
Warszawa, dnia 13 października 2008 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

z budżetu państwa

(druk nr 282)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa ma na celu zrównanie statusu prawnego Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego w dostępie do dotacji i innych środków pochodzących z budżetu

państwa z uczelniami publicznymi.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym uczelnia ta otrzymuje dotacje i inne

środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyłączeniem

finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi

dydaktycznemu. Nowelizacja zakłada uchylenie istniejącego ograniczenia, co umożliwi

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu korzystanie ze środków publicznych w pełnym

zakresie.

Projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa

Wyższego w uchwale nr 251/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. W uzasadnieniu do uchwały

stwierdzono, że Katolicki Uniwersytet Lubelski realizuje identyczne jak uczelnie publiczne

zadania edukacyjne i tym samym zasadnym jest umożliwienie tej uczelni otrzymywania

dotacji i innych środków z budżetu państwa, na zasadach określonych dla uczelni

publicznych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt opiniowanej ustawy, pochodzący z przedłożenia prezydenckiego (druk

sejmowy nr 249), stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W trakcie drugiego czytania wnioskowano o odrzucenie projektu w całości. Zgłoszono także
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poprawki, z których pierwsza zmierzała do uchylenia ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r.

o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół

akademickich. Druga zaś miała na celu doprecyzowanie przepisu o wejściu ustawy w życie

poprzez określenie, że zmiany dokonywane art. 1 opiniowanej ustawy znajdą zastosowanie

poczynając od roku budżetowego 2009. Wniosek został odrzucony, natomiast poprawki nie

uzyskały poparcia. Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 10 października 2008 r.

w brzmieniu zawartym w projekcie.

III. Uwaga ogólna

Mając na względzie, że ustawa wejdzie w życie z 14-dniowym okresem vacatio

legis, Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyska możliwość ubiegania się o dotacje i inne środki

z budżetu państwa z przeznaczeniem na inwestycje służące procesowi dydaktycznemu już

w 2008 r. Wobec powyższego uzasadnione wydaje się pytanie, jakie konsekwencje z punktu

widzenia budżetu państwa będzie miał fakt wejścia w życie ustawy w trakcie trwania roku

budżetowego, a w szczególności, czy wejście w życie ustawy w uchwalonym terminie może

mieć wpływ na finansowanie inwestycji realizowanych przez inne uczelnie w 2008 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że uczelnia nie przewiduje inwestycji w zakresie

realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu w bieżącym

roku. W związku z tym, nasuwa się pytanie, dlaczego ustawodawca nie zdecydował się

ustalić daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2009 r.
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