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S 
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 wrzesnia br. (L dz. DLP.ZLS.1201.24.2017), 

przekazujqce do uzgodnieri mi^dzyresortowych projekty ustaw Prowo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce (dalej pswn) oraz Przepisy wprowadzajqce ustavi/^ - Prawo o szkolnictwie wyzszym 
I nauce (dalej pwps), niniejszym przekazuj? nast^puj^ce uwagi do przedmiotowych aktow. 

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazyc, ze przedstawiony projekt ustawy Przepisy 
wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym I nauce wprowadza zmiany w ustawie 
o Agencjl Bezpieczehstwa Wewn^trznego oraz Agencjl Wywladu (art. 65 projektu), ustawie 
o Centralnym Blurze Antykorupcyjnym (art: 90 projektu) oraz ustawie o Sfuzbie Kontrwywladu 
Wojskowego oraz Sfuzbie Wywiadu Wojskowego (art. 91 projektu), dotyczqce zakresu tajnej 
wspotpracy z tymi stuzbami. 

Zgodnie z obecnie obowiqzujgcyml przepisami stuzby specjalne przy wykonywaniu 
swoich zadari nie mogq korzystac z tajnej wspotpracy retordiy, prorektorow I klerownlkow 
podstawowych jednostek organlzacyjnych w publicznych i niepubllcznych szkofach wyzszych 
(art. 37 ust. 1 pkt 9 ustawy o-ASW///^IV, art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o CBA, art. 41 ust. 1 pkt 9 
ustawy oSm/SW/M/) . 

Natomiast w projekcie pwps wskazano, ze stuzby specjalne nie mogtyby korzystac 
z tajnej wspotpracy rektorow i osob pefnlqcych klerownlcze funkcje na uczelnlach. Nalezy przy 
tym zauwazyc, ze poj^cie funkcji kierowniczej na uczetni nie jest zdefiniowane na poziomie 
ustawowym, a zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 4 projektu pswn funkcje kierownicze na uczeini 
okreslane s^ w jej statucie. Z kolei statut uczeini uchwatany jest przez senat uczeini, 
w przypadku uczeini publicznej (art. 3;5 ust. 2 projektu pswn), albo jest nadawahy przez 
zatozyciela lub uchwatany przez wskazany w statucie organ kolegialny, w przypadku uczeini 
niepublicznej (art. 35 ust. 3 projektu pswn). 

W tynn kontekscie nalezy wskazac na dwie istotne konsekwencje proponowanego 
rozwigzanla. 

Po pierwsze, funkcjonowanie katalogu stanowisk na uczelniach, ktorych zajmowanie 
przez okreslone osoby uniemozliwia podejmowanie tajnej wspotpracy zostatoby oparte na 
odestaniach do aktow wewn^trznych, jakimi sq statuty uczeini. Wydaje si^, ze kwestia b takim 
znaczeniu dia funkcjonowania stuzb odpowiedzialnych za bezpieczehstwo pahstwa powinna 
bye regulowana na poziomie ustawowym. 
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Dodatkowo proponowane rozwiqzanie oznaczatoby, ze kazda z uczeini mogtaby 
regulowac przedmiotowq kwesti^ w sposob odmienny, zakreslajqc w statucie inny zakres 
poj^cia funkcji kierowniczych. Dane stanowiska na jednej uczeini mogtyby, zgodnie z jej 
statutem, zostac zaliczone do funkcji kierowniczych, podczas gdy analogicznym stanowiskom 
na innej uczeini nie przyznano by takiego charakteru. W konsekwencji zakres ograniczeri tajnej 
wspotpracy w sposob nieuzasadniony mogtby bye zrbznicowany w zaieznosci od uczeini. 

Po drugie, nalezy zwrocic uwag^ na zmiany zakresu wytqczeri, ktore miatyby miejsce 
w przypadku przyj^cia projektu w proponowanym brzmieniu. Stuzby specjalne, jako 
odpowiedzialne za ochron^ bezpieczeristwa paristwa, uprawnione do korzystania z pomocy 
osob, ktore nie ich funkcjonariuszami. W przypadku tego uprawnienia ustawodawca 
przewidziat wyjqtki o charakterze wytqczeri podmiotowych. Jak wskazano juz wczesniej, 
w obecnie obowiqzuj^cym stanie prawnym, ograniczenia te obejmujq wqski krqg stanowisk, 
kluczowych dia funkcjonowania uczeini. 

W tym kontekscie nalezy zauwazyc, ze zgodnie z propozycja zawartq w projekcie, senat 
moze, okreslajqc katalog funkcji kierowniczych, znacznie go rozszerzyc w stosunku do 
obecnych rozwiqzari. Skutkowatoby to jednoczesnym poszerzenienn zakresu ograniczeri 
uprawnienia stuzb specjalnych do korzystania z tajnej wspotpracy. Maj^c na wzgl^dzie 
koniecznosc efektywnej realizacji zadari ustawowych przez te stuzby, takie rozszerzenie 
zakresu wytqczeri nie znajduje uzasadnienia. 

W zwiqzku z powyzszym, proponuj^, aby art. 65 (zmieniajgcemu art. 37 ust. 1 pkt 9 
ustawy o ABW i AW), art. 90 (zmieniaj^cemu art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o CBA) oraz art. 91 
projektu pwps (zmieniaj^cemu art. 41 ust. 1 pkt 9 ustawy o SKW i SWW) nadac nast^pujqce 
brzmienie: 

9) rektorow oraz kierownil<6w ogolnouczelnianych jednostek organizacyjnych; 

Nalezy przy tym zauwazyc, ze wskazane w proponowanym przepisie pojQcle 
ogolnouczelnianej jednostki organizacyjnej jest terminem funkcjonujqcym na gruncie 
projektowanej ustawy psivn (art. 156). 

Niezaleznie od powyzszej uyi/agi nalezy wskazac, ze art. 90 pkt 2 projektu ustawy pivps 
zmienia si? przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w 
zakresie udzielania uriopu szkoleniowego funkcjonariuszowi, ktory uzyskat zezwolenie na 
ztozenie wniosku o wszcz^cie post^powania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia 
doktora habilltowanego. Analogiczne zmiany przepisow zaproponowano takze w art. 92 
projektu ustawy pwps w odniesieniu do funkcjonariuszy Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Stuzby Wywiadu Wojskowego. 

Niemniej jednak tego rodzaju zmiany nie zostaty przewidziane w projekcie 
w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeristwa Wewn^trznego oraz Agencji 
Wywiadu. Wobec powyzszego proponuj^ w art. 65 projektu ustawy pwps dodanie nowego 
pkt 2 (przy wyodr^bnieniu do nowego pkt 1 dotychczasowej tresci w zakresie zmian w art. 37 
ust. 1 pkt 9 i 10)/kt6ry b^dzie przewidywat nowelizacj^ art. 98 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW 
poprzez nadanie nowego brzmienia wprowadzeniu do wyliczenia: 

„2) w art. 98 w ust 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Funkcjonariuszowi, ktory uzyskat zezwolenie na pobieranie nauki lub odhywanie studiow 
i nauk^ tq pobiera lub odbywa studio, jak rowniez uzyskat zezwolenie na ztozenie wniosku 
o wszcz^cie post^powania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 
habilltowanego, a takze na odbycie aplikacji radcowskiej lub legislacyjnej, udziela si^ 
ptatnego uriopu szkoleniowego w wymiarze:". 
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Dodatkowo nalezy zauwazyc, ze art. 121 pswn wskazuje, ze nauczyciele akademiccy 
mog^ bye zatrudniani na stanowiskach dydaktycznych, badawczych lub badawczo-
dydaktycznych. Jednoczesnie zgodnie z art. 72 ust. 4.ustawy o CBA Szef CBA moze zezwolic 
funkcjonariuszowi na wykonywanie zajqcia zardbkowego poza sfuzbq o charakterze 
naukowym.i naukowo'dydaktycznym. jezeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadah 
stuzbowych. 

Maj^c na wzgl^dzie potrzeb^ ujednolicenia siatki pojQciowej funkcjonujqcej na gruncie 
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz projektowanej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyzszym i nauce proponuj^ dodanie do art. 90 projektu usta\A(y Przepisy 
wprowadzajqce ustawq - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce punktu o oznaczeniu 
roboczym pkt la w brzmieniu: 

la) w art. 72 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. SzefCBA moze zezwolic funkcjonariuszowi na wykonywanie zaj^cia zarobkowego 
poza stuzbq o charakterze dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym i badawczym, 
jezeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadah stuzbowych i nie godzi 
w dobro sfuzby." 

Niezaleznie od powyzszych uwag dotyczqcych projektu ustawy Przepisy 
wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, przedstawiam rowniez 
propozycj^ wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce. 

W Dziale IX projektu ustawy zostaty uregulowane kwestie zwiqzane ze Zintegrowanym 
Systemem Informacji a Szkolnictwie Wyzszym i Nauce POi-on (dalej: POi-on). Proponowane 
ponizej zmiany majq na celu zapewnienie Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego skutecznej 
realizacjj jej ustawowych zadah. 

ProponujQ zatem dokonanie zmian w art. 341 ust. 4, art. 342 ust. 3 oraz art. 343 ust. 3 
projektu pswn poprzez dodanie: 

• w art. 341 w ust. 4 nowego pkt 4 w brzmieniu: 

„ 4} Szefowi Agencji Bezpieczehstwa Wewnqtrznego - w zakresie niezb^dnym do 
realizacji ustawowych zadah. "; 

• w art. 342 w ust. 3 nowego pkt 7 w brzmieniu: 

„ 7) Szefowi Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego - w zakresie niezb^dnym do 
realizacji ustawowych zadah. "; 

• w art. 343 w ust. 3 nowego pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Szefowi Agencji Bezpieczehstwa Wewnqtrznego - w zakresie niezhqdnym do 
realizacji ustawowych zadah.". 

Nalezy zauwazyc, ze w systemie POL-on gromadzone b^d^ dane, ktore mogq bye 
niezb^dne do realizacji ustawowych zadah Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego. Wskazac 
nalezy, ze Szef Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego posiada obecnie uprawnienie do 
otrzymywania tego rodzaju danych na podstawie art. 11 pkt 1 lit. b ustawy z dnia lOczerwca 
20016 r. o dziafaniach antyterrorystycznych. Niemniej dostQp ten jest ograniczony do zadah 
zwiqzanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. 

Ponadto w mysl art. 34 ustawy o ABW oraz AW Agencja Bezpieczehstwa 
Wewn^trznego posiada uprawnienie do zbierania wszelkich danych osobowych, jezeli jest to 
uzasadnione charakterem realizowanych zadah. Konstrukcja przepisow projektu pswn moze 
wskazywac na zawQzenie uprawnieh Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego w zakresie 
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dost^pu do danych zgromadzonych w systemie POL-on. W celu unikni^cia takiej interpretacji 
przepisu zasadne jest wprowadzenie wskazanych powyzej zmian. 

ProponujQ takze dodanie po art. 354 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce nowego artykutu oznaczonego roboczo jako art. 354a w brzmieniu: 

»Art. 354a. W celu zapewnienia mozliwosci realizaqj zadan wynikajgcych z art. 35 ust 4 
ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego oraz Agencji Wywiadu 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, z pozn. zm.) minister wfaiciwy do spraw szkolnictwa wyzszego 
i nauki zapewnia Agencji Bezpieczehstwa Wewn^trznego dost^p do Systemu POL-on. ", 

Zaproponowany przepis pozwoli Agencji Bezpieczehstwa WewriQtrznego na skutecznq 
realizacj? zadari ustawowych wynikajgcych z art. 35 ustawy o ABW oraz AW. Jednoczesnie 
nalezy zasygnalizowac, ze analogiczne rozwigzania przewidziano m.in. w art. 59 ustawy z dnia 
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, w art. 13 ustawy z dnia 24 wrzesnia 2010 r. 
o ewidencji ludnosci, czy w art. 80bg i w art. 100 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym. 
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