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Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej 

W ostatnim czasie docierają do mnie głosy świadczące o problemach szkół wyższych na gruncie 
stosowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi. 

Wspomniane problemy wynikają przede wszystkim z traktowania uczelni jako jednego podmiotu 
zamawiającego. W konsekwencji niejednokrotnie okazuje się, że planowana kwota zakupu, który może 
przecież obejmować potrzeby różnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 
uczelni, przekracza nie tylko ustawowy próg 14 tysięcy euro, ale również progi unijne. Fakt ten implikuje z 
kolei konieczność spełnienia podczas planowaniu zakupów wielu dodatkowych wymogów przewidzianych w 
prawie zamówień publicznych. Jak podkreślają zainteresowani, organizowanie przetargów nieograniczonych 
jest uciążliwe nie tylko ze względu na długotrwałe procedury, ale również ze względu na konieczność 
angażowania wielu pracowników naukowych uczelni. 

W związku z tą sytuacją przedstawiciele środowiska akademickiego postulują zmianę obowiązujących 
procedur zamówień publicznych w odniesieniu do szkół wyższych. Przede wszystkim zasadne wydaje się 
wyodrębnienie poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni i traktowanie ich jako 
odrębnych zamawiających. Zabieg taki umożliwiłby rozczłonkowanie planów zakupów ściśle związanych z 
budżetem na tak wyodrębnione podmioty. 

Nieco odrębną kwestią poruszaną przez przedstawicieli szkół wyższych jest brak dostatecznej korelacji 
pomiędzy procedurami zamówień publicznych a procedurami finansowania wdrożonymi w ramach 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Chodzi w tym miejscu w 
szczególności o zbyt późne terminy rozpatrywania wniosków aplikacyjnych oraz o przedłużające się 
procedury formalne, przez co nierzadko zdarza się tak, że w momencie podejmowania ogólnego planu 
wydatków rzeczowych na potrzeby zamówień publicznych uczelnia nie dysponuje jeszcze informacjami 
odnośnie do wysokości środków finansowych przyznanych wskutek rozstrzygnięcia aplikacji, a to z kolei 
uniemożliwia ujęcie w tym dokumencie wszystkich planowanych zakupów. Jeśli doda się do tego 
występujące opóźnienia w przekazywaniu funduszy na konto uczelni, to okazuje się, że ryzyko zwrotu 
środków przez uczelnię w związku z ich niewykorzystaniem w określonym terminie jest znaczące. 

Proszę Panią Minister o dokonanie analizy zasygnalizowanych problemów i o podjęcie – w miarę 
możliwości – kroków legislacyjnych w celu ściślejszego dostosowania obowiązujących procedur do realiów 
funkcjonowania szkół wyższych. 

Z wyrazami szacunku 
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