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Taka opinia pojawia się w mediach w związku ze zmianą sposobu
finansowania programu IDUB przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Przypomnę, że chodzi o zamianę subwencji w gotówce na
przekazanie pakietu obligacji Skarbu Państwa na potrzeby realizacji
działań projektu w 2020 r. Niepokój jest jednak nieuzasadniony.

Ministerstwo zobowiązało się przekazać uczelniom biorącym udział
w programie IDUB rocznie kwotę gotówki w wysokości 10% subwencji
z 2019 r. Natomiast kwota przekazana w obligacjach ma wynosić 11%, to
jest o 10% więcej. Tak, sprzedaż obligacji przed czasem ich zapadalności
– to jest przed końcem 2021 r. – wiąże się z pewną stratą. Jednak
ostatnie, analogiczne transakcje dokonywane przez naszą Uczelnię
wskazują, że strata ta wynosi 2-2,5%. Nawet dwukrotnie większa strata
oznaczałaby, że nadal po sprzedaży obligacji będziemy posiadać 5%
więcej środków, niż po przekazaniu środków w gotówce zgodnie
z wcześniejszym zobowiązaniem Ministerstwa. Obligacje będziemy mogli
spieniężać bez zgody Prokuratorii Generalnej i Ministerstwa Skarbu,
zatem bardzo szybko, płynnie pokrywając potrzeby projektu.

I wreszcie – gotówkę musielibyśmy wydać co do złotówki w 2020 r.
W innym przypadku zostałaby ona zaksięgowana na funduszu
zasadniczym Uczelni, na potrzeby inwestycji. Natomiast obligacje przejdą
na rok kolejny – cały czas jako środki projektu. A to powoduje, że
w pierwszym roku realizowania projektu nie będziemy musieli
wydatkować środków pośpiesznie. Obligacje nie są więc zagrożeniem dla
finansowania programu. Nie ma też potrzeby zaciągać kredytu, by
prefinansować działania w projekcie. W grudniu 2019 r. Ministerstwo
przekazało na potrzeby finansowania wstępnych działań projektu 4 mlny
zł, które JM Rektor przekazał projektowi do czasu uruchomienia środków
z obligacji. Jest to kwota aż nadto wystarczająca w chwili obecnej.

Pytanie: Czy realizacja projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia
Badawcza (IDUB), a także szerzej – przekształcenie naszego
Uniwersytetu w uczelnię badawczą może doprowadzić do problemów
finansowych? Czy spowoduje wydatkowanie subwencji Uniwersytetu
na realizację programu IDUB?



W szerszej perspektywie przekształcenie Uniwersytetu w uczelnię
badawczą oznaczać będzie zwiększenie liczby grantów realizowanych
z środków zewnętrznych, które odciążą subwencje i zasilą poprzez środki
pośrednie budżety jednostek realizujących projekt. Z kolei wzmocnienie
rozpoznawalności i jakości marki Uniwersytetu będzie silną przesłanką do
rozwĳania fundraisingu. I wreszcie – tylko 10 uczelniom badawczym
Ministerstwo zagwarantowało na 2020 r. subwencję podstawową
w kwocie nie mniejszej niż ta z 2019 r. A to w kontekście naszego
wskaźnika liczby pracowników do liczby studentów – jeszcze
przekraczającego wymagania Ministerstwa i zmniejszającego
w algorytmie naszą subwencję - już samo w sobie jest nagrodą.

Uczelnia badawcza to nasza szansa, to nasza inwestycja w przyszłość.
Nie jest to jednak tylko obietnica, nie jest to coś, co nadejdzie.
To korzyści realne, ważne dla nas tu i teraz. Nie traćmy ich z oczu.

2


