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6
W odpowiedzi na pismo ozn. DP.ZLS.1201.3.2017.2 z dnia 16 stycznia 2017 r. Krajowa
Reprezentacja Doktorant6w przedstawia nast^puj^c^ opinio na temat przedtozonego do zaopiniowania
rz^dowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej {mrs\a z dnia 13 stycznia
2017 r.):
W ocenie KRD inicjatywa powdania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest
trafna, a cele funkcjonowania NAWA okreslone w opiniowanym projekcie uzna6 nalezy za
odpo.wiadaj^ce potrzebbm Srodpwiska akademickiego. Og6lna ocenalnicjatywy jest zatem pozytywna,
jednakze Krajowa Reprezentacja Doktorantow pragnie przedstawia kilka uwag szczegblowych do
przedlozonego do zaopiniowania projektu ustawy.
Z cak)ksztaftu proponowanego projektu, a szczeg6lnie - z jego uzasadnienia wynika, iz zadania
NAWA zwi^ane z umi^dzynarodpwieniem szkolnictwa wyzszego i nauki:maj^by6 realizowane nie tyiko
poprzez wspieranie mobilnoSci student6w; doktorantdw i naukowc6w mieszkaj^cych w Polsce, lecz
r6wniez poprzez organizowanie przyjazd6w studentbw, doktorant6w i naukowc6w zagranicznych do
Polski (por. Uzasadnienia projektu - s. 19,29 i 31). Jednakze w opiniowanym projekcie ustawy brak jest
regulacji, kt6re wprost wskazywalyby, \t w poj^ciu „umi$dzynarodowienia" mieki si§ mobilnosc
rozumiana szeroko, tj. nie tyIko wspieranie wyjazdow, lecz takze przyjazdow os6b z zagranicy do Polski.
Na szerokie rozumienie „umi^zynarodowienia" wskazuje uzycie w nazwie NAWA stbwa „wymiana",
kt6re oznacza „danie komu6 czego6 i otrzymanie czego6 od kogoS w zamian" lub „odwzajemnienie.si?
komus tym samym, uczynienie, przeslanie komus tego samego" {Uniwersalny sbwnik jqzyka polskiego,
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red. S. Dubisz, t. 5. Warszawa 2003, s. 305). Tymczasem w sferze normatywnej opiniowanego projektu
brak jest wyra^nego wskazania, iz w celach NAWA jest wspieranie mobilnosci w takim wlasnie szerokim
rozumieniu. W zwi^ku z tym proponuje si^ w art. 2 ust. 2 pkt 1 projektu dookreslenie grupy
potencjalnych adresatow dzialah NAWA, poprzez nadanie mu brzmienia: Jnicjowanie i realizowanie
programow stypendialnych dia polskich i zagranicznych student6w, doktorantow, pracownik6w
naukowych oraz nauczycieli akademickich". Ponadto proponuje st$ nadanie art. 4 ust. 2 projektu ustawy
nast^puj^cego brzmienia: p^rodki finansowe dIa os6b, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, niezaleznie od
ich miejsca zamieszkania i obywatetstwa, mog^ by6 przyznawane w szczegdInoSci w formie
stypendium".
W art.4 ust. 1 nie uwzgl^dniono r6wniez mozliwo^i przekazywania Srodkow finansowych
podmtotom dziataj^cym w zakresie umi^zynarodowienia szkolnictwa wyzszego. Nalezy zwrocic
uwag^, ze w art.5 pkt 3) jest mowa, iz zadania Agencji Sc|. realizowane w szczeg6lnoSci poprzez
zawleranie porozumier^ z tymi podmiotami.
Ponadto proponuje si^ rozszerzenie celdw NAWA poprzez dodanie w art. 2 ust. 2 projektowanej
ustawy na kohcu nowego pkt 6: „6) upowszechnianie i wspieranie za granic^ temat6w badawczych
zwi^anych z historic j^zykiem, prawem i kultur^ polsk^". Dodanie wymienionego celu do katalogu
zadah

NAWA

jest

uzasadnione,

bowiem

wymienione

obszary

badan

naukowych, w tym

podejmowanych przez uczonych zagranicznych, r6wniez zasluguj^ na wsparcie, a ich rezultatem b^zie
wszak umi^dzynarodowienie i rozpowszechnienie wiedzy o Polsce. Dziatania takie b^d^ sprzyjac
rozwojowi na §wiecie badah nad polsk^kultur^i historic oraz nad j^zykiem i prawem polskim.
Przepis art. 2 ust. 4 opiniowanego projektu, dotyczc|cy udziafu NAWA w programach
operacyjnych, ma charakter przepisu epizodycznego. Przepisy epizodyczne, o kt6rych mowa
w rozdziale 4a zal^cznika do rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczef

(ieksi ledn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283; dalej: ZTP), s^normami

ustanawianymi na z gory okreSlony czas (por. G. Wierczyriski, Komentarz do rozporzqdzenia w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej", § 29a, [w:] Redagowanie i ogfaszanie aktow normatywnych, wyd. II,
LEX/el. 2016). Wprawdzie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie
poiitykispojnoici finansowarjych wperspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.
217, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948) wprost nie ma okreslonego normatywnie okresu jej
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obowiqzywania, jednakze z odwotania do konkretnej perspektywy finansowej, kt6re zostato zawarte
wtytule ustawy i jej art. 1, wynika, iiokres ten jest ograniczony do kilku najblizszych let Zgodnie z § 15
Z I P przepisy epizodyczne zamieszcza si^ po przepisach zmieniaj^cych a przed przepisami
przejsciowymi i dostosowuj^cymi. W zwi^ku z powyiszym nalezy po rozdziale 4 doda6 rozdzial 4a
zatytulowany „Przepis epizodyczny" i zamie6ci6 w nim, jako art. 23a, proponowan^ treS6 art. 2 ust. 4
projektu ustawy, odpowiednio przenurherowuj^c kolejne ust^py w art. 2.
Przepis art. 9 pkt. 6 opiniowanego projektu, dotycz^cy wymagah wobec Dyrektora NAWA budzi
wqtpliwoSci. Stanowisko Dyrektora w tym wypadku jest niezwykle reprezentacyjne i wazne jest, zeby
osoba na tym stanowisku plynnie porozumiewala si^ z potencjalnymi wsp6tpracownikami z zagranicy.
Proponujemy brzmienie punktu: „posiuguje si? j^zykiem angtelskim na poziomie minimum C1
udokumentowany odpowiednim certyfikatem j?zykowym" lub „ptynne porozumiewanie si§ j^zykiem
angielskim w mowie I pismie".
W^tpliwoSci budzi nadanie Radzie NAWA wyt^cznie funkcji opiniodawczo-doradczych. Rola
konsultacyjna Rady jest oczywiscie istotna, jednak wyszczegblnione w art. 10 projektu zadania Rady
i brak rzeczywistych instrument6w umozliwiaj^cych wplyw na dziatalnos6 NAWA w pol^czeniu.z bardzo
szerokimi uprawnieniami w*aSciwego ministra w stosunku do Dyrektora NAWA (mJn. art. 9 ust. 1, art.
15 ust. 2 i art. 16) sprawiaj^ ze znaczenie Rady jest redukowane I mog^ powstad wsitpllwosci co do jej
rzeczywistej pozycji jako organu.. Jako przyklad mozna wskaza6, ze nie wydaje si^, by powstawaty
jakiekolwiek konsekwencje z negatywnego zaopiniowana przez Rad? rocznego sprawozdania
z dzialalnosci NAWA lub z negatywnej oceny wykonania plan6w dzialania NAWA. Proponujemy, by
obsada stanowiska Dyrektora NAWA odbywaia si? na podstawie konkursu, przeprowadzanego przez
Rad?, analogicznie jak to ma miejsce przy wylanianiu Dyrektora Narodowego Centnjm Nauki (por. art. 4
i nast. ustawy z dnia 30 kwletnia 2010 r. o Narodowym Centrum NauW, tekst jedn. Dz.U. z 2016:r. poz;
1071). Dobra praktyk^ w tego rodzaju instytucjach jest okreSlenie kadencyjno6ci - w tym przypadku
zarowno Dyrektora, jak i Rady NAWA. Takie rozwi^ania pozwalajq^ zwi?kszy6 efektywnoS6 prac
instytucji. More wykonuj^ zadania poprzez swoje organy. Zasadne wydaje si? r6wniei wprowadzenie
wymogu niepol^czalnosci funkcji Dyrektora NAWA ze stanowiskami kierowniczymi w uczelnlach (rektor,,
dziekan) - z uwagi na mozliwoSc konfliktu interes6w, a takze z innymi stanowiskami kierowniczymi z uwagi na koniecznoSc nale^ytego zaangazowania w prac? NAWA.
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W art. 6 pkt 2 projektu poruczono uregulowanie przez ministra warunkow i trybu przyznawania
przez NAWA 6rodk6w finansowych, lecz przepis art. 4 ust. 3 przes^dza, it Srodkiem prawnym od
decyzji Dyrektora NAWA b^dzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym slu^y6 ma on
jedynie „w przypadku wyst^ienia naruszen formalnych przy przyznawaniu srodkow finansowych".
W uzasadnieniu projektu wskazano, te d^eniem projektodawcy jest zapobiezenie dewolucji
kompetencji, „by nie dochodzilo do przenoszenia post^powania do organu wyzszego stopnia (ministra
wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego), ale by catoSd tego post^powania odbywala si^ w ramach
wyspecjalizowanej instytucji, jak^ b^dzie NAWA" (s. 30). Cel sygnalizowany w uzasadnieniu mo^na byto
osi^n^6 w inny spos6b niz poprzez wpiDwadzanie - jako srodka zaskarzenia - wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, rozpatrywanego przez organ monokratyczny, jakim ma by6 Dyrektor NAWA,
kt6rego w tej sytuacji nale^aloby zaliczy6 do kategorii ^ministra" w rozumieniu art. 127 § 3 w zwi^ku
z art. 5 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.; dalej: K.p.a.). Wydaje si^, ze nic nie stol na przeszkodzie, by
srodkiem prawnym przystuguj^cym od decyzji Dyrektora byb odwolante, a organem wyzszego stopnia
w post^powaniu administracyjnym - organ kolegialny, jakim jest Rada NAWA. Taki tok post^powania
administracyjnego podni6stby znaczenie Rady NAWA, a jednoczesnie zapewnilby wi^kszy obiektywizm
rozstrzygni^c niz procedowanie wniosk6w o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ monokratyczny.
Ponadto duze w^tpliwoSci

mote budzic zaw^zenie przestanki wniesienia Srodka prawnego od

rozstrzygni^cia Dyrektora NAWA jedynie do „namszer^ formalnych", podczas gdy w og6lnym
post^powaniu administracyjnym przyj^ta jest zasada, ze odwotanie jest Srodkiem prawnym
odformalizowanym,

kt6ry nie wymaga uzasadnienia

(art. 128 K.p.a.)

-

wystarczaj^ce jest

niezadowolenie strony z decyzji (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt
II SA/Wa 274/11, LEX nr 993958). KRD proponuje rozwazenie przyj?cia modelu, w ktbrym Rada NAWA
stanowifaby organ drugiej instancji w zakreste rozpatrywania odwolar^ od decyzji Dyrektora NAWA.
Taka konstrukcja z duzym prawdopodobiei^stwem moze zosta6 uznana za zapewniaj^c^i wi^ksz£i
rzetelnoSd i przejrzystoS6 rozstrzygni^ podejmowanych przez i w ramach NAWA, a co za tym idzie uczynitaby NAWA instytucji tak wiarygodn^i, jak na to ona zasluguje. Proponowane rozwi^anie
sprzyjaloby ograniczeniu mozliwoSci kierowania wobec NAWA zarzutow o zbyt dyskrecjonalne
zarz^dzanie srodkami finansowymi.
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W art. 6 i 16 projektowanej ustawy zawarto delegacje do wydania przez ministra wtaSciwego do
spraw szkolnictwa wyzszego rozporz^dzeh. Poniewaz do opiniowanego projektu ustawy nie dotqczono
projektdw aktdw wykonawczych, diatego tmdno jest ocenic, czy we wlaSciwy sposob dokonano
rozdzialu materii pomi^dzy ustawy i rozporz^dzenia, szczeg6lnie gdy chodzi o art. 6, Wytyczne zawarte
w omawianych upowaznieniach maj^ charakter blankietowy i naruszajq^ przepis § 65 ZTP, zgodnie
z ktorym: ^akres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporz^dzeniu okresla si^ w sposob
precyzyjny. Okreslenie tych spraw nie moze bye ogolnikowe, w szczeg6lnoSci przez posluzenie si?
zwrotem: »... okreSli szczeg6towe zasady...«". Wytyczne zawarte w art. 6 projektu, wskazujcipe na
koniecznoS6 zapewniehia „sprawnej realizacji zadart Agencji oraz efektywnego wydatkovyania 6rbdk6w
finansowych przez Agencj?" s ^ nadmiemie og6lnikowe i odnosz^ si? do kaldego podmiotu
publicznego, gdyz kazdy z takich podmiotow powinien swoje zadania realizowa6 .sprawnie, a 6rodki
finansowe - wydatkowa6 efektywnie.
Podstawowym

zatozeniem

ustrojodawcy

jest

mozliwoSc

upowaznienia

do

wydania

rozporzqdzenia wyl^cznie „w celu wykonania ustawy" (art. 92 ust. 1 Konstytucji RP). Cel ten

mote by6

zrealizowany wowczas, gdy wszystkie zasadnicze elementy danej regulacji prawnej s ^ zamieszczone
bezpoSrednio w samej ustawie. Upowaznienie musi bye wi?c sfomiubwane „tak, aby odsylak) do
uregulowania w rozporz^dzeniu tyIko te sprawy, kt6re s^juz ogolnie unormowane w ustawie" (wyrok
Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 18 wrzeSnia 2006 r., sygn. akt K 27/05, OTK-A 2006, Nr 8, poz 105).
Upowaznienie nie moze wi?c przybrac postaci upowaznienia blankietowego, tzn. pozostawiaj^cego,
organowi upowaznionemu „mozliwosci samodzielnego uregulowania catego kompleksu zagadnieh, co
do kt6rych w tekScie ustawy nie ma zadnych bezposrednlch uregulowah ani wskazowek" (np.
orzeczenie TK z dnia 22 wrzeSnia 1997 r., sygn. akt K 25/97, OTK 1997, Nr 3-4, poz. 35; wyrok TK
z dnia 16 stycznia 2007 r., sygn. akt U 5/06, OTK-A 2007, Nr 1, poz. 3). W orzecznictwie negatywnie
oceniane

rowniez upowaznienia do okreslenia w rozporz^dzeniu „szczeg6k)wych zasad"

dokonywania pewnych czynnosci, o lie w ustawie nie doprecyzowano t r e ^ i takiego odestania (zob.
wyrok TK z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt U 5/12, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 88). Wym6g wydania
rozporz^dzenia na podstawie upowaznienia ustawowego oznacza, ^e podstawowym warunkiem
legalnosct rozporz^dzenia jest, aby byto ono wydane w oparciu o norm? upowazniaj^c^ kt6ra
CO

odpowiada standardowi okreslonemu przez art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Jezeli zatem przepis

c
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upowazniaj^cy jest wadliwy, to - automatyczriie - rozporz^dzenie, dla kt6rego ten przepis byl
podstawq, narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji'RP'(por. np. wyrok TK z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt
P 53/08, OTK-A 2009, Nr 4, ppz. 45) Sytuacja taka ma miejsce r6wniez wtedy, gdy rbzporz^dzenie
prawidlowo realizuje nomn^ upowazniaj^c^.
W zwi^ku z powyzszym upowaznienia do wydania rozporz^dzeri, zavyarte w art: 6 i 16
opinibwanego projektu, powinny zosta6 uzupetnione o wtasciwie sfprmulowane wytyczne.
W pozostatym zakresie Krajowa Reprezentacja Dpktbrahtdw nie zgfasza uwag do opiniowanego
projektu ustawy.
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