Warszawa, 25 marca 2020 r.
KL/129/78/ML/2020

Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Panie Premierze,
W nawiązaniu do konsultacji pakietu projektów ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja
Lewiatan przedstawia, w załączeniu, postulaty sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego
zrzeszonego w naszej organizacji.

Z poważaniem,
Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:
Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
Pan Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej
Pani Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów
Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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Propozycje centralnych działań osłonowych i wspierających sektor niepublicznego szkolnictwa
wyższego, rekompensujących poniesione przez nie straty lub zapobiegających takim stratom
w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

Sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego, nieotrzymujący środków publicznych na swoją
podstawową działalność w zakresie kształcenia studentów (przede wszystkim na wynagrodzenia
i infrastrukturę) i działający z tych powodów na zasadach komercyjnych podlega wszelkim pozytywnym
i negatywnym trendom rynkowym. Obecny kryzys związany z pandemią CIVID-19, także o charakterze
gospodarczym jest najpoważniejszym w Polsce od wprowadzenia trzydzieści lat temu przemian
wolnorynkowych. Z punktu widzenia niepublicznego szkolnictwa wyższego znajdujemy się więc po raz
pierwszy w takiej sytuacji, która po wcześniejszych doświadczeniach kryzysu w naszym sektorze,
spowodowanym niżem demograficznym, jest kolejnym zasadniczym wyzwaniem, które przed nami stoi.
Postulujemy, by w projektowanych rozwiązaniach prawnych, które wprowadzają działania osłonowe
traktować każdorazowo podmioty niepublicznego szkolnictwa wyższego (a także niepublicznego
szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i średniego) zarówno jako pracodawców, jak
i przedsiębiorców. Uczelnie niepubliczne nie spełniają definicji "przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 4 ust.
1 lub 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Tym samym, bez odpowiednich zapisów w projektowanych
aktach prawnych, nie będą objęte wprost przewidywanymi formami wsparcia dla przedsiębiorców w szczególności związanymi z przestojem ekonomicznym i znaczącym spadkiem obrotów, który tak samo
jak w przypadku przedsiębiorcy, również w przypadku uczelni niepublicznej może skutkować redukcją
etatów, a nawet upadłością. Kluczowe jest m.in.: zwolnienie z konieczności płatności składek na ZUS oraz
zawieszenie lub odroczenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią dodatkowe
obciążenie dla pracodawców.
Podejmując wstępną diagnozę obecnej sytuacji można wyróżnić dwa rodzaje zagrożeń dla sektora
niepublicznych uczelni, które mogą zaburzyć kondycję finansów, a tym samym jego płynność:
1.

2.

rezygnacja ze studiów z powodów finansowych obecnych studentów, związana z problemami
w realizowaniu płatności za studia (utrata pracy/zaburzenie płynności finansowej
pracodawcy/problemy finansowe rodziców, którzy płacą za studia itp.), co skutkowałoby
niemożnością płacenia dalszych rat za studia w obecnym semestrze roku akademickiego 2019/20
lub opłaty czesnego za kolejny semestr nowego roku akademickiego 2020/21,
spadek w rekrutacji na studia w sezonie letnim, spowodowany w/w krajowymi czynnikami
rynkowymi i czynnikami międzynarodowymi w sytuacji, kiedy pozyskiwanie studentów z zagranicy
i cudzoziemców był ważnym elementem polityki rekrutacyjnej uczelni niepublicznych w sytuacji
niżu demograficznego w Polsce i notowany jest w ostatnich latach wyraźny w tym względzie wzrost
liczby studentów cudzoziemców na polskich uczelniach (dane GUS, MNiSW, Study in Poland),
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3.

konieczność ponoszenia inwestycji związanych z przechodzeniem na naukę zdalną i zdalne
świadczenie pracy.

Perspektywa krótkoterminowa (rok akademicki 2019/2020)
W związku z bezpośrednimi zagrożeniami, zawartymi w pkt. 1, stosunkowo nieskomplikowanym
proceduralnie i operacyjnie sposobem zrekompensowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w uczelniach niepublicznych ubytków finansowych z w/w powodów jest:
1.

2.

3.

4.

zwiększone wsparcie finansowe uczelni ze środków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
zapomogi, które z definicji przysługują studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej
z powodów losowych lub przez siebie niezawinionych,
ustanowienie specjalnego, czasowego i doraźnego stypendium Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na zatrzymanie studentów lub „powroty na studia”, wynikające z trudnej sytuacji
materialnej studentów i ich rodziców, którzy noszą się z zamiarem rezygnacji ze względu na trudną
sytuację materialną,
wsparcia zakupu infrastruktury, sprzętu i nabycia właściwych kompetencji wykładowców
i pracowników uczelni związanych z nauczaniem zdalnym oraz przechodzeniem na pracę zdalną
w uczelniach,
dofinansowanie studentom w trudnej sytuacji materialnej zakupu sprzętu niezbędnego
do korzystania z nauki zdalnej oraz dostępu do internetu.

Środki na te cele mogłyby pochodzić z niewykorzystanych dotychczas funduszy na konkursy i granty
rozwojowe np. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Perspektywa średnioterminowa lub długoterminowa (od roku akademickiego 2020/2021)
Postulujemy także:
1.

2.

pokrycie w formie rekompensaty ubytku finansowego spowodowanego spadkiem rekrutacyjnym
letnim w uczelniach niepublicznych, krajowym i międzynarodowym (cudzoziemcy) na studiach I i II
stopnia ST i NST, z tym, że rekompensata powinna dotyczyć pełnego cyklu studiów 3-letnich
I stopnia lub 2 letnich II stopnia,
proponujemy, by wyliczenie tej rekompensaty odbywałoby się na podstawie symulacji danych
z ostatniej rekrutacji na rok akademicki 2019/20, które znajdują się w POLON-ie, co zniwelowałoby
potencjalne nadużycia i rekompensata odnosiłaby się do wyniku rekrutacyjnego za identycznym
poziomie jak z poprzedniego roku, bez uwzględnienia w najbliższej rekrutacji wzrostu, który
większość uczelni odnotowywała w ostatnich dwóch latach.
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Środki na te cele mogłyby pochodzić z zaplanowanych funduszy na konkursy i granty rozwojowe
np. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na obecny
rok, których ogłoszenie przełożone zostałoby na kolejny rok lub odroczone bezterminowo.

Inne kluczowe postulaty:
1.

2.

zwiększenie płynności realizowanych projektów finansowanych z funduszy europejskich, poprzez
regularne płatności zaliczkowe z instytucji finansujących lub możliwość zawieszenia projektów
i przedłużenia ich realizacji,
możliwość czasowego obniżenia wynagrodzeń pracowników administracyjnych i naukowodydaktycznych, jednak nie niższych niż minimalne wynagrodzenie krajowe, zgodnie z podjętymi
zmianami w Kodeksie Pracy i innymi przepisami prawa pracy i wynagradzania.

Konfederacja Lewiatan, KL/129/78/ML/2020
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