
Uwagi Kwestora Politechniki Wrocławskiej do projektu nowelizacji ustawy 
„ Prawo o szkolnictwie wyższym”

▶Art. 105 mówi „ Rada Ministrów określi , w drodze rozporządzenia , szczegółowe 
zasady gospodarki finansowej uczelni  z uwzględnieniem :

1) zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego;
2) zasad tworzenia  oraz zmian  stanu funduszy;
3) zasad rozliczania , w tym ewidencji kosztów , biorąc pod uwagę:

a) rozliczenie kosztów według rodzajów działalności , z 
wyodrębnieniem             finansowania dotacji  z budżetu  państwa 
oraz przychodów własnych,

b) w ramach działalności dydaktycznej rozliczenie kosztów w podziale 
na koszty kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,

c) sposobu dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki 
finansowej szkół wyższych do postanowień ustawy.”

Zakłada się podział  kosztów w ramach dydaktyki  na studia stacjonarne i 
niestacjonarne.

Uwaga:
W związku  z takimi zapisami ustawowymi, należy doprecyzować zadania nauczycieli  
akademickich , a w szczególności naukowo-dydaktycznych, bo jak przypisać koszty  
wynagrodzeń  i w jakiej części do studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych, badań 
naukowych  czy prac organizacyjnych szeroko rozumianych.

Próba wprowadzenia   takiego sposobu rozliczania kosztów z  podziałem na studia 
stacjonarne i niestacjonarne  oraz odrębnie przychody własne, wymagać będzie  
prowadzenia przez nauczycieli kart czasu pracy. Wprowadzenie kart czasu pracy 
powoduje konsekwencje w postaci wypłaty wynagrodzenia z dołu, a nie z góry. 
Dostarczona karta czasu pracy może być dopiero  podstawą jaką  część 
wynagrodzenia wypłacić z dotacji, czy przychodów własnych , tym bardziej że 
ustawa wprowadza obowiązek odrębnych kont bankowych na przychody własne.

Kolejnym problemem będzie rozliczanie kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to 
zgodnie  
z  definicją koszty, których nie można przypisać bezpośrednio do rodzaju 
działalności. 
Niemożliwe będzie więc w momencie ponoszenia kosztu pośredniego np. energii, 
przypisanie do działalności i z którego konta bankowego jaką kwotę zapłacić, skoro 
zakłada się prowadzenie  odrębnych kont  bankowych  na przychody własne.

To są tylko wybrane przykłady, nie obrazujące do końca wszystkich problemów 
związanych z przedstawionym w projekcie ustawy  sposobem rozliczania kosztów 
przez uczelnie publiczne.



Dlaczego poprzez zapisy proponowanej ustawy generuje się dodatkowe i to wysokie  
koszty na uczelniach publicznych.


