostkami sektora finansow publicznych, jak i znajduj^cych
si? poza tym sektorem,

dotacje. Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje

to podlegajqce szczegolnym zasadom rozHczania srodki z budzetu paristwa, budzetu
jednostek samorzqdu terytorialnego oraz z paristwowych fiinduszy celowych przeznaczone na
podstawie ustawy o finansach pubHcznych, odr^bnych ustaw lub umow mi^dzynarodowych,
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadari publicznych.
3. Podtrzymuj? uwag? o koniecznosci wykreslenia regulacii (art. 385), w mysl ktorych srodki
finansowe pochodzace z budzetu panstwa, niewykorzystane w danvm roku. mialyby
pozostawac w dyspozycji podmiotow nalez^cych do systemu szkolnictwa wyzszego i nauki.
Jak juz wskazywano opiniujqc pierwsz^ wersj? projektu, rozwi^ania te s^ niezgodne
z podstawowymi zasadami okreslonymi w ustawie ofinansach

publicznych,

tj. zasad^

jednorocznosci budzetu (art. 109) oraz zasad^ wygasania niezrealizowanych kwot wydatkow
budzetu paristwa z uplywem roku budzetowego (art. 181).
Zasada

jednorocznosci

budzetu

oraz

zasada

wygasania

wydatkow

sq

jednymi

z najwazniejszych zasad, ktore powinny bye spetnione, aby budzet paristwa byt wlaseiwie
wykonany i rozliezony. Reguly te dotycz^ calosei wydatkow uj^tych w ustawie budzetowej na
dany rok niezaleznie od rodzaju tych wydatkow, przy czym w zakresie dotacji ustawa
o finansach publicznych zawiera dodatkowo szczegolowe rozwi^ania.
Srodki publiczne pochodzace z budzetu paristwa powinny bye udzielane na okres jednego roku,
abrak realizacji zadari finansowanych tymi srodkami nie moze podlegac gratyfikacji w postaci
wydhizenia czasu ich finansowania. Proponowane zapisy dotycz^ce mozliwosci wieloletniego
wykorzystywania srodkow przyznanych z budzetu paristwa sprzyjaj^ ich nadmiememu
gromadzeniu i nie motywuj^ do racjonalnego i rzetelnego planowania tych srodkow oraz ich
wykorzystywania.

Ponadto

wdrozenie

postulowanyeh

propozyeji

moze

skutkowac

podejmowaniem kolejnych prob ustanowienia wyj^tkow w systemic finansow publicznych.
Dodatkowo wskazac nalezy, ze zgodnie z art. 162 pkt 3 ustawy o finansach

publicznych

dokonywanie wydatkow powinno nast^powac zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Nie
mozna wi^c wydatkowac otrzymanych srodkow na inne cele, jak sugeruje zaproponowane
brzmienie regulacji uj^tej w art. 385 ust. 1.
Analogiczna uwaga dotyczy art. 417 ust. 2, dotycz^cego

funduszu wsparcia osob

z niepetnosprawnosciami, w ktorym przewidziano przechodzenie na rok nast^pny srodkow
funduszu pochodz^cych z dotacji budzetowych.
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4. Nie ma uzasadnienia do wprowadzenia mechanizmu relacionowania wysokosci wynagrodzeri,
stvpendiow doktoranckich, dodatkow i innych swiadczen do wysokosci przeci^tnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowei w drugim kwartale roku poprzedniego. Dlatego tez
z poszczegolnych regulacji projektu ustawy - Frawo o szkolnictwie wyzszym i nance nalezy
usunqc wszystkie odestania do wysokosci ww. wynagrodzenia. Zastrzezenie te odnoszq si?
przede wszystkim do: art. 137, art. 138, art. 140 (wysokosc minimalnego miesi^cznego
wynagrodzenia pracownikow uczelni publicznej na poszczegolnych stanowiskach, wysokosc
dodatkow funkcyjnych), art. 184 (wysokosc wynagrodzenia promotorow, recenzentow
i cztonkow komisji habilitacyjnej uczestniczqcych w post?powaniach o nadanie stopnia
doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytulu profesora), art. 202

(wysokosc

wynagrodzenia

ksztalcenia

czlonka komisji przeprowadzaj^cego

ocen? srodokresowq

doktoranta), art. 209 (wysokosc stypendium doktoranckiego), art. 404 (wytyczne dotyczqce
ustalania wysokosci wynagrodzen czlonkow gremiow dzialajqcych w obszarze szkolnictwa
wyzszego i nauki). Kwoty wskazanvch powyzei swiadczen nalezy okreslic kwotowo.
Uzasadniajqc powyzsze stanowisko nalezy wskazac, ze rozwi^zanie to w istotny sposob
usztywniloby

planowanie

powodowaloby

budzetu.

Kazdorazowe

podwyzszenie

ww.

wynagrodzenia

automatyczny, niekontrolowany wzrost wydatkow na te cele. Ponadto,

z uwagi na fakt, iz zrodlem finansowania przedmiotowych zadari sq w gtownej mierze srodki
budzetowe, powi^zanie wysokosci tych wydatkow z poziomem wynagrodzen w gospodarce
narodowej, ksztattowanych w innym obszarze dzialari, nie jest relewantne.
Niezaleznie od zastrzezen dotyczqcych mechanizmow ustalania kwot ww. swiadczen,
nasuwaj^ si? zastrzezenia co do proponowanych wysokosci wynagrodzen i stypendiow
doktoranckich, ktore znacz^co wzrastaj^ w porownaniu z obecnie obowi^ujqcymi.
Projektodawca przy opracowywaniu koncepcji zmian w ww. zakresie przede wszystkim
powinien kierowac si? przeslank^ dotycz^cq mozliwosci sfmansowania postulowanych
rozwi^zan w ramach dotychczasowych srodkow pozostajqcych w dyspozycji wlasciwych
ministrow realizuj^cych zadania z zakresu szkolnictwa wyzszego i nauki, uwzgl?dniaj^cych
ewentualnie dokonany w 2018 r. wzrost nakladow w tych obszarach o 1 mid zl. Dlatego tez
rozwi^ania przyj?te w projekcie nie mogq zostac przyj?te, gdyz proponowany poziom
ww. swiadczen nie powinien w sposob istotny odbiegac od dotychczasowych wartosci.
Przyczym nalezy zwrocic uwag?, ze omawiane przepisy w wi?kszosci okreslaj^ minimalne
wartosci ww. swiadczen. A zatem pozwalaj^ na wyplat? wyzszych swiadczen, w przypadku
posiadania przez poszczegolne jednostki odpowiednich srodkow fmansowych.
Niezaleznie od powyzszego wskazac nalezy, ze podwyzszanie plac nauczycieli akademickich
w konsekwencji spowoduje rowniez podwyzszenie innych wydatkow, ktorych wysokosc
ustalana jest w relacji do ww. wynagrodzen np. wynagrodzen czlonkow Paristwowej Komisji
do spraw Poswiadczania Znajomo^ci J?zyka Polskiego jako Obcego (art. 1 I j ust. 8 ustawy
o j^zyku

polskim).
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5. W dalszym ciggu uwazam, iz niezbedne jest obiecie konsolidacia zarzqdzania plynnosci^
sektora finansow publicznych wolnych srodkow uczelni publicznych poprzez rozszerzenie
obowiqzku ich lokowania u Ministra Finansow.
Jak juz argumentowano

obj^cie konsolidacj^ byloby korzystne dla sektora finansow

publicznych jako calosci, przy zachowaniu kompetencji uczelni publicznych w zakresie
gospodarki finansowej oraz mozliwosci efektywnego zarz^dzania srodkami. Ulokowanie
wolnych srodkow przez jednostki sektora finansow publicznych w depozycie u Ministra
Finansow pozwalaloby na obnizenie potrzeb pozyczkowych budzetu paristwa i dlugu
publicznego. Obecnie cz^sc srodkow uczelni publicznych nie jest wykorzystywana na biez^c^
dzialalnosc i lokowana jest przede wszystkim w sektorze bankowym. Z drugiej strony Skarb
Paristwa w celu fmansowania potrzeb pozyczkowych budzetu paristwa pozyskuje na rynku
srodki poprzez sprzedaz skarbowych papierow wartosciowych, w szczegolnosci do sektora
bankowego. Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia calego sektora finansow
publicznych i powoduje powstanie niepotrzebnych kosztow w postaci roznicy pomi^dzy
kosztem

zacit^ganych

przez

Skarb

Paristwa

zobowi^zari,

a

oprocentowaniem

krotkoterminowych lokat w bankach.
Obj^cie uczelni
elastycznosci

publicznych procesem konsolidacji nie odbiera

ani

swobody,

ani

lokowania, a jedynie ogranicza katalog instrumentow, w ktore uczelnie

publiczne mogg lokowac wolne srodki. Nadal to jednostka swobodnie decyduje, czy ulokowac
srodki i na jaki okres. Po uptywie terminu depozytu srodki b^d^ zwracane wraz
z oprocentowaniem na rachunek jednostki. W przypadku braku dyspozycji ulokowania na
depozyt terminowy, srodki b^d^ automatycznie przekazywane w depozyt oyemight i rano
stawiane wraz z odsetkami do dyspozycji, bez zadnego uszczerbku dla jednostki. Takie
rozwi^zanie powinno bye korzystne dla jednostek, gdyz srodki przyjmowane przez Ministra
Finansow w depozyt s^ oprocentowane, podobnie jak w bankach komercyjnych, w oparciu
o stawki rynkowe, a zasady oprocentowania s^ w przejrzysty sposob okreslone w ustawie.
Nalezy przyj^c, iz podobnie jak w przypadku jednostek sektora finansow publicznych
podlegaj^cych konsolidacji, obj^cie uczelni konsolidacji zarzqdzania ptynnosciq w przypadku
cz^sci podmiotow moze wi^ac si? ze zwi^kszeniem, a w cz^sci ze zmniejszeniem
przychodow z tytulu dokonywanych przez te jednostki depozytow, w zaleznosci od warunkow
oferowanych im przez banki. Jednakze z punktu widzenia calego sektora publicznego mog^
powstac oszcz^dnosci ze wzgl^du na fakt, ze paplery wartosciowe sprzedawane przez
Ministra Finansow s^ wyzej oprocentowane niz depozyty dokonywane przez poszczegolne
jednostki w bankach komercyjnych. Glown^ korzysciq jest efeklywniejsze zarzqdzanie
aktywami i pasywami sektora, pozwalajqce na zmniejszenie dlugu publicznego i zwi^kszenie
stabilnosci finansow publicznych. Minister Finansow, korzystaj^c przejsciowo z wolnych
srodkow oddanych w depozyt, b^dzie mniej pozyczal na rynku finansowym. W dluzszej
perspektywie takie rozwi^zanie przyniesie korzysci dla wi^kszosci jednostek, ktore korzystaj^
ze srodkow publicznych.
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Dodatkowo nalezy wskazac, ze flmkcjonuj^cym od 2011 r. i rozszerzonym w 2014 r.
mechanizmem konsolidacji

obj^te jednostki sektora o zroznicowanym profilu dziatalnosci,

w tym o znacznej skali realizowanych przeptywow finansowych i zlozonej strukturze
organizacyjnej (np. Narodowy Fimdusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej i fundusze wojewodzkie) oraz o zblizonej do uczelni wyzszych
specyfice dziatalnosci (Polska Akademia Nauk i tworzone przez niq jednostki organizacyjne).
Dotychczas do Ministerstwa Finansow nie docieraty sygnaly o ograniczeniach w prawidtowej
realizacji gospodarki fmansowej jednostek wynikaj^ce z obj^cia o b o w i ^ i e m konsolidacji,
mimo ze przed jej wdrozeniem formulowane byly najrozniejsze obawy.
6. Nadal wnosz^ o dokonanie zmiany mechanizmu przekazywania publicznym szkotom
wyzszym srodkow z budzetu paristwa. Obecnie dotacje te nie mog^ bye lokowEine. Jednakze
uczelnie nie wykorzystuj^ srodkow przekazanych w ramach dotacji natychmiast po ich
otrzymaniu. Formalnie srodki te nie

lokowane, pozostaj^ jednak na oprocentowanych

rachunkach jednostek, a odsetki od tych srodkow mogq stanowic dochody poszczegolnych
jednostek. Koszty pozyskania przez Skarb Paristwa srodkow na sfmansowanie dotacji
(poprzez

sprzedaz

prawdopodobne

srednio

przychody,

i dlugotermi nowych
jakie

mogg

obligacji)

uzyskac

s^

uczelnie

istotnie
publiczne

wyzsze
z

niz

tytulu

krotkoterminowych lokat. Wprowadzenie projektowanego rozwi^ania pozwalatoby na
efektywniejsze zarz^dzanie srodkami publicznymi i przy zalozeniu, ze w ogolnej kwocie
dotacji przyznawanych

uczelniom publicznym istniej^ pewne

kwoty pozostajqce

na

rachunkach uczelni, rowniez obnizenie potrzeb pozyczkowych budzetu i wielkosci dlugu
publicznego. Ponadto mozliwosc pozyskiwania przez ministrow nadzorujqcych informacji
0 stanach srodkow na rachunkach poszczegolnych szkol wyzszych wzmocnilaby nadzor nad
wykorzystywaniem srodkow budzetowych.
Warto nadmienic, ze przeniesienie obshigi bankowej rachunkow uczelni publicznych do
Banku Gospodarstwa Krajowego nie powinno miec negatywnego skutku dla gospodarki
fmansowej prowadzonej przez te podmioty. Wzgl^dy techniczne zwi^ane z przyjmowaniem
1 zwrotem depozytow overnight wymuszaj^ koniecznosc korzystania z jednego banku przez
jednostki zobligowane do lokowania srodkow u Ministra Finansow. Bank ten oferuje
analogjczne produkty bankowe do produktow proponowanych przez banki komercyjne,
z ktorych korzystaj^ jednostki juz obj^te obowi^zkiem lokowania u Ministra Finans6w,
np. bankowosc elektroniczna, kredyty. Wprawdzie BGK. ma niewielkq liczb? oddziatow,
ale posiada odpowiednie umowy z innymi bankami komercyjnymi o obstug? kasow^, co nie
powinno generowac dodatkowych kosztow z tym zwi^anych. Jednoczesnie nalezy zwrocic
uwag?, iz uczelnie publiczne w chwili obecnej dokonuj^ wyboru banku prowadzqcego
obslug? bankow^ w trybie zamowieri publicznych. Oznacza to, iz co 4 lata dokonujq wyboru
banku, a tym samym moze to de facto wi^zac si? z koniecznosci^ przystosowania systemow
fmansowo-ksi^gowych uczelni oraz dokonaniem
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pozostatych

czynnosci wynikaj^cych

ze zmiany banku. Ponadto przekazywanie dotacji w transzach nie zmienia faktu, ze srodki te
pozostaj^ czasowo na rachunkach uczelni.
Nie znajduj? zatem podstaw do twierdzenia, ze przeniesienie obslugi bankowej uczelni
publicznych do BGK b^dzie mialo negatywny wptyw na funkcjonowanie tych jednostek.
7. Propozycja rozwi^ania polegajqcego na przekazywaniu przez ministra wtasciwego do spraw
finansow publicznych, na wniosek ministra wtasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego
i nauki. uczelni publicznej skarbowych papierow wartosciowych na zwi^kszenie fianduszu
zasadniczeso oraz na wylqczeniu takich emisji z limitow okreslonych w ustawie budzetowej
(art. 413), nie moze uzyskac akceptacji. Jest to sprzeczne z rozwi^zaniami systemowymi
przyj^tymi w ustawie ofinansach

publicznych.

Ponadto wprowadzaloby to mozliwosc

finansowania uczelni ze srodkow .budzetowych poza ustawy budzetow^. Wprawdzie
rozwi^anie takie zostalo przyj^te w odniesieniu do BGK, jednakze dotyczylo wyj^tkowej
sytuacji

zwi^anej

z

koniecznosciq

dokapitalizowania banku.

Wprowadzenie takiej

mozliwosci w odniesieniu do uczelni publicznych budzi zasadnicze w^tpliwosci w kilku
aspektach.
Konstrukcja taka stanowilaby wylom w kontekscie r6wnosci podmiotow wobec prawa.
Nalezy bowiem zakladac, ze w przypadku przyznania takiego uprawnienia uczelniom
publicznym, pozostale jednostki sektora finansow publicznych rowniez b?d^ domagac si?
przyznania tozsamego uprawnienia. Zatem z wyj^tku zostanie uczyniona zasada.
Potencjalnq konsekwencj^ proponowanego zapisu bytby trudny do przewidzenia, formalnie
niczym nieograniczony, wzrost dlugu publicznego (zarowno wg definicji krajowej, jak i UE)
oraz kosztow jego obslugi, a takze wzrost relacji dlugu publicznego do PKB. Brak jest
uzasadnienia, aby Skarb Paristwa przekazywat uczelniom publicznym obligacje skarbowe
w nieograniczonej ilosci. Ponadto, operacje nowatorskie, nieznajduj^ce odzwierciedlenia
w praktyce powinny bye uzasadnione i transparentne, ze wskazaniem korzysci dla finansow
publicznych, tymczasem przedstawiona propozycja nie spelnia wskazanych wyzej przeslanek.
Nalezy przy tym zauwazyc, ze obecnie Ministerstwo Finansow d^zy do ujednolieenia
w projektach ustaw organu wtasciwego do emisji skarbowych papierow wartosciowych,
ktorym zgodnie z ustawy o dzialach administracji rzqdowej oraz przepisami unijnymi jest
minister wtasciwy do spraw budzetu.
8. Podtrzymuj? uwag? do art. 412 ust. 2 i 3, zgodnie z ktorym w uczelni publicznej srodki trwale
oraz wartosci niematerialne i prawne, z wyj^tkiem budynkow i lokali oraz obiektow inzynierii
l^dowej i wodnej, podlegaj^ amortyzacji na zasadach okreslonych w odr^bnych przepisach.
Natomiast wartosc budynkow i lokali oraz obiekt6w inzynierii l^dowej i wodnej podlega
odpisom umorzeniowym. Proponowane rozwi^anie wymaga zmiany. Brak jest uzasadnienia
do przyimowania odmiennvch - od okreslonych w ustawie o rachunkowosci
umorzenia

i amortyzacji wskazanych

w tych przepisach

- zasad

skladnikow maiatkowych.

W przedmiotowym zakresie zastosowanie powinny miec generalne (nadrz^dne) zasady
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wynikaj^ce z ustawy o rachunkowosci. Pragn? przypomniec, ze w dniu 26 lipca 2016 r. Rada
Ministr6w przyj?ia „Zalozenia refortny systemu budzetowego w Polsce", z ktorych wynika
m.in., ze istotny kwesti^ tej reformy jest uporz^dkowanie sposobu zarzqdzania fmansami
publicznymi poprzez zmian? systemu zbierania danych, t j . systemu

sprawozdawczosci

budzetowej oraz sprawozdawczosci finansowej, opartej na uporzqdkowanej i ujednoliconej
dla calego sektora finansow publicznych rachunkowosci publicznej. Zatem nalezy dokladac
wszelkich starah, aby projektowane przepisy dedykowane jednostkom finansow publicznych
byly jednolite dla wszystkich jednostek sektora finansow publicznych, w tym uczelni
publicznych.
Podnoszona przez projektodawc? argumentacja wskazuje, ze w uczelniach publicznych
fiindusz zasadniczy jest powi?kszany o, rownowartosc sfinansowanych z dotacji z budzetu
pahstwa oraz srodkow z innych zrodel, zakonczonych i oddanych do uzytkowania inwestycji
budowlanych w zakresie budynkow i lokali oraz obiekt6w inzynierii Igdowej i wodnej.
Obiekty te nie ulegaj^ odpisom amortyzacyjnym, a s^ umarzane. Rozwi^anie to powoduje,
ze koszty amortyzacji tych obiektow nie zwi?kszaj4 kosztow fiankcjonowania, a tym samym
nie wplywaj^ ujemnie na wynik finansowy uczelni, co ma si? przekladac

na mniejsze

finansowanie z budzetu, a straty netto w okreslonej w przepisach wielkosci wplywaj^ na
uruchomienie programu naprawczego.
Nalezy jednakze zauwazyc, ze w z w i ^ k u z kompleksowymi zmianami w zakresie dzialania
uczelni

publicznej,

powinny

rowniez

zostac

rachunkowosci. Dlatego tez argumentacja

dokonane

modyfikacje w

o kontynuacji dotychczasowych

obszarze
przepisow

i praktyki w ich stosowaniu nie znajdujq uzasadnienia. Nie jest zasadne ulrzymywanie
szczegolnych zasad rachunkowosci w zakresie fiinduszowego (z fiinduszem zasadniczym)
ujmowania, rozliczania i umarzania skladnikow aktywow oraz strat netto. Zastosowanie
w tym zakresie powinny miec - tak jak w wi?kszo^ci jednostek sektora finansow publicznych
posiadaj^cych osobowosc prawnq - ogolne zasady okreslone w ustawie o rachunkowosci^
a w szczeg61nosci

w art. 41. Przepis ten stanowi, ze dokonywane, zgodnie z zasadq

ostroznosci, rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow obejmujq w szczegolnosci srodki
pieni?zne (a zatem rowniez kwoty dotacji i subwencji) otrzymane na sfinansowanie nabycia
lub wytworzenia srodkow trwatych, w tym takze srodkow irwatych w budowie oraz prac
rozwojowych, jezeli stosownie do innych ustaw nie zwi?kszaj^ one kapitalow (fianduszy)
wlasnych (art. 41 usl. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowosci). Analogiczne rozwi^zanie zawarte jest
w art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowosci w odniesieniu do nieodplatnie otrzymanych, w tym
takze w drodze darowizny, srodkow trwalych, srodkow trwatych w budowie oraz wartosci
niematerialnych

i prawnych.

W

tych

przypadkach

kwoty

zaliczone

do

rozliczeh

mi?dzyokresowych przychodow zwi?kszajq stopniowo pozostale przychody operacyjne,
rownolegle do odpis6w amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od srodkow
trwalych lub kosztow prac rozwojowych sfinansowanych z tych zrodel. Takie rozwi^zanie
ewidencyjne zapewnia neutralny wplyw tych zdarzen na wynik finansowy uczelni publicznej.

Nie powoduje ono zwiekszonego finansowania z budzetu paristwa i nie ma wplywu na straty
netto. ktore moea bye przeslank^ do uruchomienia programu naprawczego.
9. Gruntownego przepracowania wymaga punkt 6. Oceny Skutkow Regulacji. Wskazane zostaly
tarn jedynie globalne kwoty wzrostu wydatkow w poszczegolnych latach, ktore ponadto
w porownaniu z pierwsz^ wersj^ projektu wzrastaj^ w bkresie 10-letnim z kwoty 4.950,6
mlnzl do kwoty 167.405,1 mln zl. Przedstawione informacje powinny zostac skorygowane,
uzupetnione i uporz^dkowane.
W z w i ^ u z tym niezbedne jest dokonanie ponownej analizy projektowanych rozwi^zari oraz
kosztow ich wdrozenia, tak aby mogty bye one zrealizowane w ramach obecnego poziomu
wvdatkow przeznaczanych na szkolnictwo wyzsze i nauke (w budzetach poszczegolnych
dysponentow oraz w rezerwach celowych). Przedstawiaj^c propozycje zmian zmierzaj^cych
do wprowadzenia usprawnieri w ww. obszarach, w celu podniesienia jakosci prowadzonych
badari i ksztalcenia, nie nalezy generowac dodalkowych, istotnych kosztow dla budzetu
paristwa, lecz d^yc do poprawy efektywnosci wykorzystywania posiadanych zasobow
(np. poprzez ograniczenie srodkow na inne, mniej istotne cele i alokowanie ich na realizacj?
nowych przedsi^wzi^c). Dlatego tez ponownie pragn? podkreslic, ze realizacja zadari, ktore
zostan^ przewidziane w projekcie winna odbywac si? w dotychczasowych warunkach
finansowych.
Ponadto zauwazenia wymaga, ze informacje dotycz^ce wplywu na sektor finansow
publicznych s^ zbyt ogolne. Ograniczono si? jedynie do przedstawienia zbiorczych kwot
dodatkowych wydatkow, jakie mialyby bye zagwarantowane w budiecie w kolejnych latach
obowi^ywania ustawy. Podejscie takie jest niewtasciwe. W OSR nalezy w sposob czytelny
i wyczerpujqcy przedstawic wplyw planowanych do wdrozenia dziatari na sektor finans6w
publicznych. Dlatego tez niezb?dne jest uzupetnienie danych o informacje w nast^puj^cym
zakresie:
a. Kazda nowa propozycja wi^z^ca si? ze zmian^ poziomu kosztow (zarowno
zwi?kszeniem, jak i zmniejszeniem) powinna bye odr?bnie wskazana wraz ze
szczegotowymi szacunkami pozwalaj^cymi na weryfikacj? skutkow finansowych oraz
zrodlem ich sfinansowania (np. dotychczasowy budzet wlasciwych ministrow, rezerwa
celowa).
b. Nalezy wskazac,

ktorych dysponentow, realizujqcych zadania

w omawianych

obszarach, dotyczylyby dodatkowe koszty oraz jaka jest ich wysokosc i zrodlo
sfinansowania. Nie wiadomo np. czy MON mialby pokrywac wydatki zwi^ane
z realizacjq niektorych, nowych zadari w ramach wydatkow obronnych okreslonych
w art. 7 ustawy o przebudowie

i modernizacji

technicznej

oraz finansowaniu

Sil

Zbrojnych RP.
c. Niezb?dne jest takze wykazanie w OSR propozycji, ktore powoduje koniecznosc
alokacji srodkow pomi?dzy poszczegolnymi cz?sciami budzetowymi (np. przej?cie
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przez ministrow nadzoruj^cych uczelnie „branzowe" zadari zwi^zanych z utrzymaniem
potencjalu

badawczego).

Z informacji projektodawcy powinno jednoznacznie

wynikac, z ktorych cz?^ci i do ktorych cz^sci miatyby zostac przeniesione srodki
wjakiej wysokosci. Jezeli na obecnym etapie nie jest mozliwe przedstawienie
precyzyjnych danych w tym zakresie, nale^ wyjasnic kiedy i w jakim trybie
przekazane zostan^ te informacje.
Nalezy rowniez miec na uwadze, ze zgodnie z wymogami art, 50 ust. la, 4, 5 ustawy
o finansach publicznych w przyjmowanych przez Rad? Ministrow projektach ustaw, ktorych
skutkiem fmansowym moze bye zmiana poziomu wydatkow jednostek sektora finansow
publicznych w stosimku do wielkosci wynikaj^cych z obowiqzujqcych przepisow, okresla si?
wtresci projektu maksymalny limit tych wydatkow wyrazony kwotowo, na okres 10 lat
budzetowych wykonywania ustawy, oddzielnie dla kazdego roku, poczynaj^c od pierwszego
roku planowanego wejscia w zycie ustawy, w podziale na: budzet paristwa, jednostki
samorz^du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, pozostale jednostki sektora finansow
publicznych.

Dodatkowo,

ustawa

musi

okreslac

mechanizmy

koryguj^ce, maj^ce

zastosowanie w przypadku przekroczenia lub zagrozenia przekroczenia przyj?tego na dany
rok budzetowy maksymalnego limitu wydatkow oraz organ, ktory monitoruje wykorzystanie
limitu wydatkow na wykonywanie zadania publicznego przez jednostki sektora finansow
publicznych oraz odpowiada za wdrozenie mechanizmow koryguj^cych.
Nalezy podkreslic, ze przepisy art. 50 ust. la, 4 i 5 ustawy ofinansach
nie stanowi^ o sposobie

zabezpieczenia

srodkow

na

publicznych,

realizacj? zadari wynikaj^cych

z projektowanych przepisow ustawowych skutkuj^cych zwi^kszeniem wydatkow w stosunku
do

obowi^jqcych

przepisow.

Tylko

w

przypadku

jednoznacznego

wskazania,

ze przedmiotowa ustawa nie powoduje zmiany poziomu wydatkow (tj. ich znmiejszenia lub
zwi^kszenia) mozliwe jest niestosowanie ww. przepisow prawnych.

Pozostale uwagi do projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
1. Z art. 35 nie wynika, czy likwidacja oraz zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej
b^dzie dokonywana w drodze ustawy (analogicznie jak jej utworzenie), czy tez w innym
trybie. W odniesieniu do publicznych uczelni zawodowych kwestie te zostaly uregulowane.
Ponadto nie wskazano, jakie obligatoryjne elementy powinien zawierac akt o utworzeniu
publicznej uczelni akademickiej, chociaz zostalo to okreslone w stosunku do publicznych
uczelni zawodowych.
2. W art. 65 ust. 4 przewidziano mozliwosc bezterminowego wydhizenia czasu trwania studiow
niestacjonamych. W dalszym ci^gu jednak nie wskazano w OSR jaki wptyw ww. rozwi^anie
b?dzie mialo na wydatki budzetu paristwa z tytutu finansowania uigowych przejazdow
srodkami publicznego transportu zbiorowego.
3. Podtrzymuj? uwag? o braku zasadnosci rozszerzenia kr?gu osob mog^cych ubiegac si?
o kredyt studencki o wszystkich cudzoziemcow (art. 98, art. 210). Niewtasciwa jest
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argumentacja,

iz jezeli banki nie wprowadzaj^ ograniczeri w tym zakresie,

nie ma

uzasadnienia do ustawowego regulowania tej kwestii. Preferencyjnosc ww. kredytow polega
bowiem na pokrywaniu z budzetu

paristwa cz?sci

odsetek oraz kosztow umorzeri

w przewidzianych prawem granicach. Zatem kazda propozycja powodujgca zwi^kszenie
liczby beneficjentow otrzymujqcych t? form? wsparcia finansowego, powoduje wzrost
wydatkow budzetu paristwa, a nie bankow komercyjnych udzielaj^cych kredytow. Majqc
powyzsze na uwadze nalezy skorygowac przedmiotowy przepis i przyj^c rozwi^ania
analogicznie jak w obowi^uj^cym stanie prawnym.
Ponadto w ust. I art. 98 W?dnie odeslano do ust. 3.
4. Kwestie dotycz^ce finansowania federacji podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki
(art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 pkt 7)

nieprecyzyjnie uregulowane. Z przepisow nie

wynika jednoznacznie, w j a k i spos6b jednostki uczestnicz^ce b?dq pokrywac koszty wspolnej
realizacji zadari oraz funkcjonowania federacji.
5. Wydaje si?, ze przepisy art. 172 oraz art. 426 w zakresie dotycz^cym podatkow nie nios^ ze
sob^ zadnej tresci normatywnej, gdyz odnosz^ si? do zwolnieri okreslonych w innych
ustawach. Powstaje zatem pytanie, Jaki jest eel wprowadzania ww. regulacji, zwlaszcza
w sytuacji,

gdy

dzialania

resortu

szkolnictwa

wyzszego

i

nauki

zmierzac

maj^

do odbiurokratyzowania przepisow reguluj^cych te obszary. Ponadto nalezy zauwazyc, ze:
Dochody zarowno uczelni, jak i federacji, mogq podlegac zwolnieniu na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (po spelnieniu warunkow
wynikaj^cych z przepisow podatkowych). St^d tez wprowadzanie dodatkowych zapisow
dotyezqeych regulacji podatkowych, niejako konkurencyjnych dla ustaw podatkowych, jest
nieuzasadnione i moze prowadzic do w^tpliwosci interpretacyjnych. Ponadto, normy prawne
w zakresie przepisow podatkowych powinny znajdowac si? w aktach prawa podatkowego,
tj. w ustawie o podatku dochodowym od osob prawnych.
Zasady funkcjonowania podatku VAT, w tym w szczegolnosci zwolnienia od tego podatku,
wynikaj^ z przepisow ustawy o podalku od towarow i uslug oraz z przepisow wykonawczych
do tej ustawy. Kwestie zwi^ane z opodatkowaniem tym podatkiem powinny zatem pozostac
przedmiotem wylqcznie tychze regulacji. Dodatkowo wskazac nalezy na art. 4 ustawy o VAT,
zgodnie z ktorym ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odr?bnych ustaw nie
maj^ zastosowania do podatku od towarow i uslug. Powyzsze oznaeza, ze to przepisy
W W . aktow prawnych dotyezqeych podatku VAT sq dla podatnikow tego podatku zrodlem
regulacji, do ktorych przestrzegania s^ oni zobowi^zani prowadzic dzialalnosc gospodarez^
lub wykonuj^e inne ezynnosci obj?ie zakresem systemu VAT. Odniesienia zatem do sposobu
opodatkowania roznego rodzaju ezynnosci podatkiem VAT wymienione w irmych niz ustawa
0 VAT przepisach, powinny zostac usuni?te.
Dodatkowo nadmienic nalezy, ze ustawa o VAT - w oparciu o zasad? autonomii prawa
podatkowego -

w sposob niezalezny

formutuje definicje oraz przeslanki do obj?cia

wykonywanych ezynnosci opodatkowaniem tym podatkiem, przy czym jednoznaczna ocena

skutk6w prawnopodatkowych w zakresie VAT jest mozliwa w oparciu o analiz? caloksztahu
okolicznosci w danej sprawie. W z w i ^ k u z dose ogolnym okresleniem w projektowanej
ustawie zadari uczelni oraz zadari federacji nie jest wykluczone, ze niektore z wykonywanych
przez podmioty wymienione w projektowanej ustawie czynnosci b?dq opodatkowane
podatkiem VAT.
6. W art. 182 ust. 5 wskazano, ze rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego
lub dyrektor instytutu mi?dzynarodowego moze zwolnic osob?, ktora ubiega si? o nadanie
stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytuhi profesora z oplaty za
przeprowadzenie post?powania w tej sprawie, w calosci lub w cz?sci. Nie wskazano jednak
przeslanek dokonania lakiego zwolnienia.
7. W dalszym ciqgu zastrzezenia budzi propozycja (art. 325 ust. 2 pkt 5), aby cudzoziemiec
posiadaj^cy certyfikat znajomosci j?zyka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie C I ,
byl obligatoryjnie zwolniony z oplat za ksztatcenie na studiach, studiach podyplomowych lub
w innych formach (szkolenia, kursy). Rozwi^anie to byloby sprzeczne z d^zeniem
projektodawcy do zwi?kszenia autonomii uczelni. W celu zach?cenia obcokrajowcow do
uczenia si? j?zyka polskiego wystarczajqce byloby wskazanie w ustawie, ze decyzje
o zwolnieniu ww. osob z oplat mog^ podejmowac samodzielnie poszczegolne uczelnie.
Wowczas

istnialby rowniez mechanizm ograniczaj^cy koszty dla uczelni zwi^ane

z ksztalceniem, w sytuacji gdyby rozwi^anie to okazalo si? bardzo populame.
8. W art. 329 ust. 1 po wyrazeniu „(OECD)" proponuje si? dodac wyraz „lub".
9. Z zaproponowanych przepisow (art. 338, 339, 340) wynika, ze Konferencja Rektorow
Akademickich Szkol Polskich, Konferencja Rektorow Publicznych Uczelni Zawodowych,
Konferencja Rektor6w Zawodowych Szk61 Polskich, Parlament Studentow RP oraz Krajowa
Reprezentacja Doktorantow, posiadac b?d4 osobowosc prawn^. Oznacza to, ze zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowosci jednostki te zobowi^ane b?d4 do prowadzenia
ksi^g

rachunkowych i sporz^dzania

sprawozdari

fmansowych zgodnie

z

zasadami

okreslonymi w tej ustawie. Przedmiotowy projekt ustawy nie zawiera regulacji w zakresie:
a) okreslenia zasad tworzenia, zmniejszania i zwi?kszania funduszy wlasnych tych
jednostek. Zauwazenia wymaga, ze w polskim systemic prawnym we wszystkich
jednoslkach prowadz^cych ksi?gi rachunkowe (tj. zarowno w jednoslkach zaliczanych
do sektora finansow publicznych, jak i jednoslkach gospodarczych) rownowartosc
mienia wnoszonego przez podmioty lub organy zalozycielskie znajduje, na dzieri
utworzenia

tych

jednostek,

swoje

odzwierciedlenie

w

funduszu

(kapitale)

podstawowym. Z kolei osi^gni?te zyski netto jednostki, powinny bye odnoszone na
utworzony w tym celu fundusz zapasowy lub rezerwowy; z tego fiinduszu powinny bye
pokrywane ponoszone przez jednostk? straty netto,
b) okreslenia, czy kazde roczne sprawozdanie finansowe tych jednostek b?dzie podlegac
badaniu przez firm? audytorskq, czy tez po spelnieniu kryteriow okreslonych w art. 64
ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowosci^
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c) wskazania organu, ktory b?dzie zatwierdzat roczne sprawozdanie finansowe tych
jednostek,
d) wskazania organu, ktory b?dzie dokonywal wyboru firmy audytorskiej dokonuj^cej
badania tego sprawozdania.
10. Ponownie wskazac nalezy, ze srodki na utrzymanie potencjahi badawczego nie powinny
obejmowac

kosztow

zakupu

lub

wytworzenia

aparatury

naukowo-badawczej

oraz

infrastruktury informatycznej o wartosci nieprzekraczaj^cej 500 tys. zl (art. 366 pkt 2 lit. b
oraz art. 374 ust. 3 pkt I). Z uwagi na to, iz wydatki na zakup „urz4dzeri" powyzej okreslonej
przepisami kwoty maj^ charakter maj^tkowy, wtasciwym rozwi^zaniem byloby, aby srodki na
W W . cele przekazywano w ramach strumienia finansowego przewidzianego na inwestycje
zwiqzane z dziatalnosciq naukowq.
11. W art. 366 pkt 11, w wyrazeniu "srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie
(...)",

wyraz

"udzielonej" powinien bye

zastqpiony

z terminologiq uzyt^ w ustawie o finansach

wyrazem

publicznych.

"udzielanejzgodnie

Wyraz "udzielonej" sugeruje,

ze pomoc zostala juz otrzymtina i nie b?d4 juz pozyskiwane srodki z tego zrodla, natomiast
wyraz "udzielanej" wskazuje, ze proces caly czas trwa, nie zostal zakoriczony, srodki b?d4
uzyskiwane rowniez w przysztosci.
12. W art. 367 ust. 2 zaproponowano, aby srodki finansowe dla uczelni akademickich na
utrzymanie

potencjalu

dydaktycznego

oraz

na

utrzymanie

potencjalu

badawczego

przekazywane byly w ramach jednej subwencji. Rozwiqzanie to oznaczaloby, ze szkoly
wyzsze pozbawione b?d^ informacji, jakie srodki zostaly im przyznane na realizacj?
podstawowych zadari. Prosz? o wyjasnienie, w jakim celu wprowadzone zostalo to
rozwi^anie.
13. W art. 382 nalezaloby okreslic zawartosci raportu z wykorzysiania srodkow finansowych,
o ktorych mowa w art. 366 pkt 6, 7 i 9.
14. Niezaleznie

od przedstawionych

we wst?pnej

cz?sci

pisma

generalnych

zastrzezeri

dotyczqcych ustalania nakladow budzetowych na szkolnictwo wyzsze i nauk? w relacji do
procentowego udzialu w PKB, nalezy podkreslic, iz powolywanie si? w art. 386 ust. 1 na
dzialy administracji rz^dowej, jest niewlasciwe. Dzial administracji rz^dowej nie musi bye
tozsamy z dzialem klasyfikacji budzetowej, gdyz jest przede wszystkim utozsamiany z cz?sci4
budzetow^. Zatem w zaproponowanym brzmieniu postulowany wzrost wydatkow skierowany
bylby wytgcznie do dotychczasowych cz?sci 28 - Nauka i 38 - Szkolnictwo wyzsze, chociaz
proponowane w projekcie rozwi^ania odnosz^ si? rowniez do innych dysponentow
realizujqcych zadania w omawianych obszarach.
15. Regulacje art. 408 powinny bye rozszerzone, poprzez wskazanie, ze na odr?bnych rachunkach
bankowych gromadzi si? rowniez srodki finansowe z dotacji.
16. Z art. 409 wynika, ze uczelnia publiczna prowadzic b?dzie samodzielnq

gospodark?

finansow^ na podstawie planu rzeczowo - finansowego, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych oraz przepisami o rachunkowosci. Nalezy zwrocic uwag?, ze gospodarka
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finansowa obejmuje kwestie zwi^ane z planowaniem finansowym, gromadzeniem srodk6w
pieni?znych

i

ich

wydatkowaniem,

budzetowaniem,

okreslaniem

zasad

tworzenia

i rozdysponowywania funduszy w tworzonych jednostkach, jak i sporz^dzaniem sprawozdari
z wykonania powyzszych procesow. Nie obejmuje ona natomiast kwestii dotycz^cych
rachunkowosci i sprawozdawczosci fmansowej (art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowosci).
Wskazywanie zatem przepisow o rachunkowosci jako podstawy prawnej prowadzenia
samodzielnej gospodarki finansowej jest niezasadne i wymaga wykreslenia.
17. W mysl art. 409 ust. 2 uczelnia niepubliczna prowadzi gospodark? finansow^ na podstawie
planu rzeczowo-finansowego. Nieprawdziwe jest wi?c stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu
(str. 79, przedostatni akapit), iz uczelnie niepubliczne nie b?dq zobligowane do sporz^dzania
planow rzeczowo-finansowych.
18. Podtrzymuj?

uwag?,

ze

art.

410

i

art.

412

ust.

I

wymagaj^ uporz^dkowania

i przeredagowania. Przepisy te powinny regulowac kwestie zwi^ane z tworzeniem funduszy
wlasnych uczelni publicznej. Uczelnie publiczne powinny tworzyc fundusz podstawowy
(statutowy) - zasadniczy, ktory odzwierciedlac powinien rownowartosc mienia otrzymanego
przez uczelni? na dzieri jej utworzenia oraz fundusz zapasowy lub rezerwowy, na ktory
powinny bye odnoszone osi^gni?te zyski netto i z ktorego powinny bye pokrywane straty
netto. Nalezy wskazac, iz w sytuacji, gdy przepisy szczegolne (w tym przypadku art. 410
ust. 4 projektowanej ustawy) stanowi^, iz fundusz podstawowy (statutowy) - w odniesieniu do
uczelni fundusz zasadniczy - ulega zmniejszeniu o wartosc straty netto, to taka sytuacja moze
doprowadzic do „wyzerowania" tego funduszu. Ponadto zb?dne jest wskazywanie fiinduszy,
ktorych obowi^zek tworzenia wynika z odr?bnych przepisow.
19. W art. 411 nalezy okreslic organ uprawniony do wyboru firmy audytorskiej dokonuj^cej
badania sprawozdania.
20. Art. 412 ust. 4 stanowi o mozliwosci zaliczenia kosztow zakupu oraz wytworzenia aparatury
naukowo - badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartosci nieprzekraczaj^cej
500.000 zi, zaliczanej do srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych (...),
do kosztow realizacji zadari finansowanych ze srodkow przyznawanych m.in. w formie
dotacji. Nalezy zauwazyc, ze w kazdym przypadku w odniesieniu do ww. srodkow trwalych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych powinna -

dla celow obliczenia wyniku

finansowego - zostac ustalona ich wartosc poczqtkowa dla uj?cia tych aktywow w ksi?gach
rachunkowych i od tej wartosci powinny bye dokonywane odpisy amortyzacyjne (definicje
z ustawy o rachunkowosci; aktywow - art. 3 ust. 1 pkt 12, srodkow trwalych - art. 3 ust. 1 pkt
13, wartosci niematerialnych i prawnych - art. 3 ust. 1 pkt 14 oraz art. 31 i art. 32).
21. W z w i ^ u z wykresleniem w art. 423 ust?pu 1, z obecnego brzmienia przepisu nie wynika,
ze Fundusz Kredytow Studenckich jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nalezy zatem wyjasnic, czy resort szkolnictwa wyzszego planuje przyj^c do realizacji z BGK
zadania zwi^ane z przyznawaniem kredytow studenckich.
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Ponadto, jak juz wskazywano, doprecyzowania wymaga zapis art. 423 ust. 1 pkt 1, poprzez
wskazanie, ze przychodami Funduszu Kredytow Studenckich sq dotacje celowe. Rodzaj
dotacji przekazywanych do Funduszu powinien wynikac z przepisow prawa materialnego,
gdyz na podstawie ww. regulacji tworzona jest ustawa budzetowa.
22. Odnosz^c si? do art. 424 ust. 2 zauwazyc nalezy, iz brak jest uzasadnienia, aby w rocznym
planie finansowym Funduszu Kredytow Studenckich sporzqdzano odr?bny bilans oraz
rachunek zyskow i strat tego Funduszu. Powstaje rowniez w^tpliwosc co do wyodr?bniania
w w w . planie funduszu rezerwowego, o ktorym mowa w art. 424 ust. 2 pkt 1. Przepis ten
wymaga przeredagowania.
23. Zastrzezenia budz^ propozyeje, aby finansowanie wydatkow zwi^zanych z ksztalceriiem
w uczelniach wojskowych student6w studiow stacjonamych i doktorantow, b?d^cych osobami
cywilnymi, przeniesione zostalo z cz?sci 38 - Szkolnictwo wyzsze do cz?sci 29 - Obrona
narodowa (art. 462), a w konsekwencji takze dokonanie zmiany w art. 7 ustawy
o przebudowie i modernizacji lechnicznej oraz fmansowaniu

Sil Zbrojnych RP (art. 59 ustawy

wprowadzajqcej (...)), polegaj^eej na wskazaniu, iz wydatkow tych nie zalicza si? do
wydatkow ustalanyeh na potrzeby obronne RP, gdyz nie mieszcz^ si? one w katalogu
wydatkow obronnych. Rozwi^anie to stwarza podstaw? do ubiegania si? przez MON
0 dodatkowe srodki powyzej limitu wydatkow obronnych okreslonego w art. 7 cytowanej
powyzej ustawy. W zwiqzku z powyzszym proponuje si? zrezygnowanie z ww. regulacji
1 pozostawienie obecnie funkejonuj^cych rozwi^zari.
24. W zwi^zku z rezygnacj^ z regulowania gospodarki finansowej uczelni publicznej w drodze
rozporz^dzenia, zasadne jest unormowanie w projekcie ustawy zasad sporz^dzania rocznego
planu rzeczowo-finansowego, ktore obecnie okreslone s^ w rozporzqdzeniu.
25. Maj^c na uwadze propozyej? dodania art. 9a do ustawy o odpowiedzialnosci
dyscypliny finansow publicznych,

za naruszenie

nieprawdziwe jest stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu

(str. 69), iz „przekazana subwencja nie b?dzie podlegac zwrotowi i rozliczeniu w rozumieniu
celu". Pomimo zwi?kszenia elastycznosci mozliwosci wykorzystania srodkow przekazanych
w drodze subwencji, proponuje si? mozliwosc przypisania odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych w przypadkaeh przewidzianych w projektowanym art. 9a
W W . ustawy m.in za wydatkowanie subwencji dla podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego
i nauki niezgodnie z przeznaczeniem i za niedokonanie w terminie zwrotu tej subwencji.
Uwagi do projektu ustawy - Przepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce
1. W art. 12 i 43 wprowadza si? zmiany w samorzqdowych ustawach „ustrojowych", t j . ustawie
o samorzqdzie

gminnym

i ustawie o samorzqdzie powiatowym,

przewidujgc rozszerzenie

katalogu zadari wlasnych gmin i powiatow z zakresu edukacji publicznej o obowi^zek
wspierania szkol wyzszych, majqeych siedzib? na obszarze odpowiednio gminy i powiatu, jak
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rowniez wspierania materialnego studentow i doktorantow. Obecnie jedynie samorzqd
wojewodztwa ma przypisane, jako zadanie wlasne, zadanie z zakresu szkolnictwa wyzszego
i to w znacznie w?zszym zakresie niz przewiduje to obecna nowelizacja (art. 42 projektu).
Zadanie wlasne, co do zasady, finansowane jest z dochodow wlasnych uzupelnionych
subwencji ogolnq. Zmiany w zakresie realizowanych zadari moglyby wymagac zatem
zwi?kszenia dochodow jednostek samorz^du terytorialnego. Wpisanie w zakres zadari
samorz^dow wspierania szkol wyzszych oznaczaloby, ze jest to zadanie obligatoryjne.
W z w i ^ u z powyzszym - z systemowego punktu widzenia - lepszym rozwi^aniem byloby
wprowadzenie w przywolanych wyzej przepisach ustaw mozliwosci dofinansowania tych
zadari (byloby to zadanie fakultatywne, uzaleznione od decyzji organow stanowiqcych
w jednoslkach

samorz^du

terytorialnego

i

nie

wymagaloby

zwi?kszania

dochodow

samorzgdow).
Wymaga jednoczesnie zauwazenia w tym zakresie pewna niekonsekwencja projektodawcy,
bowiem projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie

wyzszym i nauce przewiduje w art. 373

mozliwosc przekazywania uczelniom przez jednostki samorz^du terytorialnego srodkow
finansowych na wykonywanie zadari, okreslonych w tej ustawie, w sposob fakultatywny.
2. Odnoszqc si? do art. 19, dokonujqcego zmiany ustawy o podatku dochodowym

od osob

fizycznych zwanej dalej ..ustawy PIT" nalezy zauwazyc, ze:
•

trzeciej zmianie proponuje si? nadac nasi?puj4ce brzmienie:
a) pkt 39 i 39a otrzymuj^ brzmienie:
„39) stypendia i zapomogi, o ktorych mowa w ustawie z dnia ... - Prawo o szkolnictwie
wyzszym i nauce oraz stypendia otrzymywane w ramach programow lub przedsi?wzi?c,
0 ktorych mowa w art. 377 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiow przyznawanych
przez osob? fizycznq lub osob? prawn^ nieb?d4c^ paristwow^ ani samorz^dow^ osob^
prawn^ zwolnienie ma zastosowanie o ile zasady ich przyznawania zoslaly zatwierdzone
przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki;
39a) stypendia i zwi^ane z nimi ryczahy na koszty podrozy, przyznane na podstawie
decyzji Dyrektora N^odowej Agencji Wymiany Akademickiej wydanej na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
(Dz. U.poz. 1530);",
b) po pkt 39a dodaje si? pkt 39b w brzmieniu:
„39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz
instytuty badawcze z ich fiinduszy stypendialnych;",
c) pkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) swiadczenia pomocy materialnej dla uczniow i os6b uczestniczt^cych w innych
formach ksztalcenia, pochodz^ce z budzetu paristwa, budzetow jednostek samorz^du
terytorialnego oraz ze srodkow wlasnych szkol przyznane na podstawie przepisow o
systemic oswiaty oraz inne stypendia za wyniki w nauce, ktorych zasady przyznawania
zostaly zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania;",

- 16-

d) pkt 61 otrzymuje brzmienie:
„61) kwoty umorzonych kredytow studenckich udzielonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia ... - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce;";
•

zmiana czwarta dotycz^ca art. 22 ust. 9b ustawy PIT jest nieuzasadniona. Przede
wszystkim przepis ten wskazuje dziedziny o charakterze tworczym, dla ktorych ma
zastosowanie preferencyjna stawka kosztow uzyskania przychodu w wymiarze 50%
i pozostaje w scistym z w i ^ k u z brzmieniem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT. Norma ta
wskazuje, ze odliczenie kosztow w ww. wymiarze przyshiguje z tytutu korzystania przez
tworcow z praw autorskich i artystow wykonawcow z praw pokrewnych. Nie jest to zatem
uzaleznione od wykonywanego przez podatnika zawodu, ale od stworzenia dzieta (utworu)
w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

lub rozporzqdzania

tymi prawami. Zatem zaproponowany przepis nie przystaje do obowi^uj^cych zasad
ustalania kosztow uzyskania przychodow. Ponadto obecnie tocz^ si? prace nad nowelizacjq
tego przepisu.
3. Odnosz^c si? do art. 24 projektu dokonuj^cego zmiany ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych, zwanej dalej ,,ustaw£j CIT" nalezy zauwazyc, ze:
•

zmiana druga odnosz^ca si? do art. 8 ustawy CIT poprzez dodanie dwoch punktow (20
i 21) dotycz^cych uczelni i federacji podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki jest
calkowicie niezrozumiala. Artykul 8 ustawy CIT nie ma konstrukcji umozliwiaj^cej
dodanie dwoch punktow. Artykul ten sklada si? z ust?p6w i odnosi si? do roku
podatkowego podatnika CIT. Zarowno w uzasadnieniu, jak i w OSR brak jest rowniez
wyjasnienia czego dotyczyc ma proponowana zmiana. St^d tez trudno jest ocenic
projektowanq nowelizacj?. Jednym z rozwi^zah, ktore projektodawca chcial uregulowac
w proponowanym przepisie moze bye jednak zmiana art. 6 ustawy CIT, ktory zawiera
zwolnienia podmiotowe. Przyjmuj^c, iz proponowane rozwi^anie ma dotyczyc tego
przepisu, nalezy odniesc si? do niego negatywnie. Zwrocic nalezy uwag?, iz uczelnie
obj?te sq zwolnieniem od podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT.
Zgodnie z ww. przepisem wolne od podatku s^ dochody podatnikow, ktorych celem
statutowym jest m.in. dziatalnosc naukowa, naukowo-techniczna, oswiatowa, w tym
rowniez polegaj^ca na ksztatceniu studentow - w cz?sci przeznaczonej na te cele. Oznacza
to, iz podatnik moze miec zwolnione od podatku wszystkie swoje dochody, jezeli
przeznaczy je na okreslone cele statutowe. Brak jest wi?c uzasadnienia dla ewentualnego
wprowadzania zwolnienia podmiotowego, przyjmujqc ze taki byt zamiar projektodawcow;

•

w kontekscie zmiany proponowanej w ww. zmianie drugiej w^tpliwosci budzi rowniez
proponowany zapis w zmianie trzeciej dotycz^cy art. 17 ust. la pkt 1 ustawy CIT. Przepis
ten wylgcza stosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 z wyj^tkiem dochodow podmiotow
okreslonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.
Zwrocic nalezy uwag?, iz w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienione

uczelnie i federacje

podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki. Tym samym wskazywanie ich
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wprzepisie art. 17 ust. la pkt 1 w kontekscie ewentualnego obj^cia ich zwolnieniem
podmiotowym jest bl^dne.
4. Ponadto w odniesieniu do art. 19 pkt 5 i art. 24 pkt 4 projektu zglaszam nast^pujqc^ uwag?
wspoln^:
W^tpliwosci budz^ zmiany w art. 26e ustawy PIT (art. 18d ustawy CIT) w kontekscie
wskazania w przepisach ust. 2 pkt 3 i ust. 4 tych artykulow podmiotow, o ktorych mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, tj. federacji podmiotow
systemu szkolnictwa i nauki. W mojej ocenie mog^ pojawic si? w^tpliwosci, czy podmiot taki,
t j . federacja moze swiadczyc lub wykonywac ushigi, czy ekspertyzy, a takze czy badania
podstawowe mog^ bye prowadzone przez podatnika na podstawie umowy (porozumienia)
z takim podmiotem.
5. W OSR nie wskazano skutkow finansowych wynikaj^cych z projektowanego zwolnienia
z podatkow: rolnego, od nieruchomosci oraz lesnego, ktore przyslugiwac b?dq nowo
tworzonym podmiolom, t j . federacjom podmiotow systemu nauki i szkolnictwa wyzszego
(art. 8, art. 15 i art. 74 ustawy wprowadzaj^cej).
Podmioty tworzqce federacj?: uczelnia, instytut badawczy oraz instytut PAN aktualnie
korzystaj^ ze zwolnien od podatkow: rolnego, od nieruchomosci i lesnego na podstawie
odpowiednich przepisow ustaw regulujqcych opodatkowanie tymi podatkami, tj.: art. 12 ust. 2
pkt 1, pkt 5 oraz pkt 3 ustawy o podatku rolnym, art. 7 ust. 2 pkt 1, pkt 5 oraz pkt 3 ustawy
0 podatkach i optatach lokalnych i art. 7 ust. 2 pkt 1, pkt 5 i pkt 3 ustawy o podatku lesnym.
Zwolnieniami z ww. podatkow nie sq natomiast obj^te instytuty mi^dzynarodowe.
6. W art. 50 przewiduje si? wprowadzenie zwolnienia podmiotowego od podatku od czynnosci
cywilnoprawnych uczelni i federacji podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki,
Podkreslenia wymaga, ze wbrew wyjasnieniom zawartym w uzasadnieniu do projektu,
propozycja ta nie ma charakteru dostosowujqcego i nie jest efektem zasadniczych modyfikacji
dotycz^cych terminologii opisujgcej system szkolnictwa wyzszego i nauki.
Propozycja ta polega na okresleniu kategorii dwoch zupelnie nowych podmiotow zwolnionych
z podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Nalezy zauwazyc, iz w obowi^zuj^cym stanie
prawnym z wyj^czenia od obowi^ku zaplaty podatku od czynnosci cywilnoprawnych,
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt f ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych, korzystaj^
niektore czynnosci dokonywane przez podmioty funkcjonuj^ce w systemic szkolnictwa
wyzszego i nauki. Zgodnie bowiem z tym przepisem, podatkowi nie podlegaj^ czynnosci
cywilnoprawne w sprawach m.in. nauki i szkolnictwa. W mojej ocenie obowiqzuj^ce
wyt^czenie od opodatkowania w tym zakresie jest wystarczajqce. Wprowadzenie zwolnienia
od podatku od czynnosci cywilnoprawnych w formie zaproponowanej w art. 50 projektu
tj. przez wskazanie podmiotow zwolnionych od podatku, spowoduje natomiast, ze b^d^ one
korzystaly ze zwolnienia w przypadku wszystkich czynnosci cywilnoprawnych, co do zasady
podlegajqcych podatkowi, a nie jak obecnie

tylko tych dokonywanych w sprawach nauki

1 szkolnictwa. Propozycja wprowadzenia tak szerokiego zwolnienia z podatku od czynnosci

cywilnoprawnych jest nieuzasadniona.

W konsekwencji rozszerzenia zwolnienia z tego

podatku na wszystkie czynnosci cywilnoprawne dokonywane przez podmioty funkcjonuj^ce
w systemic szkolnictwa wyzszego i nauki, uszczuplone zostan^ budzety gmin, wyl^cznych
beneficjentow wptywow z tytulu podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Przedstawiajqc
powyzsze nalezy tez zwrocic uwag?, ze zgodnie z ustaw^ o dochodach jednostek

samorzqdu

terytorialnego wpiywy z podatkow: rolnego, od nieruchomosci, lesnego oraz od czynnosci
cywilnoprawnych stanowi^ zrodlo dochodow wtasnych gminy. W przypadku przepisow,
ktorych wejscie w zycie moze spowodowac negatywne skutki finansowe dla budzetow gmin,
uzasadnienie projektu w cz^sci OSR powinno zostac uzupelnione o informacje w zakresie
oszacowanych ewentualnych ubytkow we wplywach do budzetow gmin, a projekt ustawy
powinien zostac przedlozony do zaopiniowania Komisji Wspolnej Rz^du i Samorzqdu
Terytorialnego. Opinia taka byiaby rowniez zasadna w zakresie proponowanego terminu
wprowadzenia zmian (1 pazdziemika 2018 r.), z uwagi na procedure uchwalania, jak
i wykonywanie budzetow gmin. Przedstawione

do zaopiniowana uzasadnienie i Ocena

Skutkow Regulacji nie zawieraj^ wskazania wpjywu projektowanych regulacji na budzety jst,
ani informacji o zaopiniowaniu projektu przez KWRiST.
7. Podtrzymuj^ uwag?, iz zaproponowana w art. 31 pkt 2 projektu zmiana w art. 24 ust. 5 ustawy
0 doradztwie podatkowym

moze powodowac wqtpliwosci interpretacyjne. Przepis stanowi

podstaw^ prawn^ dla uzyskania zwolnienia z cz^sci pisemnej egzaminu na doradc^
podatkowego, ktore -

zgodnie z intencj^ projektodawcy -

przysluguje w zwi^zku

z ukohczeniem studiow wyzszych, ale nie studiow podyplomowych (zgodnie z definicj^
studiow wyzszych i podyplomowych zawartq w obowi^zujqcej ustawie Prawo o szkolnictwie
wyzszym). Definicje funkcjonuj^ce obecnie powoduj^, ze terminy te

klarowne i porzqdkuj^

poj^cia w zakresie systemu szkolnictwa wyzszego.
Projektowana zmiana przewiduje zast^pienie wyrazenia „studia wyisze" poj^ciem „studia",
ktore nie zostato zdefmiowane w projektowanej ustawie Prawo o szkolnictwie

wyzszym

1 nauce. Pomimo wyjasnieh zawartych w Zestawieniu uwag do omawianego projektu ustawy
(pkt 27) nalezy zauwazyc, ze nadal mog^ pojawiac si? w^tpliwosci interpretacyjne co do
zmiany zakresu znaczeniowego tego poj^cia i ewentualnego obj^cia nim - w zwi^zku
z brakiem definicji - rowniez studiow podyplomowych. Podkreslic nalezy, iz zmieniany
przepis stosowany b?dzie przez Pahstwow^ Komisj? Egzaminacyjn^ do Spraw Doradztwa
Podatkowego, w zwi^zku z czym zapewnienie precyzji w zakresie sformulowari stanowigcych
podstaw? dzialan podejmowanych przez niezalezny organ, na etapie ich formulowania, jest
uzasadnione i celowe.
W celu wyeliminowania ww. w^tpliwosci interpretacyjnych nalezy wprowadzic w zmienianym
art. 24 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym

odwolanie do art. 64 ust. 1 projektowanej

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, okreslaj^cego poziomy prowadzenia studiow
(studnia 1 i II stopnia oraz jednolite studnia magisterskie). Zatem, art. 31 pkt 2 projektu,
zmieniajgcy art. 24 ust. 5 ustawy o doradztwie podatkowym powinien otrzymac brzmienie:
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„5. Egzamin na doradc? podatkowego w stosiinku do osob, ktore ukohczyiy studia okreslone
w art. 64 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 22 ust. 13a, ktorych program zrealizowany zostal
w ramach umowy, o ktorej mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko cz^sc ustnq.".
8. Odnosnie do art. 41, zmieniaj^cego ustaw? o dzialach administracji z dniem 1 pazdziemika
2018 r., nalezy miec na wzgl^dzie koniecznosc utworzenia jednej cz^sci budzetowej
„Szkolnictwo wyzsze i nauka" i w konsekwencji przeniesienia srodkow z dotychczasowych
cz^sci budzetowych. Przyj^ty ostatecznie termin wejscia w zycie projektu w tym zakresie
powinien uwzgl^dniac mozliwosc realizacji budzetu przez dysponenta oraz terminarz
planowania budzetowego, a w przypadku pozostawienia dotychczasowego terminu wejscia
w zycie rozwazenia zawarcia w ustawie stosownych przepisow przejsciowych, dotycz^cych
przeniesienia srodkow mi^dzy cz?sciami dotychczasowymi a nowoutworzon^.
9. W zwi^zku z przekazaniem zadania z zakresu koordynacji systemow

zabezpieczenia

spolecznego z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodom na podstawie ustawy o zmianie niektorych
ustaw zwiqzanych

z systemami

wsparcia rodzin, nalezy odpowiednio dostosowac zmian^

zawart^ w art. 82 pkt 2 projektu ustawy. W projektowanej nowelizacji art. 23b ust. 6 ustawy
o swiadczeniach rodzinnych zadanie to przypisano marszalkom wojewodztw.
10. Zmiany wprowadzone w ustawie o odpowiedzialnosci
piiblicznych

za naruszenie dyscypliny

Jinansow

(dalej „uondip"), polegaj^ce na dodaniu nowego art. 9a tej ustawy (art. 92

projektu) budz^ zastrzezenia. W projektowanym art. 9a pkt 2 uondfp - ktory stanowic ma,
ze „naruszeniem dyscypliny finansow publicznych jest nieustalenie kwoty subwencji dla
podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki podlegaj^cej zwrotowi do budzetu",
wqtpliwosci budzi okreslenie czasu naruszenia dyscypliny fmansow publicznych polegaj^cego
na nieustaleniu kwoty subwencji dla podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki
podlegaj^cej zwrotowi do budzetu.
Projektowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych (w art. 112 pkt 3 ustawy przepisy
wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym) m. in. przewiduje co prawda dodanie
ust^pu 7 do art. 169 tej ustawy, ktory stanowic ma, ze „Do subwencji dla podmiotow systemu
szkolnictwa wyzszego i nauki przepisy ust. 1-5 stosuje si? odpowiednio", jednak odpowiednie
stosowanie art. 169 ust.l - 5 ustawy o finansach publicznych do subwencji dla podmiotow
systemu szkolnictwa wyzszego i nauki odnosi si? bowiem tylko do biorcy subwencji,
nie dotyczy zas przekazuj^cego subwencj?.
Nalezy zauwazyc, iz subwencja w odroznieniu od dotacji ma charakter roszczenia prawnego,
ajesli zostala przyznana z przeznaczeniem dla okreslonej jednostki, musi zostac przekazana,
a decyzj? o jej rozdysponowaniu podejmuje organ, ktory j ^ otrzymal. Natomiast do srodkow
pochodz^cych z dotacji zaliczamy podlegajqce szczegolnym zasadom rozliczania srodki
z budzetu paristwa, budzetu jednostek samorz^du terytorialnego oraz paristwowych funduszy
celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odr^bnych ustaw lub
umow mi^dzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie zadari publicznych. Zasady
dotycz^ce stosunkow dotacyjnych zachodzqcych mi?dzy pahstwem a beneficjentami dotacji
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udzielanych z budzetu pahstwa, uregulowane zostaly w art. 168-169 ustawy o finansach
publicznych. Wskazane wyzej regulacje prawne, uwzgl?dniaj^c specyfik? tego rodzaju grupy
wydatkow jak dotacje, przewidujq zasady wydatkowania srodkow dotacji w granicach roku
budzetowego.
Natomiast w odniesieniu do art. 9a pkt 4 uondfp - ktory stanowic ma ze „naruszeniem
dyscypliny finansow publicznych jest niedokonanie w terminie zwrotu subwencji dla
podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki w naleznej wysokosci" budzi w^tpliwosci
mozliwosc okreslenia przeslanki odnosz^cej si? do zwrotu subwencji „w naleznej wysokosci".
Odpowiednie stosowanie art. 169 ust. 1 - 5 ustawy o finansach publicznych do subwencji dla
podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki zaproponowane przez projektodawc?
wart. 112 pkt 3 ustawy przepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo o szkolnictwie wyzszym
i nauce, nie rozwiewa tych wqtpliwosci. W^tpliwosci zwi^ane s^ z uzaleznieniem tego zwrotu
od stwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 169 pkt 1 lub pkt 2. Okolicznosci te
stwierdzane w protokolach kontroli cz?sio byly podwazane przez otrzymuj^cych dotacj?.
W rezultacie podstaw^ zwrotu byly ostateczne decyzje okreslaj^ce kwot? przypadaj^ca do
zwrotu i termin od ktorego nalicza si? odsetki. Wydaje si? jednak, ze projektodawca nie
przewidzial

mozliwosci

wydawania

decyzji

administracyjnych

w

tym

przedmiocie

w odniesieniu do subwencji dla podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki.
11. W art. 107, dotyczqcym ustawy o oplacie skarbowej, zmieniono na bl?dne poj?cie „kolumny
4" tego zal^cznika na „kolumna Zwolnienia". Nalezy zauwazyc, ze dokonujqc zmian
w zakresie zwolnien od oplaty skarbowej, okreslonych w zalqczniku do ustawy o oplacie
skarbowej, prawidlowe jest poslugiwanie si? zwrotem „w kolumnie 4 zal^cznika do ustawy
0 oplacie skarbowej"
12. Zmiana art. 9 ustawy o finansach publicznych, uj?ta w art. 122 pkt 1 projektu, polegaj^ca na
dodaniu do katalogu jednostek sektora finans6w publicznych federacji podmiot6w szkolnictwa
wyzszego i nauki, budzi powazne zastrzezenia Nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 165 ust. I
projektu ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce federacj? moze utworzyc publiczna
uczelnia akademicka z publiczn^ uczelni^ akademickg, instytutem badawczym, instytutem
PAN lub instytutem mi?dzynarodowym oraz niepubliczna uczelnia akademicka z niepubliczn^
uczelni^ akademick^.
Oznacza to, iz np. dwie lub wi?cej uczelni niepublicznych jako federacja bylyby w sektorze
finansow publicznych, natomiast pojedynczo znajdowalyby si? poza sektorem. Instytut badawczy,
zgodnie z art. 9 ust. 14 uofp jest poza sektorem a jako skladowa federacji znajdowalby si?
w sektorze. Konstrukcja ta zatem wprowadza do sektora finansow publicznych nowe podmioty
1 w konsekwencji moze miec wplyw nie tylko na poziom wyniku sektora fmansow publicznych,
ale takze na poziom pahstwowego dhigu publicznego (art. 72 ustawy o finansach publicznych).
Dodatkowo zmiana ta moze powodowac wqtpliwosci w zakresie gospodarki finansowej tych
podmiotow. Maj^c zatem na uwadze przywolane trudnosci i zagrozenia proponowane rozwi^zanie
nie moze uzyskac akceptacji.
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13. Podtrzymuj? uwag? dotycz^c^ przeredagowania i zaw?zenia okreslonej w art. 11 ust. 6 ustawy
oNarodowym

Centrum Badan i Rozwoju delegacji ustawowej wylqcznie do sprawozdania

z dzialalnosci (art. 126 pkt 6). Zmieniany art. 11 ust. 6 ustawy o Narodowym Centrum Badan
i Rozwoju stanowi, ze minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki okresli,
w drodze rozporz^dzenia, niezb?dne elementy rocznego sprawozdania z dzialalnosci Centrum
oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Centrum, majgc na uwadze zakres
i skutecznosc sprawowania przez ministra nadzoru nad realizacjq zadan Centrum. Nalezy
zauwazyc, ze NCBiR jest agencj^ wykonawcz^ w rozumieniu ustawy o Jinansach

publicznych,

Agencje wykonawcze - jako pahstwowe osoby prawne - zobowi^ane s^ do prowadzenia
ksiqg rachunkowych i sporzqdzania sprawozdah fmansowych zgodnie z zasadami okreslonymi
w ustawie o rachunkowosci
z ustawy o Jinansach

(zwanej dalej „uor"), z uwzgl?dnieniem zasad wynikaj^cych

publicznych,

ustaw

powoluj^cych te agencje

oraz przepisow

wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. Uwzgl?dniaj4C powyzsze nalezy wskazac,
iz zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 uor ksi?gi rachunkowe zamyka si? na dzieh kohcz^cy rok
obrotowy - nie p6zniej niz w cii^gu 3~miesi?cy-od**dnia zais^^

Dzieh

zamkni?cia ksiqg rachunkowych, o ktorym mowa w art. 12 ust. 2 uor jest wskazany w art. 45
ust. 1 uor jako dzieh, na ktory sporzqdzane jest sprawozdanie fmansowe. Zgodnie z art. 45
ust. 2 uor, sprawozdanie fmansowe sklada si? z bilansu, rachunku zyskow i strat oraz
informacji dodatkowej, a w przypadku jednostek, ktorych sprawozdania fmansowe podlegaj^
obowi^zkowemu badaniu - takze z zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym
i rachunku przeplywow pieni?znych. Informacje zawarte w poszczegolnych elementach
sprawozdania finansowego, powinny bye wykazywane co najmniej ze szczegolowosci^
okreslon^ w zalqcznikach do uor. Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym mog^ bye
przedstawione z wi?kszq szczegotowosci^, o ile takie

potrzeby lub specyfika jednostki

(art. 50 ust. 1 uor). Dlatego tez, wskazywanie w ww. delegacji do wydania rozporz^dzenia
kwestii dotycz^cych okreslania niezb?dnych elementow sprawozdania finansowego jest
niezasadne. Zakres ten wynika bowiem z uor.
14. Tresc art. 126 pkt 25 (dotyczy zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju) oraz
art. 127 pkt 22 (dotyczy zmiany ustawy o Narodowym Centrum Nauki) wymaga uzupelnienia.
Stosownie do art. 131 ustawy o Jinansach publicznych regulacje te powinny wskazywac zakres
dzialalnosci biez^cej tych agencji, na ktore przeznaczane b?dq dotacje podmiotowe. Ponadto
niezb?dne jest dookreslenie, na jakie zadania realizowane przez Centra przekazywane b?dg
dotacje celowe. Doprecyzowanie ww. przepisow pozwoli na unikni?cie wgtpliwosci
zwi^anych z prawidlowym finansowaniem kosztow. Przykladowo nalezy zauwazyc, ze
NCBR oprocz podstawowych zadah okreslonych w ustawie tworz^cej, pelni rowniez rol?
instytucji posrednicz^cej. Brak jest uzasadnienia, aby z dotacji podmiotowej finansowane byly
koszty zwiqzane z zarz^dzaniem realizacj^ programow operacyjnych, skoro na ten eel agencja
otrzymuje tzw. „srodki unijne".
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15. W art. 128 pkt 18, dotycz^cym art. 43 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy o instytiitach

badawczych,

w wyrazeniu "srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie (...)", wyraz
"udzielonej" powinien bye zast^piony wyrazem "udzielanej" (patrz uwaga nr 11 do projektu
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce).
16. Odnoszqc si? do art. 129 pkt 35 projektu, zmieniaj^cego art. 78 ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
nalezy zauwazyc, iz przywolany w ww. artykule, dzial klasyfikacji budzetowej „Szkolnictwo
wyzsze i nauka" nie wyst?puje w o b o w i ^ j ^ c y m rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia
2marca 2010 r. wsprawie

szczegolowej

klasyfikacji

dochodow,

wydatkow,

przychodow

irozchodow oraz srodkow pochodzqcych ze zrddel zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053,
z pozn. zm.). W ww. rozfX)rz4dzeniu znajduje si? odpowiednio dzial ,,730 - Nauka" oraz dzial
,,803 - Szkolnictwo wyzsze".
Maj^c na uwadze powyzsze, nalezy rozwazyc czy na obecnym etapie zasadne jest przesqdzanie
onowym ksztalcie klasyfikacji budzetowej. Nalezy bowiem zauwazyc, ze zagadnienia te
regulowane na poziomie akt6w wykonawczych i nie stanowi^ tzw. materii ustawowej.
17. W art. 152 (dotyczy zmiany ustawy o zawodzie fizjoterapeuty)
ustawy o uzyskiwaniu

tytulu specjalisty

w dziedzinach

oraz w art. 163 (dotyczy zmiany

majqcych zastosowanie

w ochronie

zdrowia) zaktada si?, iz szkolenie specjalizacyjne moze bye odbywane w ramach poszerzenia
zaj?c programowych studiow podyplomowych. Obecnie szkolenie specjalizacyjne moze bye
odbywane w ramach poszerzenia zaj?c programowych stacjonamych studiow doktoranckich.
W uzasadnieniu do projektu nalezy wskazac na potrzeb? dokonania ww. zmian
18. Projektodawca nie przedstawit powodow uzasadniajgcych propozycj? rozszerzenia katalogu
beneficjentow

otrzymuj^cych wsparcie

finansowe

z

Narodowej

Agencji

Wymiany

Akademickiej o zagraniczne uczelnie i instytucje naukowe oraz pracownikow tych podmiotow
(art. 166 pkt 12). Brak wiedzy w ww. zakresie uniemozliwia zaj?cie wi^^cego stanowiska
w tych kwestii. Przede wszystkim nie wiadomo, na jakie cele NAWA mialyby przekazywac
srodki ww. podmiolom i osobom. Regulacje te wymagaj^ doprecyzowania b^dz przedstawienia
stosownych wyjasnien.
19. Z tresci art. 191 i art. 192 wynika, iz uczelnie, uczelnie zawodowe i akademickie dzialajqce na
podstawie obowi^uj^cej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym stajq si? na mocy
projektowanej ustawy odpowiednio uczelniami, uczelniami zawodowymi i akademickimi.
Wobec powyzszego, niezrozumiale wydajq si? zapisy art. 236, stanowi^ce, ze (...) fundusze
zasadnicze i inne fundusze, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyzszym, staj^ si? odpowiednio funduszami zasadniczymi i innymi funduszami, o ktorych
mowa w art. 410 ust. 2 projektowanej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.
W przedmiotowym projekcie nie okreslono bowiem procesu przeksztalcenia lub likwidacji
uczelni funkcjonuj^cych w obecnym systemic prawnym. Z zapisow wynika, iz forma
organizacyjno-prawna uczelni nie ulegnie zmianie. Zatem, nie ma koniecznosci dokonywania
zmian w przedmiocie funduszy zasadniczych i innych funduszy. Analogiczna uwaga dotyczy
art. 237.
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20. Nalezy takze zwrocic uwag? na uzasadnienie do projektu, gdzie w pkt 3. Zmiany w przepisach
obowiqzujqcych

stwierdza si?, iz zaproponowane zmiany \y ustawach szczegolnych maj^

charakter zmian dostosowuj^cych i nie przewidziano co do zasady zmian o innym charakterze.
Nie mozna
samorz^dowych

zgodzic si? z takim stwierdzeniem, gdyz np. opisane wyzej zmiany
ustaw

„ustrojowych"

maj^ charakter

merytoryczny,

dostosowawczy, nakladajq bowiem na samorz^dy realizacj?

a

nie jedynie

nowych zadah wlasnych.

Rowniez proponowana w art. 50 zmiana ustawy o podatku od czynnosci cywilnoprawnych nie
jest jedynie zmiany dostosowawczy,

bowiem wprowadza si? w niej nowe zwolnienie

podatkowe, co b?dzie skutkowalo uszczerbkiem w dochodach gmin (projekt nie przewiduje
rekompensaty gminom ubytku dochodow z tego tytulu), podatek ten stanowi bowiem w 100%
dochod ich budzetow.

2 powazaniem
Z upowiiznienia M i n i s i i a F i n d i t i o w

I ' O D S E K R E T A R Z ST.M\'U

^^^^^^szek^kii^
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