
ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO 1) 

z dnia.............................................2007 r. 
 

w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych  
i niepublicznych 

 
 
 

Na podstawie art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy�szym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó�n. zm.2)): 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la zasady podziału dotacji na realizacj� zada� okre�lonych  
w art. 94 ust. 1 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy�szym, 
zwanej dalej „ustaw�”, dla uczelni publicznych i niepublicznych. 

§ 2. 1. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania zwi�zane  
z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, okre�la 
zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia. 

2. Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom 
wojskowym z cz��ci bud�etu pa�stwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, 
okre�la zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia. 

3. Zasady podziału dotacji, o których mowa w ust. 1, udzielanych uczelniom słu�b 
pa�stwowych, okre�la zał�cznik nr 3 do rozporz�dzenia. 

§ 3. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni wojskowych, na zadania zwi�zane 
z obron� narodow�, okre�la zał�cznik nr 4 do rozporz�dzenia. 

§ 4. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni słu�b pa�stwowych na zadania 
zwi�zane z bezpiecze�stwem obywateli, okre�la zał�cznik nr 5 do rozporz�dzenia. 

§ 5. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni artystycznych na zadania zwi�zane 
z działalno�ci� kulturaln� w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu 
działalno�ci kulturalnej, okre�la zał�cznik nr 6 do rozporz�dzenia. 

§ 6. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni morskich na zadania zwi�zane  
z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych o�rodków szkoleniowych dla kadr 
morskich oraz szkoleniem wojskowym studentów, okre�la zał�cznik nr 7 do rozporz�dzenia. 

§ 7. Zasady podziału dotacji dla publicznych uczelni kształc�cych personel lotniczy dla 
lotnictwa cywilnego, na zadania zwi�zane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i 
specjalistycznych o�rodków szkoleniowych kadr powietrznych, okre�la zał�cznik nr 8 do 
rozporz�dzenia. 

§ 8. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych lub niepublicznych na zadania 
zwi�zane z bezzwrotn� pomoc� materialn� dla studentów w zakresie okre�lonym w art. 173 

                                                
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy�szego kieruje działem administracji rz�dowej – szkolnictwo wy�sze, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).  
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 
144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240  
i Nr 180, poz. 1280. 
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ust. 1 ustawy oraz dla doktorantów w zakresie okre�lonym w art. 199 ust. 1 ustawy, okre�la 
zał�cznik nr 9 do rozporz�dzenia. 

§ 9. Zasady podziału dotacji dla uczelni medycznych lub innych uczelni publicznych,  
w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpo�rednim 
nadzorem nauczycieli akademickich posiadaj�cych kwalifikacje do wykonywania zawodu 
medycznego wła�ciwego ze wzgl�du na tre�ci kształcenia, na zadania zwi�zane ze 
�wiadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów 
stacjonarnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych tych uczelni, okre�la zał�cznik 
nr 10 do rozporz�dzenia 

§ 10. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych, na zadania zwi�zane  
z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, piel�gniarki i poło�ne oraz przez 
diagnostów laboratoryjnych, okre�la zał�cznik nr 11 do rozporz�dzenia. 

§ 11. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych, na dofinansowanie lub 
finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem z bud�etu 
pa�stwa, pa�stwowych funduszy celowych lub ze �ródeł zagranicznych w ramach kontraktów 
wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z pó�n. zm.3)), oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 
poz. 984), okre�la zał�cznik nr 12 do rozporz�dzenia. 

§ 12. Zasady podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania zwi�zane  
z kształceniem i rehabilitacj� lecznicz� studentów niepełnosprawnych, okre�la zał�cznik nr 13 
do rozporz�dzenia. 

§ 13. Minister wła�ciwy do spraw szkolnictwa wy�szego mo�e przyzna� uczelniom 
niepublicznym spełniaj�cym warunki okre�lone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 
ust. 1 ustawy dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 5 ustawy, dokonuj�c podziału tych 
dotacji proporcjonalnie do zweryfikowanych wniosków uczelni niepublicznych w zakresie 
poszczególnych zada�, których dotycz� dotacje. 

§ 14. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 4) 
 

MINISTER  
NAUKI I SZKOLNICTWA WY�SZEGO 

 
 

W porozumieniu: 
 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 

 

 

MINISTER SPRAW WEWN	TRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 
2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832. 
4) Niniejsze rozporz�dzenie było poprzedzone rozporz�dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 
2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych 
(Dz. U. Nr 79, poz. 534), które utraci moc obowi�zuj�c� z dniem 1 stycznia 2008 r. 
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MINISTER ZDROWIA 

 

 

MINISTER KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 
 
 

MINISTER INFRASTRUKTURY 
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Zał�czniki do rozporz�dzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego 
z dnia ................................... 2007 r. (poz. ...) 
 

 
Zał�cznik nr 1 

 
ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA 
ZWI�ZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, 
UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR 

NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY 
 

1. Z okre�lonej w poszczególnych cz��ciach bud�etu pa�stwa dotacji na zadania 
zwi�zane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, 
zwanej dalej „dotacj� stacjonarn�”, dysponenci cz��ci bud�etowych wydzielaj�: 
1) cz��� zasadnicz�, dzielon� według zasad, okre�lonych w ust. 3; 
2) cz��� uzupełniaj�c� nieprzekraczaj�c� 2,0 % ogólnej kwoty dotacji, na rzecz podziałów 

uzupełniaj�cych i koryguj�cych. 
2. Zasadnicza cz��� dotacji stacjonarnej obejmuje kwoty wydzielone odr�bnie dla grup 

uczelni: 
1) akademickich, z wył�czeniem uczelni wojskowych; 
2) zawodowych; 
3) wojskowych. 

3. Kwoty zasadniczej cz��ci dotacji stacjonarnej, wydzielone dla grup uczelni,  
o których mowa w ust. 2, dzielone s� według wzoru: 
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gdzie: 
Dui      – oznacza kwot� zasadniczej cz��ci dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni w danym 

roku, 
Dc       – oznacza kwot� zasadniczej cz��ci dotacji stacjonarnej dla grupy uczelni w danym 

roku, 
Dpui       – oznacza kwot� zasadniczej cz��ci dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni w poprzednim 

roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
Dpc     – oznacza kwot� zasadniczej cz��ci dotacji stacjonarnej dla grupy uczelni 

w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
C        – oznacza stał� przeniesienia z roku poprzedniego, 
Ws      – oznacza wag� składnika studencko-doktoranckiego, 
Si        – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni, 
Wk      – oznacza wag� składnika kadrowego, 
Ki        – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni, 
Wj       – oznacza wag� składnika zrównowa�onego rozwoju, 
Ji         – oznacza składnik zrównowa�onego rozwoju i-tej uczelni, 
Wb      – oznacza wag� składnika badawczego, 
Bi        – oznacza składnik badawczy i-tej uczelni, 
Wu      – oznacza wag� składnika uprawnie�, 
Ui       – oznacza składnik uprawnie� i-tej uczelni, 
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Ww     – oznacza wag� składnika wymiany, 
Wi       – oznacza składnik wymiany i-tej uczelni. 

4. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� w 
nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
ksk      –  oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x         – oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

Lsk,i    – oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych (z wył�czeniem osób po ostatnim 
roku studiów bez egzaminu dyplomowego) w k-tej grupie kierunków w i- tej 
uczelni, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 

kdd      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej 
grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

y         – oznacza liczb� grup dziedzin nauki ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie 
wska�ników kosztochłonno�ci, 

Ldd,i   – oznacza liczb� uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wył�czeniem 
osób, pozostaj�cych z i-t� uczelni� w stosunku pracy) w d-tej grupie dziedzin nauki 
w i-tej uczelni, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, z tym �e w 
odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych, 

Lsci    – oznacza liczb� cudzoziemców – uczestników rocznych kursów przygotowawczych 
do podj�cia nauki w j�zyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra 
wła�ciwego do spraw szkolnictwa wy�szego, którym przysługuj� uprawnienia osób 
odbywaj�cych studia wy�sze, wynikaj�c� z danych Biura Uznawalno�ci 
Wykształcenia i Wymiany Mi�dzynarodowej, 

n        – oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� w nast�puj�cy 
sposób: 
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gdzie: 
Lprof,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: profesora 

zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytuj�cego, zwanych dalej 
„stanowiskami profesorów”, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 
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Lad,i     – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: docenta, 
adiunkta, starszego wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego, starszego 
dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty 
dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji 
naukowej, a tak�e posiadaj�cych stopie� doktora zatrudnionych na stanowiskach: 
asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta 
dokumentacji i informacji naukowej, zwanych dalej „stanowiskami adiunktów”, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�,  

Las,i     – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni na stanowiskach: asystenta, 
wykładowcy, lektora, instruktora, asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji  
i informacji naukowej (z wył�czeniem zatrudnionych na tych stanowiskach 
posiadaj�cych stopie� doktora), wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� 
uczelni�,  

LZprof,i – oznacza liczb� profesorów z zagranicy (cudzoziemców), prowadz�cych zaj�cia 
przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin w i-tej uczelni (z wył�czeniem 
pozostaj�cych z i-t� uczelni� w stosunku pracy), wynikaj�c� z danych nadesłanych 
przez i-t� uczelni�, 

n         – oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

6. Składnik zrównowa�onego rozwoju i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la 
si� w nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
Lprof,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach profesorów w i-tej 

uczelni, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 
Lad,i     – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) na stanowiskach adiunktów w i-tej 

uczelni, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 
SLi      – oznacza sum� liczb: studentów studiów stacjonarnych (z wył�czeniem osób po 

ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego) i uczestników stacjonarnych 
studiów doktoranckich (z wył�czeniem osób pozostaj�cych z i-t� uczelni� w 
stosunku pracy) w i-tej uczelni, wynikaj�cych z danych nadesłanych przez i-t� 
uczelni�, z tym �e w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób 
cywilnych,  

n         – oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

7. Składnik badawczy i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� w nast�puj�cy 
sposób: 
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gdzie: 
LGi     – oznacza liczb� projektów badawczych własnych i promotorskich, a tak�e 

programów mi�dzynarodowych w i-tej uczelni, finansowanych lub 
dofinansowanych w poprzednim roku z bud�etu ministra wła�ciwego do spraw 
nauki, o których mowa w ustawie z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr  85, 
poz. 727, Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795), 
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n         – oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

8. Składnik uprawnie� i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� w nast�puj�cy 
sposób: 
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gdzie: 
LUhab,i –  oznacza liczb� uprawnie� do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej 

uczelni, wynikaj�c� z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 
LUdr,i  –  oznacza liczb� uprawnie� do nadawania stopnia doktora w i-tej uczelni, wynikaj�c� 

z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, 
n         –  oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

9. Składnik wymiany i-tej uczelni, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� w nast�puj�cy 
sposób: 
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gdzie: 
SWi     –  oznacza liczb� studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tej uczelni 

wyje�d�aj�cych za granic� w ramach wymiany mi�dzynarodowej, na kształcenie 
trwaj�ce przez okres co najmniej semestru w poprzednim roku akademickim, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 

SPi      –  oznacza liczb� studentów i uczestników studiów doktoranckich przyje�d�aj�cych do 
i-tej uczelni z zagranicy w ramach wymiany mi�dzynarodowej, na kształcenie 
trwaj�ce przez okres co najmniej semestru w poprzednim roku akademickim, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni�, 

n         –  oznacza liczb� uczelni w danej grupie uczelni. 

10.  Dla poszczególnych składników we wzorze, o którym mowa w ust. 3, okre�la si� 
nast�puj�ce warto�ci, w przypadku: 

1) uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra wła�ciwego do spraw szkolnictwa 
wy�szego oraz uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych: 
a) 0,70 – dla stałej przeniesienia C, 
b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws,  
c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,10 – dla wagi składnika zrównowa�onego rozwoju Wj, 
e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego Wb, 
f) 0,05 – dla wagi składnika uprawnie� Wu, 
g) 0,05 – dla wagi składnika wymiany Ww ; 

2) uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra wła�ciwego do spraw szkolnictwa 
wy�szego: 
a) 0,70 – dla stałej przeniesienia C, 
b) 0,30 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, 
c) 0,30 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,40 – dla wagi składnika zrównowa�onego rozwoju Wj, 
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e) 0,00 – dla wagi składnika badawczego  Wb, 
f) 0,00 – dla wagi składnika uprawnie� Wu, 
g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww ; 

3) uczelni medycznych: 
a) 0,70 – dla stałej przeniesienia C, 
b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, 
c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,10 – dla wagi składnika zrównowa�onego rozwoju Wj, 
e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego  Wb, 
f) 0,10 – dla wagi składnika uprawnie� Wu, 
g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww ; 

4) uczelni artystycznych: 
a) 0,70 – dla stałej przeniesienia C, 
b) 0,45 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, 
c) 0,40 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,05 – dla wagi składnika zrównowa�onego rozwoju Wj, 
e) 0,05 – dla wagi składnika badawczego  Wb, 
f) 0,05 – dla wagi składnika uprawnie� Wu, 
g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww ; 

5) uczelni morskich: 
a) 0,70 – dla stałej przeniesienia C, 
b) 0,35 – dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, 
c) 0,35 – dla wagi składnika kadrowego Wk, 
d) 0,10 – dla wagi składnika zrównowa�onego rozwoju Wj, 
e) 0,10 – dla wagi składnika badawczego  Wb, 
f) 0,10 – dla wagi składnika uprawnie� Wu, 
g) 0,00 – dla wagi składnika wymiany Ww. 
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Zał�cznik nr 2  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM WOJSKOWYM 
Z CZ��CI BUD�ETU PA�STWA, KTÓREJ DYSPONENTEM JEST MINISTER 

OBRONY NARODOWEJ, NA ZADANIA ZWI�ZANE Z KSZTAŁCENIEM 
STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH, UCZESTNIKÓW 

STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH 
ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, W TYM NA REMONTY 

 
1. Dotacja udzielana uczelniom wojskowym z cz��ci bud�etu pa�stwa, której 

dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na zadania zwi�zane z kształceniem 
studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 
b�d�cych �ołnierzami zawodowymi lub kandydatami na �ołnierzy zawodowych, kształceniem 
kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty dla uczelni wojskowych, 
zwana dalej „dotacj� stacjonarn� z bud�etu MON”, dzielona jest według wzoru: 

)3,07,0)(1( ii
p

ipi KSCC
cD

uD

Dc
Du

×+×−+=  

gdzie: 
Dui      –  oznacza kwot� dotacji stacjonarnej z bud�etu MON dla i-tej uczelni wojskowej w 

danym roku, 
Dc       – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej z bud�etu MON dla uczelni wojskowych w 

danym roku, 
Dpui    – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej z bud�etu MON dla i-tej uczelni wojskowej w 

poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
Dpc     – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej z bud�etu MON dla uczelni wojskowych w 

poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
C        – oznacza stał� przeniesienia z roku poprzedniego, 
Si        – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej, 
Ki       – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej. 

2. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1, okre�la si� warto�� 0,4. 

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni wojskowej okre�la si� w nast�puj�cy 
sposób: 
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gdzie: 
ksk      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x        – oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 
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Ls�k,i  – oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych, b�d�cych �ołnierzami 
zawodowymi w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni wojskowej, wynikaj�c� z 
danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

Lsk�k,i – oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych, b�d�cych kandydatami na 
�ołnierzy zawodowych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni wojskowej, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

kdd      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej 
grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

y         – oznacza liczb� grup dziedzin nauki ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie 
wska�ników kosztochłonno�ci, 

Ld�d,i  – oznacza liczb� uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, b�d�cych 
�ołnierzami zawodowymi lub kandydatami na �ołnierzy zawodowych w d-tej grupie 
dziedzin nauki w i-tej uczelni wojskowej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-
t� uczelni� wojskow�, 

n         –  oznacza liczb� uczelni wojskowych. 

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej okre�la si� w nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
Lprof,i   – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 

stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora 
wizytuj�cego, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

Lad,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 
stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

Las,i     – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 
stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

n         – oznacza liczb� uczelni wojskowych. 
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Zał�cznik nr 3  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI UDZIELANYCH UCZELNIOM SŁU�B 
PA�STWOWYCH, NA ZADANIA ZWI�ZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW 
STUDIÓW STACJONARNYCH, UCZESTNIKÓW STACJONARNYCH STUDIÓW 
DOKTORANCKICH I KADR NAUKOWYCH ORAZ UTRZYMANIEM UCZELNI, 

W TYM NA REMONTY 
 

1. Dotacja dla uczelni słu�b pa�stwowych na zadania zwi�zane z kształceniem 
studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr 
naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty, zwana dalej „dotacj� stacjonarn�” 
dzielona jest według wzoru: 

)3,07,0)(1( ii
p

ipi KSCC
cD

uD

Dc
Du

×+×−+=  

gdzie: 
Dui     – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni słu�b pa�stwowych w danym 

roku, 
Dc      – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej dla uczelni słu�b pa�stwowych w danym roku, 
Dpui   – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej dla i-tej uczelni słu�b pa�stwowych w 

poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
Dpc    – oznacza kwot� dotacji stacjonarnej dla uczelni słu�b pa�stwowych w poprzednim 

roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
C       – oznacza stał� przeniesienia z roku poprzedniego, 
Si       – oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, 
Ki      – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni słu�b pa�stwowych. 

2. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1, okre�la si� warto�� 0,7. 

3. Składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni słu�b pa�stwowych okre�la si� 
w nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
ksk      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x        – oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

Lsk,i    – oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i-tej 
uczelni słu�b pa�stwowych (z wył�czeniem funkcjonariuszy w słu�bie 
kandydackiej), wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b 
pa�stwowych, 
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Lskfk,i – oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych - funkcjonariuszy w słu�bie 
kandydackiej w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

kdd     – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej 
grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

y        – oznacza liczb� grup dziedzin nauki ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie 
wska�ników kosztochłonno�ci, 

Ldd,i  – oznacza liczb� uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie 
dziedzin nauki w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych nadesłanych 
przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

n       – oznacza liczb� uczelni słu�b pa�stwowych. 

4. Składnik kadrowy i-tej uczelni słu�b pa�stwowych okre�la si� w nast�puj�cy sposób: 

�
=

++

++
=

n

i
iasiadiprof

iasiadiprof
i

LLL

LLL
K

1
,,,

,,,

)5,12(

5,12
 

gdzie: 
Lprof,i   – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 

stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora 
wizytuj�cego, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b 
pa�stwowych, 

Lad,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 
stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Las,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 
stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

n       – oznacza liczb� uczelni słu�b pa�stwowych. 
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Zał�cznik nr 4 
 
ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI WOJSKOWYCH 

NA ZADANIA ZWI�ZANE Z OBRON� NARODOW� 
 
 

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni wojskowych na zadania zwi�zane z 
obron� narodow� wyodr�bnia si� cz��ci, dzielone według odr�bnych reguł, dotycz�ce:  
1) kształcenia �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej skierowanych przez wła�ciwy organ 

wojskowy na kursy, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia, zwan� dalej 
„cz��ci� dotacji dotycz�c� kształcenia �ołnierzy”; 

2) zada� wykonywanych przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe.  

2. Cz��� dotacji dotycz�ca kształcenia �ołnierzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dzielona 
jest według wzoru: 

)3,07,0)(1( ii
p

ipi KZCC
zD

zD

Dz
Dz

×+×−+=  

gdzie: 
Dzi      – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia �ołnierzy dla i-tej uczelni 

wojskowej w danym roku, 
Dz       – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia �ołnierzy dla uczelni 

wojskowych w danym roku, 
Dpzi    – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia �ołnierzy dla i-tej uczelni 

wojskowej w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
Dpz     – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia �ołnierzy dla uczelni 

wojskowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 
C       – oznacza stał� przeniesienia z roku poprzedniego, 
Zi       – oznacza składnik przeliczeniowej liczby �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej i-tej 

uczelni wojskowej, 
Ki       –  oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej. 

3. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2, okre�la si� warto�� 0,4.  

4. Składnik przeliczeniowej liczby �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej i-tej uczelni 
wojskowej, o którym mowa w ust. 2, okre�la si� w nast�puj�cy sposób: 
 

 
gdzie: 
ksk     – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x        – oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 
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Lsnk,i – oznacza liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – studentów studiów 
niestacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni wojskowej, wynikaj�c� z 
danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� lub przez wła�ciwe organy 
planuj�ce, 

kdd      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej 
grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporz�dzeniu sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

y         – oznacza liczb� grup dziedzin nauki ustalonych w rozporz�dzeniu sprawie 
wska�ników kosztochłonno�ci, 

Ldnd,i – oznacza liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – uczestników 
niestacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej 
uczelni wojskowej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� 
lub przez wła�ciwe organy planuj�ce, 

Lspd,i – oznacza liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – uczestników stacjonarnych 
studiów podyplomowych w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni wojskowej, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� lub przez wła�ciwe 
organy planuj�ce, 

kee     – oznacza wska�niki kosztochłonno�ci dla grup dziedzin szkolenia wojskowego 
(podyplomowego i kursowego) w wysoko�ci: 2,0 – dla szkolenia wojskowego (ke1), 
2,4 – dla szkolenia techniczno-wojskowego (ke2), 1,4 – dla szkolenia j�zykowego 
(ke3), 1,1 – dla szkolenia humanistycznego (ke4) i 1,0 – dla szkolenia ekonomicznego 
(ke5), 

Lspe,i – oznacza liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – uczestników stacjonarnych 
studiów podyplomowych w e-tej grupie dziedzin szkolenia wojskowego w i-tej 
uczelni wojskowej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� 
lub przez wła�ciwe organy planuj�ce, 

Lspnd,i – oznacza liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – uczestników 
niestacjonarnych studiów podyplomowych w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej 
uczelni wojskowej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� 
lub przez wła�ciwe organy planuj�ce, 

Lssk,i    – oznacza liczb� studentów (osób cywilnych) obj�tych programem stypendialnym w 
k-tej grupie kierunków studiów w i-tej uczelni wojskowej, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� lub przez wła�ciwe organy planuj�ce, 

Lsske,i – oznacza �rednioroczn� liczb� �ołnierzy w czynnej słu�bie wojskowej – uczestników 
szkole� kursowych w e-tej grupie dziedzin szkolenia wojskowego w i-tej uczelni 
wojskowej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow� lub 
przez wła�ciwe organy planuj�ce, 

n         – oznacza liczb� uczelni wojskowych. 

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni wojskowej, o którym mowa w ust. 2, okre�la si� w 
nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
Lprof,i   – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 

stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora 
wizytuj�cego, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 
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Lad,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 
stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

Las,i     – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni wojskowej na 
stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� wojskow�, 

n        –   oznacza liczb� uczelni wojskowych. 

6. Cz��� dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie wojskowe jako jednostki 
wojskowe, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje: 

1) �wiadczenia realizowane przez uczelnie na rzecz �ołnierzy zawodowych i innych osób 
skierowanych przez wła�ciwy organ do pobierania nauki, w tym na: 

a) zakwaterowanie, 

b) wy�ywienie,  

c) wypłat� uposa�e� i innych nale�no�ci pieni��nych dla kandydatów na �ołnierzy 
zawodowych; 

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym: 

a) materiałowe w zakresie: 
− organizacji �ywienia osób, o których mowa w pkt 1, 
− organizacji zaopatrzenia mundurowego, 
− organizacji zaopatrzenia w materiały p�dne i smary, 
− organizacji zaopatrzenia w �rodki bojowe, 

b) techniczne, obejmuj�ce utrzymanie w sprawno�ci technicznej i napraw� uzbrojenia, 
i sprz�tu wojskowego oraz bazy remontowej, obsługowo-remontowej i gara�owej, 

c) medyczne; 

3) zadania realizowane w zakresie gotowo�ci bojowej oraz mobilizacyjnej, w tym: 

a) organizacj� słu�b dy�urnych i ich szkolenie w zakresie osi�gania wy�szych stanów 
gotowo�ci bojowej oraz alarmowania, 

b) przygotowanie i utrzymanie bazy mobilizacyjnej, 

c) utrzymanie w sprawno�ci �rodków ł�czno�ci wykorzystywanych do osi�gania 
wy�szych stanów gotowo�ci bojowej, 

d) szkolenie i przygotowanie kadry, słuchaczy i wyznaczonych pracowników do 
wykonywania zada� w ramach osi�gania wy�szych stanów gotowo�ci bojowej, 

e) szkolenie rezerw osobowych zabezpieczaj�cych mobilizacyjne rozwini�cie uczelni; 

4) utrzymanie jednostek organizacyjnych b�d�cych w strukturze etatowej uczelni, nie 
zwi�zanych bezpo�rednio z działalno�ci� dydaktyczn�, w tym: 

a) ochrony fizycznej i elektronicznej elementów uczelni wojskowych, 

b) sekcji ochrony informacji niejawnych i kancelarii tajnej, 

c) innych jednostek organizacyjnych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, 

d) utrzymanie pododdziałów zabezpieczaj�cych proces kształcenia i szkolenia, 
wyst�puj�cych w etacie uczelni. 
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7. 
rodki dotacji na realizacj� zada� wymienionych w ust. 6, przekazywane s� na 
podstawie zweryfikowanych zapotrzebowa� składanych corocznie przez uczelnie wojskowe.  

8. Uczelnie wojskowe nie uwzgl�dniaj� w zapotrzebowaniach na dotacj� �rodków 
finansowych �wiadcze�, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i b, dla �ołnierzy odbywaj�cych 
szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych (centrach szkolenia). 

wiadczenia te realizowane s� ze �rodków jednostki wojskowej (centrum szkolenia), w której 
�ołnierz odbywa szkolenie. 

9. Postanowienia ust. 8 nie dotycz� przypadków, gdy zakwaterowanie i wy�ywienie dla 
�ołnierzy odbywaj�cych szkolenie praktyczne i specjalistyczne w jednostkach wojskowych 
(centrach szkolenia) realizowane jest w oparciu o hotele i kasyna, b�d�ce na własnym 
rozrachunku. W tych przypadkach koszty ponosi uczelnia wojskowa. 

10.  Do ustalania kosztów �wiadcze�, o których mowa w ust. 6 pkt 1 stosuje si� normy i 
normatywy obowi�zuj�ce w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

11.  Ponadto uczelnie wojskowe otrzymuj� nieodpłatnie od wła�ciwego wojskowego 
organu zaopatruj�cego na zabezpieczenie szkolenia �ołnierzy: 

1) uzbrojenie i sprz�t wojskowy uj�ty w etacie i tabelach nale�no�ci uczelni, przeznaczony 
na realizacj� zada� uczelni, jak i jej potrzeby jako jednostki wojskowej (dotyczy to 
równie� remontów);  

2) materiały p�dne i smary do uzbrojenia i sprz�tu wojskowego, o którym mowa w pkt 1;  

3) umundurowanie i wyekwipowanie przysługuj�ce �ołnierzom w naturze oraz ekwiwalenty 
pieni��ne przysługuj�ce z tego tytułu;  

4) �rodki bojowe, w tym �rodki pozoracji pola walki oraz techniczne �rodki materiałowe do 
uzbrojenia i sprz�tu wojskowego; 

5) inne �rodki zaopatrzenia zgodnie z zasadami okre�lonymi w przepisach dotycz�cych 
zasad zabezpieczenia materiałowo-mobilizacyjnych potrzeb Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) trena�ery oraz treningowe urz�dzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia 
�ołnierzy. 

12.  Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie, o którym mowa w ust. 11, reguluj� przepisy 
dotycz�ce planowania rzeczowo-finansowego.  

13.  Gospodark� �rodkami zaopatrzenia, o których mowa w ust. 11, uczelnia wojskowa 
prowadzi na zasadach okre�lonych dla jednostek wojskowych, a ewidencj� na kontach 
pozabilansowych.  

14. W przypadku stwierdzenia rozbie�no�ci w wysoko�ci ±10% pomi�dzy kwot� dotacji 
przekazan� w roku poprzednim uczelni wojskowej na realizacj� zada� okre�lonych w ust. 6 a 
uzasadnionym wydatkowaniem przez uczelni� �rodków na ten cel, dotacja w danym roku na 
zadania wykonywane przez uczelnie wojskowe jako jednostki wojskowe mo�e by� 
pomniejszona lub powi�kszona o kwot� odpowiadaj�c� tej rozbie�no�ci. 
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Zał�cznik Nr 5  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI SŁU�B 
PA�STWOWYCH NA ZADANIA ZWI�ZANE Z BEZPIECZE�STWEM 

OBYWATELI 
 

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni słu�b pa�stwowych na zadania zwi�zane z 
bezpiecze�stwem obywateli wyodr�bnia si� cz��ci, dzielone według odr�bnych reguł, 
dotycz�ce:  

1) kształcenia funkcjonariuszy skierowanych przez wła�ciwy organ Policji lub Pa�stwowej 
Stra�y Po�arnej (PSP) na kursy dokształcaj�ce, studia podyplomowe oraz inne formy 
kształcenia, zwan� dalej „cz��ci� dotacji dotycz�c� kształcenia funkcjonariuszy”; 

2) zada� wykonywanych przez uczelnie słu�b pa�stwowych jako jednostki Policji lub PSP.  

2. Cz��� dotacji dotycz�ca kształcenia funkcjonariuszy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 
dzielona jest według wzoru: 
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gdzie: 
Dfi      – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia funkcjonariuszy dla i-tej uczelni 

słu�b pa�stwowych w danym roku, 
Df       – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia funkcjonariuszy dla uczelni 

słu�b pa�stwowych w danym roku, 
Dpfi     – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia funkcjonariuszy dla i-tej uczelni 

słu�b pa�stwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym 
rokiem), 

Dpf      – oznacza kwot� cz��ci dotacji dotycz�cej kształcenia funkcjonariuszy dla uczelni 
słu�b pa�stwowych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym 
rokiem), 

C        – oznacza stał� przeniesienia z roku poprzedniego, 
Fi       – oznacza składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i-tej uczelni słu�b 

pa�stwowych, 
Ki       – oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni słu�b pa�stwowych. 

3. Dla stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 2, okre�la si� warto�� 0,7.  

4. Składnik przeliczeniowej liczby funkcjonariuszy i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, o 
którym mowa w ust. 2, okre�la si� w nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
ksk      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
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(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x         – oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

Lsnk,i   – oznacza liczb� funkcjonariuszy – studentów studiów niestacjonarnych w k-tej grupie 
kierunków w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych nadesłanych 
przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

kdd      – oznacza wska�nik kosztochłonno�ci stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej 
grupie dziedzin nauki, ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

y         – oznacza liczb� grup dziedzin nauki ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie 
wska�ników kosztochłonno�ci, 

Ldnd,i – oznacza liczb� funkcjonariuszy – uczestników niestacjonarnych studiów 
doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, 
wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Lspi    – oznacza liczb� funkcjonariuszy – uczestników stacjonarnych studiów 
podyplomowych w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Lspni   – oznacza liczb� funkcjonariuszy – uczestników niestacjonarnych studiów 
podyplomowych w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Lssi     – oznacza liczb� funkcjonariuszy – studentów obj�tych programem stypendialnym w 
i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� 
uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Lsski   – oznacza �rednioroczn� liczb� funkcjonariuszy – uczestników szkole� kursowych w 
i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� 
uczelni� słu�b pa�stwowych, 

n         – oznacza liczb� uczelni słu�b pa�stwowych. 

5. Składnik kadrowy i-tej uczelni słu�b pa�stwowych, o którym mowa w ust. 2, okre�la 
si� w nast�puj�cy sposób: 
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gdzie: 
Lprof,i – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 

stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora 
wizytuj�cego, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b 
pa�stwowych, 

Lad,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 
stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

Las,i    – oznacza liczb� zatrudnionych (w etatach) w i-tej uczelni słu�b pa�stwowych na 
stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, wynikaj�c� z danych 
nadesłanych przez i-t� uczelni� słu�b pa�stwowych, 

n        – oznacza liczb� uczelni słu�b pa�stwowych. 

6. Cz��� dotacji na zadania wykonywane przez uczelnie słu�b pa�stwowych jako 
jednostki Policji i PSP, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje: 
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1) �wiadczenia realizowane przez uczelni� na rzecz funkcjonariuszy i innych osób 
skierowanych przez wła�ciwy organ do pobierania nauki, w tym na: 

a) zakwaterowanie, 

b) wy�ywienie,  

c) wypłat� uposa�e� i innych nale�no�ci pieni��nych dla funkcjonariuszy w słu�bie 
kandydackiej; 

2) zabezpieczenie logistyczne, w tym: 

a) materiałowe w zakresie: 
− �ywienia osób, o których mowa w pkt 1, 
− zaopatrzenia mundurowego i wyposa�enia specjalnego, dla osób, o których mowa 

w pkt 1, 
− materiałów p�dnych i smarów do �rodków transportu oraz do uzbrojenia i sprz�tu 

specjalistycznego, 
− ł�czno�ci i informatyki, 
− uzbrojenia i techniki specjalnej, w tym amunicji, 
− medycznym, w tym leki, 

b) sprz�towe, w zakresie uzbrojenia i sprz�tu, w tym specjalistycznego przeznaczonego 
na realizacj� zada� wykonywanych przez uczelnie słu�b pa�stwowych jako jednostki 
Policji i PSP, 

c) remontowe, w tym naprawy i konserwacj�, zapewniaj�ce utrzymanie w sprawno�ci 
technicznej uzbrojenia i sprz�tu specjalistycznego, 

d) usługi medyczne, 

e) uzbrojenie i sprz�t uj�ty w etacie i tabelach nale�no�ci uczelni, przeznaczony na 
realizacj� zada� uczelni, jak i jej potrzeby jako jednostki Policji i PSP (dotyczy to 
równie� remontów), 

f) umundurowanie i wyekwipowanie przysługuj�ce funkcjonariuszom oraz 
funkcjonariuszom w słu�bie kandydackiej w naturze oraz ekwiwalenty pieni��ne 
przysługuj�ce z tego tytułu, 

g) �rodki bojowe oraz techniczne �rodki materiałowe do uzbrojenia i sprz�tu 
specjalistycznego, 

h) inne �rodki zaopatrzenia zgodnie z zasadami okre�lonymi w przepisach dotycz�cych 
zasad zabezpieczenia wewn�trznego,   

i) trena�ery oraz treningowe urz�dzenia specjalistyczne przeznaczone do szkolenia 
funkcjonariuszy, 

j) utrzymanie w gotowo�ci operacyjnej szkolnej Jednostki Ratowniczo Ga�niczej. 

7. Tryb zgłaszania potrzeb w zakresie zada� wykonywanych przez uczelnie słu�b 
pa�stwowych jako jednostki Policji i PSP, o których mowa w ust. 6, reguluj� przepisy 
dotycz�ce planowania rzeczowo-finansowego.  

8. 
rodki na realizacj� zada�, o których mowa w ust. 6, przekazywane s� na podstawie 
zweryfikowanych zapotrzebowa� składanych corocznie przez uczelnie słu�b pa�stwowych.  

9. Do ustalania kosztów �wiadcze�, o których mowa w ust. 6 pkt 1, stosuje si� 
obowi�zuj�ce w tym zakresie normy i normatywy obowi�zuj�ce w Policji i PSP. 
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Zał�cznik nr 6  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI 
ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWI�ZANE Z DZIAŁALNO�CI� 

KULTURALN� W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I 
PROWADZENIU DZIAŁALNO�CI KULTURALNEJ 

 

1. Dotacja dla publicznych uczelni artystycznych na zadania zwi�zane z działalno�ci� 
kulturaln� w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej, 
zwane dalej „zadaniami zwi�zanymi z działalno�ci� kulturaln�”, dzielona jest według wzoru: 
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gdzie: 
Dki     –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane z działalno�ci� kulturaln� dla i-tej 

uczelni artystycznej w danym roku, 
Dk      –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane z działalno�ci� kulturaln� uczelni 

artystycznych w danym roku, 
ksk      –  oznacza wska�nik kosztochłonno�ci kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, 

ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 
kwietnia 2007 r. w sprawie wska�ników kosztochłonno�ci poszczególnych 
kierunków, makrokierunków i studiów mi�dzykierunkowych studiów stacjonarnych 
oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 435), zwanym dalej „rozporz�dzeniem w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci”, 

x         –  oznacza liczb� grup kierunków ustalonych w rozporz�dzeniu w sprawie wska�ników 
kosztochłonno�ci, 

Lk,i      –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i- tej 
uczelni artystycznej, wynikaj�c� z danych nadesłanych przez i-t� uczelni� 
artystyczn�, 

n         –  oznacza liczb� uczelni artystycznych. 

2. Dotacja na zadania zwi�zane z działalno�ci� kulturaln� przeznaczona jest na 
dofinansowanie najwa�niejszych wydarze� kulturalnych i artystycznych przedstawianych 
przez uczelnie artystyczne w danym roku o zasi�gu: 
1) mi�dzynarodowym;  
2) ogólnopolskim;  
3) regionalnym  
z zakresu wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, teatru i filmu.  

3. Wydarzenia kulturalne i artystyczne organizowane s� w nast�puj�cych formach: 
1) festiwale; 
2) konkursy;  
3) koncerty chórów i zespołów instrumentalnych; 
4) pozostałe koncerty; 
5) wystawy plastyczne; 
6) przegl�dy; 
7) studenckie przedstawienia teatralne; 
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8) etiudy filmowe;  
9) plenery plastyczne; 
10) warsztaty artystyczne; 
11) przesłuchania; 
12) obozy artystyczne. 
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Zał�cznik nr 7  
 
ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI MORSKICH NA 

ZADANIA ZWI�ZANE Z UTRZYMANIEM STATKÓW SZKOLNYCH I 
SPECJALISTYCZNYCH O�RODKÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADR 

MORSKICH ORAZ SZKOLENIEM WOJSKOWYM STUDENTÓW 
 

1. W ramach dotacji dla publicznych uczelni morskich na zadania zwi�zane 
z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych o�rodków szkoleniowych dla kadr 
morskich oraz szkoleniem wojskowym studentów wyodr�bnia si� cz��ci dotycz�ce: 

1) utrzymania i eksploatacji statków szkolnych; 

2) utrzymania specjalistycznych o�rodków szkoleniowych dla kadr morskich oraz realizacji 
obowi�zkowych szkole� studentów-praktykantów i załóg statków szkolnych w ramach 
szkolenia kadr morskich; 

3) utrzymania funkcjonuj�cych w uczelniach morskich studiów wojskowych realizuj�cych 
szkolenie wojskowe dla studentów. 

2. Cz��� dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dzielona jest na poszczególne uczelnie 
morskie proporcjonalnie do liczby studentów kształconych zgodnie z postanowieniami 
Mi�dzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania 
im �wiadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporz�dzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286). 

3. Cz��� dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dzielona jest na poszczególne uczelnie 
morskie proporcjonalnie do liczby studentów kształconych zgodnie z postanowieniami 
Mi�dzynarodowej konwencji, o której mowa w ust. 2, i obejmuje zadania zwi�zane 
z utrzymaniem specjalistycznych symulatorów i laboratoriów oraz kadry realizuj�cej 
specjalistyczne szkolenia. 

4. Cz��� dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dzielona jest na poszczególne uczelnie 
morskie proporcjonalnie do liczby studentów odbywaj�cych szkolenie w studiach 
wojskowych. 

5. Liczby studentów, o których mowa w ust. 2-4, wynikaj� z danych nadesłanych przez 
poszczególne uczelnie morskie. 
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Zał�cznik nr 8  

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA PUBLICZNYCH UCZELNI 
KSZTAŁC�CYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO, NA 

ZADANIA ZWI�ZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW 
SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH O�RODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR 

POWIETRZNYCH 
 
 

1. Dotacja dla publicznej uczelni kształc�cych personel lotniczy dla lotnictwa 
cywilnego, na zadania zwi�zane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i 
specjalistycznych o�rodków szkoleniowych kadr powietrznych przeznaczona jest na: 

1) utrzymanie i eksploatacj� statków szkolnych, w tym wydatki zwi�zane w szczególno�ci z: 
a) zakupem paliwa lotniczego, 
b) napraw� sprz�tu lotniczego, 
c) opłatami lotniskowymi, ubezpieczeniami, amortyzacj� sprz�tu, 
d) utrzymaniem pomieszcze� personelu obsługuj�cego statki powietrzne oraz budynków 

tzw. hangarów; 

2) wydatki zwi�zane z realizacj� lotniczych szkole� studentów i personelu lotniczego, 
maj�cych na celu uzyskanie licencji i zwi�zanych z nimi uprawnieniami (m. in. 
FTO/TRTO) oraz kadry instruktorskiej w celu podtrzymania i podnoszenia kwalifikacji 
lotniczych, a w szczególno�ci wydatki zwi�zane z utrzymaniem specjalistycznych 
symulatorów oraz kadry realizuj�cej specjalistyczne szkolenia. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, dzielona jest na poszczególne uczelnie kształc�ce 
personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego proporcjonalnie do liczby studentów podlegaj�cych 
przeszkoleniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

1) Aneksie 1 – Licencjonowanie Personelu – do Konwencji o mi�dzynarodowym lotnictwie 
cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, 
z 1963 r. Nr 24, poz. 137, z 1969 r. Nr 27, poz. 210, z 1976 r. Nr 21, poz. 130, Nr 32 poz. 
188 i Nr 39 poz. 227, z 1984 r. Nr 39, poz. 199, z 2000 r. Nr 39, poz. 446, z 2002 r. Nr 58, 
poz. 527 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700); 

2) europejskich wymaganiach bezpiecze�stwa lotniczego JAR-FCL, ustanowionych przez 
Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA), wprowadzonych do stosowania rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 5 pa�dziernika 2004 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania europejskich wymaga� bezpiecze�stwa lotniczego JAR oraz europejskich 
wymaga� w zakresie ułatwie� w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 224, poz. 2282);  

3) w cz��ci 66 i 147 rozporz�dzenia Komisji nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w 
sprawie nieprzerwanej zdatno�ci do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, 
cz��ci i wyposa�enia, a tak�e w sprawie zezwole� udzielanych instytucjom i personelowi 
zaanga�owanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 28.11.2003); 

4) w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141 poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 
2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558);  

5) w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrze�nia 2003 r. w sprawie 
licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. Nr 165, poz. 1603, z 2005 r. Nr 70 poz. 632 
i Nr 219, poz. 1867 oraz z 2006 r. Nr 164, poz. 1160). 
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Zał�cznik nr 9  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH LUB 
NIEPUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWI�ZANE Z BEZZWROTN� POMOC� 

MATERIALN� DLA STUDENTÓW W ZAKRESIE OKRE�LONYM W ART. 173 
UST. 1 ORAZ DLA DOKTORANTÓW W ZAKRESIE OKRE�LONYM W ART. 199 

UST. 1 
 

1. Z okre�lonej w poszczególnych cz��ciach bud�etu pa�stwa dotacji na zadania 
zwi�zane z bezzwrotn� pomoc� materialn� dla studentów i doktorantów, dysponenci cz��ci 
bud�etu pa�stwa wydzielaj�:  

1) cz��� zasadnicz�, z której wyodr�bnia si�: 

a) cz��� podstawow�, dzielon� według zasad okre�lonych w ust. 2 i 3 – 
z przeznaczeniem na �wiadczenia pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów; 

b) cz��� nieprzekraczaj�c� 20 % ogólnej kwoty dotacji - z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich w uczelniach 
publicznych, dzielon� na poszczególne uczelnie proporcjonalnie do liczby 
studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni 
macierzystych. 

2) cz��� uzupełniaj�c� nieprzekraczaj�c� 1,5 % ogólnej kwoty dotacji, z zastrze�eniem ust. 
7 i 8 – z przeznaczeniem do podziałów uzupełniaj�cych i koryguj�cych. 

2. Z podstawowej cz��ci dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, wydziela si� cz��ci 
dzielone na poszczególne uczelnie według odr�bnych reguł: 

1) cz��� dzielon� proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów; 

2) cz��� dzielon� proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów otrzymuj�cych 
stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy�ywienie; 

3) cz��� dzielon� proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów otrzymuj�cych 
stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy�ywienie, których 
dochód nie przekracza dolnej granicy dochodu, o której mowa w art. 179 ust. 3 ustawy; 

4) cz��� dzielon� proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów studiów 
stacjonarnych uprawnionych do zakwaterowania, tj. studentów i doktorantów 
znajduj�cych si� w trudnej sytuacji materialnej, którym codzienny dojazd z miejsca 
stałego zamieszkania do uczelni uniemo�liwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby 
studiowanie; 

5) cz��� dzielon� proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów niepełnosprawnych. 

3. Suma cz��ci, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 nie mo�e stanowi� mniej ni� 50 % 
podstawowej cz��ci dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit a. 

4. Kwota dotacji wyliczona dla poszczególnych uczelni na podstawie ust. 1-3 mo�e 
zosta� uzupełniona do poziomu nie wy�szego ni� okre�lony procent kwoty dotacji z roku 
poprzedniego lub ograniczona do poziomu nie ni�szego ni� okre�lony procent kwoty dotacji  
z roku poprzedniego, przy uwzgl�dnieniu jednolitych poziomów procentowych, do których 
ma by� zwi�kszona lub zmniejszona dotacja, dla wszystkich uczelni, dla których wyliczono 
dotacj�. 
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5. Dotacji nie przyznaje si�, w przypadku gdy kwota przewidywanego stanu funduszu 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelni na koniec roku poprzedzaj�cego 
przyznanie dotacji jest równa lub wy�sza od kwoty dotacji dla uczelni wyliczonej na 
podstawie ust. 1 – 4. 

6. W przypadku gdy przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów  
i doktorantów w uczelni niepublicznej na koniec roku poprzedzaj�cego przyznanie dotacji jest 
wy�szy ni� 20 % kwoty dotacji z roku poprzedniego, dotacja wyliczona na podstawie ust. 1 -
 5 zmniejszana jest o przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów  
i doktorantów na koniec roku poprzedzaj�cego przyznanie dotacji, pomniejszony o 20 % 
kwoty dotacji z roku poprzedniego.  

7. Pozostaj�ca lub brakuj�ca kwota dotacji, powstaj�ca w wyniku korekt, o których 
mowa w ust. 4 - 6, odpowiednio powi�ksza lub pomniejsza cz��� uzupełniaj�c�, o której 
mowa w ust. 1 pkt 2.   

8. Dysponent cz��ci bud�etu pa�stwa mo�e zrezygnowa� z wydzielania uzupełniaj�cej 
cz��ci dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.  

9. Liczby studentów i doktorantów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2, a tak�e 
przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec roku 
poprzedzaj�cego przyznanie dotacji, wynikaj� z danych nadesłanych przez poszczególne 
uczelnie. 
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Zał�cznik nr 10  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI MEDYCZNYCH LUB INNYCH 
UCZELNI PUBLICZNYCH, W KTÓRYCH PROWADZONE JEST KSZTAŁCENIE 

NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH POD BEZPO�REDNIM NADZOREM 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJ�CYCH KWALIFIKACJE DO 

WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO WŁA�CIWEGO ZE WZGL�DU NA 
TRE�CI KSZTAŁCENIA, NA ZADANIA ZWI�ZANE ZE �WIADCZENIAMI 

ZDROWOTNYMI, WYKONYWANYMI W RAMACH KSZTAŁCENIA 
STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W PODSTAWOWYCH 

JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TYCH UCZELNI 

 
1. Okre�lona w poszczególnych cz��ciach bud�etu pa�stwa dotacja dla uczelni 

medycznych lub innych uczelni publicznych, w których prowadzone jest kształcenie na 
kierunkach medycznych pod bezpo�rednim nadzorem nauczycieli akademickich 
posiadaj�cych kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego wła�ciwego ze wzgl�du na 
tre�ci kształcenia, na zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w 
ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowych jednostkach 
organizacyjnych tych uczelni, zwane dalej „zadaniami zwi�zanymi ze �wiadczeniami 
zdrowotnymi”, dzielona jest według wzoru: 
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gdzie: 
Dsi     –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi dla i-tej 

uczelni w danym roku, 
Ds      –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi dla 

uczelni w danym roku, 
n        –  oznacza liczb� uczelni, 
Lli      –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych na III-VI roku na kierunku 

lekarskim w i-tej tej uczelni, 
Lsi      –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych na III-V roku na kierunku lekarsko-

dentystycznym w i-tej uczelni, 
Ltdi    –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku techniki 

dentystyczne w i-tej uczelni, 
Lpi     –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku 

piel�gniarstwo w i-tej uczelni, 
Lpoli  –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku poło�nictwo 

w i-tej uczelni, 
Lfi      –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku fizjoterapia w 

i-tej uczelni, 
Lri     –  oznacza liczb� studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku ratownictwo 

medyczne w i-tej uczelni. 

2. Dane dotycz�ce liczby studentów studiów stacjonarnych, o których mowa w ust. 1, 
wynikaj� z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie. 
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Zał�cznik nr 11 
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA 
ZWI�ZANE Z PROWADZENIEM PODYPLOMOWEGO KSZTAŁCENIA W CELU 
ZDOBYWANIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, 

LEKARZY WETERYNARII, FARMACEUTÓW, PIEL�GNIARKI I POŁO�NE 
ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

 

1. Okre�lona w poszczególnych cz��ciach bud�etu pa�stwa dotacja na zadania 
zwi�zane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez 
lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, piel�gniarki i poło�ne oraz 
przez diagnostów laboratoryjnych, dzielona jest dla uczelni publicznych według wzoru: 
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gdzie: 
Dpi    –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane z prowadzeniem podyplomowego 

kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, 
farmaceutów, piel�gniarki i poło�ne, lekarzy weterynarii oraz przez diagnostów 
laboratoryjnych dla i-tej uczelni w danym roku, 

Dps    –  oznacza kwot� dotacji dla uczelni w danym roku na zadania zwi�zane z 
prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania 
specjalizacji, 

s       –  oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego,  odpowiednio:  
s = 1 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy,  
s = 2 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,  
s = 3 - kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,  
s = 4 - kursy specjalistyczne dla piel�gniarek i poło�nych,  
s = 5 - szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii,  
s = 6 - kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych, 

n       –  oznacza liczb� uczelni, 
lsi      –  oznacza liczb� uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego 

prowadzonego w i-tej uczelni,  
gsi     –  oznacza liczb� godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia 

podyplomowego  przypadaj�c� na jednego uczestnika w danym roku w i-tej uczelni. 

2. Dane dotycz�ce liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 
1, w podziale na kształcenie podyplomowe słu��ce zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, 
lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, piel�gniarki i poło�ne oraz przez 
diagnostów laboratoryjnych wynikaj� z danych nadesłanych przez poszczególne uczelnie 
prowadz�ce podyplomowe kształcenie. 
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Zał�cznik nr 12  
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH, NA 
DOFINANSOWANIE LUB FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 

INWESTYCJI, W TYM REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM Z BUD�ETU 
PA�STWA, PA�STWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH LUB ZE 	RÓDEŁ 

ZAGRANICZNYCH W RAMACH KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH, 
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. 

O NARODOWYM PLANIE ROZWOJU ORAZ USTAWIE Z DNIA 6 GRUDNIA 
2006 R. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU 

 

1. Z bud�etu pa�stwa uczelnia publiczna mo�e otrzymywa� dotacj� na dofinansowanie 
lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji: 

1) realizowanej bez udziału �rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych w ramach 
kontraktów wojewódzkich; 

2) realizowanej z udziałem �rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych w ramach 
kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. 

2. Uczelnia publiczna, która ubiega si� o dotacj� z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie 
lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w szczególno�ci inwestycji budowlanej, bez 
udziału �rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych w ramach kontraktów 
wojewódzkich, przedkłada wła�ciwemu ministrowi nast�puj�ce dokumenty: 

1) pismo rektora o wprowadzenie inwestycji do resortowego planu inwestycyjnego; 

2) uchwał� senatu uczelni o zgodzie na realizacj� inwestycji; 

3) zaakceptowany przez rektora uczelni program inwestycji, zawieraj�cy co najmniej: 

a) uzasadnienie celowo�ci inwestycji, 

b) dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji i okresie jej realizacji, 

c) dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji, 

d) harmonogram realizacji inwestycji, 

e) dane o planowanym okresie zagospodarowania po zako�czeniu realizacji 
inwestycji, oraz o planowanej kwocie �rodków finansowych i �ródłach ich 
pochodzenia, które umo�liwi� zagospodarowanie tych efektów rzeczowych 
inwestycji w planowanym okresie; 

4) ogólny koszt inwestycji. 

3. Uczelnia publiczna, która ubiega si� o dotacj� z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji, w szczególno�ci inwestycji budowlanej, z udziałem �rodków 
pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawie z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedkłada wła�ciwemu ministrowi 
nast�puj�ce dokumenty: 

1) pismo rektora o wprowadzenie inwestycji do resortowego planu inwestycyjnego; 

2) studium wykonalno�ci; 
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3) standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania ze �rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

4) ocen� oddziaływania inwestycji na �rodowisko; 

5) kopi� decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

6) zestawienie posiadanej dokumentacji technicznej z okre�leniem tytułów, dat 
opracowania, autorów; 

7) mapy, szkice sytuacyjne sytuuj�ce projekt; 

8) potwierdzenie zgodno�ci projektu z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego; 

9) o�wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane; 

10) o�wiadczenie o udziale �rodków własnych w realizowanej inwestycji; 

11) po�wiadczenie o współfinansowaniu inwestycji  przez inne podmioty partycypuj�ce 
finansowo w kosztach projektu; 

12) o�wiadczenie, �e po zako�czeniu inwestycji zostan� zachowane jego cele w okresie 5 lat 
od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze �rodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

4. Uwzgl�dniaj�c poziom zaanga�owania �rodków bud�etu pa�stwa w finansowanie  
ju� realizowanych inwestycji w ramach resortowego planu inwestycyjnego oraz uzasadnione 
zapotrzebowanie uczelni na dotacje z bud�etu pa�stwa, przeznaczone na finansowanie innych 
inwestycji uczelni, wła�ciwy minister wydaje decyzj� o wprowadzeniu inwestycji do 
resortowego planu inwestycyjnego. W decyzji okre�la si� planowan� ł�czn� kwot� dotacji  
z bud�etu pa�stwa na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji oraz kwoty 
dotacji z bud�etu pa�stwa, które maj� by� przeznaczone na finansowanie inwestycji w danym 
roku bud�etowym i kolejnych latach jej realizacji. 

5. Wysoko�� kwot dotacji z bud�etu pa�stwa planowanych na finansowanie kosztów 
inwestycji, w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana z uwzgl�dnieniem: 

1) harmonogramu realizacji inwestycji; 

2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych latach realizacji inwestycji na 
uregulowanie zobowi�za� finansowych dotycz�cych inwestycji; 

3) kwot �rodków własnych i �rodków innych ni� dotacje z bud�etu pa�stwa planowanych 
na finansowanie inwestycji w kolejnych latach jej realizacji, według �ródeł ich 
pochodzenia. 

6. Ł�czna wysoko�� dotacji na pokrycie kosztów realizacji inwestycji z udziałem 
�rodków pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych w ramach kontraktów wojewódzkich,  
o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nie mo�e by� 
wy�sza ni� okre�lona w uzupełnieniu programu uszczegółowiaj�cego system realizacji 
programu opracowanego przez wła�ciwego ministra lub przez zarz�d województwa, po 
zasi�gni�ciu opinii ministra wła�ciwego do spraw rozwoju regionalnego, dla sektorowych 
programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych i innych programów 
operacyjnych. 
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Zał�cznik nr 13 
 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA 
ZWI�ZANE Z KSZTAŁCENIEM  

I REHABILITACJ� LECZNICZ� STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

1. Okre�lona w poszczególnych cz��ciach bud�etu pa�stwa dotacja na zadania 
zwi�zane z kształceniem i rehabilitacj� lecznicz� studentów niepełnosprawnych dla uczelni 
publicznych dzielona jest według wzoru: 
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gdzie: 
Dni     –  oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane z kształceniem i rehabilitacj� lecznicz� 

studentów niepełnosprawnych dla i-tej uczelni w danym roku, 
Dn      – oznacza kwot� dotacji na zadania zwi�zane z kształceniem i rehabilitacj� lecznicz� 

studentów niepełnosprawnych w danym roku, 
Ln1,i    –  oznacza liczb� studentów niepełnosprawnych niesłysz�cych lub słabo słysz�cych w 

i-tej uczelni, 
Ln2,i    –  oznacza liczb� studentów niepełnosprawnych niewidomych, słabo widz�cych lub z 

dysfunkcj� narz�dów ruchu w i-tej uczelni, 
Ln3,i    –  oznacza liczb� studentów niepełnosprawnych o pozostałych rodzajach 

niesprawno�ci w i-tej uczelni, 
n         –  oznacza liczb� uczelni. 

2. Liczby studentów niepełnosprawnych, o których mowa w ust.1, wynikaj� z danych 
nadesłanych przez poszczególne uczelnie. 
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UZASADNIENIE 

 
Projekt rozporz�dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego w sprawie zasad podziału 
dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych stanowi wykonanie 
upowa�nienia ustawowego zawartego w art. 96 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), zwanej dalej „ustaw�”. 

Upowa�nienie to zostało zmienione ustaw� z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. Nr 176, 
poz. 1240), która wejdzie w �ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. Z tym dniem straci wi�c moc 
obowi�zuj�c� uprzednio wydane rozporz�dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z 
dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 534). Pomimo wi�c zaledwie rocznego 
obowi�zywania rozporz�dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego w sprawie zasad 
podziału dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, zachodzi 
konieczno�� wydania nowego rozporz�dzenia.  

Niniejszy projekt rozporz�dzenia w zasadniczym zakresie powiela rozwi�zania przyj�te 
w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r. 
w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. 
Zmiany w porównaniu z poprzednim rozporz�dzeniem, dotycz�: 

- dodania zał�cznika reguluj�cego kwestie podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 
pkt 8 ustawy (zał�cznik nr 10); 

- zał�czników nr 1, 4, 6, 9, 11(poprzednio nr 10) i 12 (poprzednio nr 11). 

 

Najwa�niejsza zmiana dotyczy dodania regulacji dotycz�cej zasad podziału dotacji, o której 
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 ustawy, gdy� nie były one okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z 
bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dotychczas przyznawano t� 
dotacj� na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu podziału dotacji dla pa�stwowych uczelni medycznych i pa�stwowych 
uczelni prowadz�cych działalno�� dydaktyczn� i badawcz� w dziedzinie nauk medycznych na 
finansowanie kosztów �wiadcze� zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia 
studentów (Dz. U. Nr 47, poz. 445), w zwi�zku z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó�n. zm.), które wspomnian� ustaw� z dnia 24 
sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wy�szym, zostanie uchylone z dniem 1 stycznia 2008 r. W tej sytuacji, kwestie 
zasad podziału dotacji na zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi 
w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce 
organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest 
kształcenia na kierunkach medycznych pod bezpo�rednim nadzorem nauczycieli 
akademickich posiadaj�cych kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego wła�ciwego 
ze wzgl�du na tre�ci kształcenia – musz� by� uregulowane niniejszym rozporz�dzeniem. 
Zasady te okre�lono w zał�czniku nr 10 do niniejszego rozporz�dzenia. 
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Okre�lono, �e dotacja na zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi 
w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce 
organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest 
kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpo�rednim nadzorem nauczycieli 
akademickich posiadaj�cych kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego wła�ciwego 
ze wzgl�du na tre�ci kształcenia, dzielona jest na poszczególne uczelnie proporcjonalnie do 
sumy liczby studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: techniki dentystyczne, 
piel�gniarstwo, poło�nictwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne, liczby studentów 
stacjonarnych III-VI roku na kierunku lekarskim i dwuipółkrotno�ci liczby studentów studiów 
stacjonarnych III-V roku na kierunku lekarsko-dentystycznym.  

Zaproponowany podział dotacji wynika ze stosowanej dotychczas przez Ministra Zdrowia 
zasady, okre�lonej we wspomnianym rozporz�dzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu podziału dotacji dla pa�stwowych uczelni medycznych i pa�stwowych uczelni 
prowadz�cych działalno�� dydaktyczn� i badawcz� w dziedzinie nauk medycznych na 
finansowanie kosztów �wiadcze� zdrowotnych wykonywanych w ramach szkolenia 
studentów. W projektowanym rozporz�dzeniu uzupełniono stosowany przez Ministra 
Zdrowia algorytm podziału o liczby studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: 
piel�gniarstwo, poło�nictwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne, w zwi�zku z 
rozszerzeniem (wspomnian� ustaw� o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wy�szym) katalogu kierunków medycznych, na których w ramach 
kształcenia studentów realizowane s� zadania zwi�zane ze �wiadczeniami zdrowotnymi. 

Inne zmiany projektu rozporz�dzenia w porównaniu do rozporz�dzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu 
pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych s� nast�puj�ce: 

1) w Zał�czniku nr 1: 

- zwi�kszono maksymaln� warto�� procentow� cz��ci uzupełniaj�cej dotacji 
stacjonarnej z 0,8% do 2,0% (zgodnie z propozycj� Ministra Zdrowia); zmiana ta 
pozwoli dysponentom na wi�ksz� ni� dotychczas korekt� dotacji  
w przypadku istotnych ró�nic poziomu dotacji wyliczanych według formuły 
algorytmicznej w uczelniach w kolejnych latach;  

- wyodr�bniono dotacj� dzielon� na poszczególne uczelnie wojskowe na kształcenie 
studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich, b�d�cych osobami cywilnymi. 

Zmiana ta dotyczy� b�dzie tylko podziału dotacji w bud�ecie b�d�cego 
w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, z którego przyznawane s� 
uczelniom wojskowym dotacje w cz��ci dotycz�cej kształcenia stacjonarnego osób 
cywilnych, uzupełniaj�ce dotacje stacjonarne przyznawane z bud�etu b�d�cego 
w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. Proponowana zmiana wynika z innego 
zakresu merytorycznego dotacji stacjonarnej przyznawanej przez Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wy�szego nadzorowanym uczelniom publicznym i uczelniom 
wojskowym. Dotacja stacjonarna dla uczelni publicznych nadzorowanych przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego obejmuje wraz z kształceniem 
stacjonarnym studentów i doktorantów równie� kształcenie kadr naukowych, 
utrzymanie uczelni, w tym remonty, a wi�c ma du�o szerszy zakres ni� w 
przypadku uczelni wojskowych. Kształcenie kadr naukowych oraz utrzymanie 
uczelni, w tym remonty, w uczelniach wojskowych dotowane jest z bud�etu 
Ministra Obrony Narodowej. 
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Zasady algorytmicznego podziału wyodr�bnionych kwot dotacji pozostaj� 
natomiast niezmienione, zarówno dla uczelni publicznych nadzorowanych przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego jak i uczelni wojskowych w omawianym 
zakresie; 

- zmieniono wagi poszczególnych składników dla podziału dotacji stacjonarnej 
w uczelniach medycznych (zgodnie z propozycj� Ministra Zdrowia), 
tj. zwi�kszono: stał� przeniesienia (z 0,30 do 0,70), wag� składnika kadrowego 
(z 0,2 do 0,40) składnika zrównowa�onego rozwoju (z 0,05 do 0,10), składnika 
uprawnie� (z 0,05 do 0,10) oraz składnika wymiany (z 0,05 do 0,10), natomiast  
zmniejszono wag� składnika studencko-doktoranckiego (z 0,65 do 0,35); zmiany 
te maj� na celu dostosowanie wag składników uczelni medycznych do wag 
stosowanych dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego (z wyj�tkiem składnika badawczego i wymiany) i znaczne zmniejszenie 
waha� w rozpi�to�ci poziomu dotacji stacjonarnej przyznawanej poszczególnym 
uczelniom medycznym w kolejnych latach w oparciu o stosown� formuł� 
algorytmiczn�; 

- zmieniono wagi poszczególnych składników dla podziału dotacji stacjonarnej 
w uczelniach artystycznych (zgodnie z propozycj� Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), tj. zwi�kszono wag� składników: studencko-doktoranckiego (z 0,35 
do 0,45) i kadrowego (z 0,35 do 0,40) oraz zmniejszono wag� składników: 
zrównowa�onego rozwoju (z 0,10 do 0,05), uprawnie� (z 0,10 do 0,05) oraz 
wymiany (z 0,05 do 0,00), w celu unikni�cia znacznych ró�nic rozpi�to�ci 
poziomu dotacji w uczelniach artystycznych w kolejnych latach;  

- ujednolicono nazw� składnika wymiany (Ww) – w niektórych miejscach nazywany 
był „składnikiem wymiany”, a w innych „składnikiem wymiany studenckiej”; 
w projektowanym rozporz�dzeniu ustalono jednolit� nazw� „składnik wymiany”; 

- w składniku badawczym, zmieniono odesłanie do przepisów prawnych, w zwi�zku 
z utrat� mocy rozporz�dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 
2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków na nauk� 
(Dz. U. Nr 161, poz. 1359); w projektowanym rozporz�dzeniu odwołano si� do 
przepisów ustawy z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z pó�n. zm.); 

2) w Zał�czniku nr 4, zgodnie z propozycj� Ministerstwa Obrony Narodowej: 

- zmieniono wska�nik kee, w celu urealnienia jego warto�� w odniesieniu do 
stosowanych wska�ników kosztochłonno�ci studiów stacjonarnych; przyj�to 
warto�ci: 
� 2,0 – dla szkolenia wojskowego (było 2,4), 
� 2,4 – dla szkolenia techniczno-wojskowego (było 3,8),  
� 1,4 – dla szkolenia j�zykowego (było 1,5),  
� 1,1 – dla szkolenia humanistycznego (1,2),  
� 1,0 – dla szkolenia ekonomicznego (0,8), 

- doprecyzowano zasady ponoszenia kosztów zakwaterowania i wy�ywienia 
�ołnierzy b�d�cych studentami uczelni wojskowych odbywaj�cych praktyki 
i szkolenia specjalistyczne w jednostkach wojskowych. Konsekwencj� 
dotychczasowego (zastosowanego w 2007 r.) rozwi�zania było ponoszenie 
podwójnych kosztów z tego tytułu przez Ministra Obrony Narodowej, z uwagi na 
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zasady gospodarki finansowej jednostek wojskowych realizuj�cych �wiadczenia 
dla �ołnierzy na praktykach, b�d�ce jednostkami bud�etowymi. 

- wprowadzono szczególn� zasad� korekty naliczonej dotacji, wynikaj�c�  
z rozbie�no�ci dotacji przyznanej i wykorzystanej przez uczelnie wojskowe 
w roku poprzednim. Dotacja na zadania zwi�zane z obron� narodow� okre�lone 
w ust. 6 zał�cznika nr 4 s� przyznawane na podstawie zapotrzebowa� składanych 
przez Uczelnie i przeznaczane s� na zadania uczelni jako jednostki wojskowej. 
Dotacja ta musi by� szczególnie rozliczana i poddawana kontroli. Podobny zapis 
funkcjonował wcze�niej w decyzji 384/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 
17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad podziału dotacji z bud�etu Ministerstwa 
Obrony Narodowej  dla akademii wojskowych (Dz.Urz. MON z 2004 r. Nr 18, 
poz. 194). 

3) w Zał�czniku nr 6 zaproponowano (zgodnie z propozycj� Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) zmian� polegaj�c� na uwzgl�dnieniu – oprócz liczby 
studentów studiów stacjonarnych, jak ma to miejsce obecnie – równie� wska�ników 
kosztochłonno�ci kierunków studiów stacjonarnych. 

4) w Zał�czniku nr 9: 

- wprowadzono zasad�, i� nie przyznaje si� uczelni publicznej lub niepublicznej 
dotacji w przypadku, gdy stan funduszu pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów w uczelni na koniec roku poprzedzaj�cego przyznanie dotacji jest 
równy lub wy�szy od planu dotacji dla uczelni wyliczonego według przyj�tych 
zasad, a zatem gdy uczelnia posiada wystarczaj�ce �rodki na pomoc materialn� dla 
studentów i doktorantów; 

- wprowadzono fakultatywn� mo�liwo�� wydzielania z ogólnej kwoty dotacji 
uzupełniaj�cej cz��ci dotacji nieprzekraczaj�cej 1,5% do podziałów 
uzupełniaj�cych i koryguj�cych, w miejsce obowi�zuj�cego obligatoryjnego 
wydzielania tej cz��ci; 

- wprowadzono zapisy porz�dkuj�ce pod wzgl�dem redakcyjnym uprzednie zapisy 
w tym zał�czniku. 

5) w Zał�czniku nr 11 (dotychczasowy zał�cznik nr 10), zaproponowano zmian� 
polegaj�c� na wprowadzeniu zasady przyznawania uczelni dotacji na kształcenie 
podyplomowe w celu zdobywania specjalizacji jako sumy kwot na ten cel, wyliczonych 
odr�bnie dla poszczególnych zawodów. Zmiana ta wynika z du�ej odmienno�ci – 
zarówno zwi�zanej z czasem trwania jak i kosztami prowadzonego kształcenia 
podyplomowego w odniesieniu do poszczególnych zawodów (np. koszt kursu 
specjalistycznego dla piel�gniarek i poło�nych to ok. 500 zł, a szkolenia 
specjalizacyjnego dla lekarzy weterynarii – ok. 3.000 zł rocznie). Zaproponowana 
zmiana pozwoli przy podziale dotacji na kształcenie podyplomowe okre�lonej grupy 
zawodowej nie bra� pod uwag� ł�cznej liczby uczestników i godzin kształcenia 
podyplomowego wszystkich grup zawodowych. Przykładowo, przy okre�leniu dotacji 
na kształcenie podyplomowe lekarzy weterynarii w konkretnej uczelni, brane b�d� pod 
uwag� dane dotycz�ce liczby uczestników i godzin kształcenia podyplomowego 
ze wszystkich uczelni, ale dotycz�ce jedynie kształcenia podyplomowego lekarzy 
weterynarii.  Jednocze�nie zaproponowano, by w miejsce obowi�zuj�cej „liczby godzin 
prowadzonego w uczelni kształcenia”, okre�li� liczb� godzin kształcenia, przypadaj�c� 
na jednego uczestnika według programu kształcenia w danej uczelni. Obecna definicja 
liczby godzin była nieprecyzyjna i mogła by� interpretowana jako iloczyn programowej 
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liczby godzin, liczby uczestników i liczby grup na jakie podzielono uczestników. 
Powodowa� to mogło znaczne zawy�anie kwoty nale�nej dotacji. W celu unikni�cia 
takiej sytuacji dokonano stosownej zmiany. 

6) w Zał�czniku nr 12 (dotychczasowy zał�cznik nr 11) zaproponowano zmian� 
polegaj�c� na wprowadzeniu zmian w niezb�dnych dokumentach, które uczelnia 
publiczna powinna przedło�y� wła�ciwemu ministrowi przy ubieganiu si� o dotacje 
z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji. 
Dotyczy to inwestycji innych ni� budowlane. 

 
Zasady, okre�lone w zał�cznikach nr 2, 3, 5, 7, 8, 13 do niniejszego rozporz�dzenia s� 
powtórzeniem zasad, okre�lonych w zał�cznikach nr 2, 3, 5, 7, 8, 12 do rozporz�dzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy�szego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału 
dotacji z bud�etu pa�stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. 
 
 
 
Opinia wst
pna o zgodno�ci projektu rozporz�dzenia z prawem Unii Europejskiej  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj�ty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporz�dzenie 
Projektowane rozporz�dzenie dotyczy uczelni publicznych i niepublicznych. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporz�dzenia zostanie skierowany do zaopiniowania, do: 

4) Rady Głównej Szkolnictwa Wy�szego; 
5) Pa�stwowej Komisji Akredytacyjnej; 
6) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 
7) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 
8) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 
9) Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 
10) Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 
11) Niezale�nego Zrzeszenia Studentów; 
12) Zrzeszenia Studentów Polskich; 
13) Rady Działalno�ci Po�ytku Publicznego 
oraz do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych: 
1) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi�zków Zawodowych;  
2) Niezale�nego Samorz�dnego Zwi�zku Zawodowego „Solidarno��”;  
3) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarno��”; 
4) Rady Szkolnictwa Wy�szego i Nauki ZNP;  
5) Forum Zwi�zków Zawodowych;  
6) Konfederacji Pracodawców Polskich;  
7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;  
8) Zwi�zku Rzemiosła Polskiego;  
9) Business Centre Club. 

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno�ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) oraz na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego. 

3. Wpływ na sektor finansów publicznych 
Wej�cie w �ycie rozporz�dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 
bud�etu pa�stwa i bud�etów jednostek samorz�du terytorialnego. 

Zaproponowane w projektowanym rozporz�dzeniu zmiany w porównaniu do uprzednio 
obowi�zuj�cego rozporz�dzenia dotycz�ce wag składników dla podziału dotacji stacjonarnej 
dla uczelni artystycznych i medycznych oraz zasad podziału dotacji na działalno�� kulturaln� 
powinny przyczyni� si� do ograniczenia waha� rozpi�to�ci poziomu przyznawanych dotacji 
poszczególnym uczelniom w kolejnych latach, przy zastosowaniu przyj�tych reguł 
algorytmicznych. 

4. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjno�� gospodarki, w tym na funkcjonowanie 
przedsi
biorstw oraz sytuacj
 i rozwój regionalny 

Wej�cie w �ycie rozporz�dzenia nie b�dzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjno�� 
gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsi�biorstw, oraz na sytuacj� i rozwój regionalny. 


