Projekt, 9.11.2007 r.

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO 1)
z dnia

2007 r.

zmieniaj ce rozporz dzenie 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)) zarz dza si co nast puje:
§ 1. 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
(Dz. U. Nr 79, poz. 534) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1)

po §11 dodaje si §11a w brzmieniu:
„§ 11a. 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 13 do rozporz dzenia.”;

2)

w zał czniku nr 1:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasadnicza cz
dla grupy uczelni:

dotacji stacjonarnej obejmuje kwoty wydzielone odr bnie

1) akademickich, z wył czeniem uczelni wojskowych;
2) zawodowych;
3) wojskowych.”
b)

w ust. 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„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;”;

3)

1)

zał czniki nr 6, 9, 10, 11 do rozporz dzenia otrzymuj brzmienie okre lone
odpowiednio w zał cznikach 1, 2, 3, 4 do niniejszego rozporz dzenia;

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 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).
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.

4)

dodaje si zał cznik nr 13 do rozporz dzenia w brzmieniu okre lonym w zał czniku
nr 5 do niniejszego rozporz dzenia.
§ 2. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.
MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WY SZEGO

W porozumieniu:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER SPRAW WEWN TRZNYCH
I ADMINISTRACJI

MINISTER ZDROWIA

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ

Zał czniki do rozporz dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego
z dnia ................................... 2007 r. (poz. ...)
Zał cznik nr 1
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:
x
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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 wydanym na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy,
x
– oznacza liczb grup kierunków ustalonych w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. 96 pkt 1 ustawy,
Lk,i
– oznacza liczb studentów w k-tej grupie kierunków w i- tej uczelni, wynikaj c
z danych nadesłanych przez i-t uczelni ,
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;
8) etiudy filmowe;
9) plenery plastyczne;
10) warsztaty artystyczne;
11) przesłuchania;
12) obozy artystyczne.

Zał cznik nr 2
ZASADY PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
NA ZADANIA ZWI ZANE Z BEZZWROTN POMOC MATERIALN DLA
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W ZAKRESIE OKRE LONYM W ART. 173 UST. 1
USTAWY ORAZ DLA DOKTORANTÓW W ZAKRESIE OKRE LONYM W ART. 199
UST. 1 USTAWY

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)

2)

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.

cz
uzupełniaj c nieprzekraczaj c 1,5 % ogólnej kwoty dotacji, z zastrze eniem ust.
7 – 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
składniki kalkulacyjne podziału na poszczególne uczelnie:
1)

składnik dzielony proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów;

2)

składnik dzielony proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów otrzymuj cych
stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wy ywienie;

3)

składnik dzielony 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)

składnik dzielony 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)

składnik dzielony
niepełnosprawnych.

proporcjonalnie

do

liczby

studentów

i

doktorantów

3. Suma składników, 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 według 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 .

5. 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 ni kwota dotacji dla uczelni wyliczona według ust. 1 – 4, dotacji nie
przyznaje si .
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 według 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.

Zał cznik nr 3
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:
Dpi =

6
s =1

Dp s ×

l si g si
n
i =1

,

l si g si

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.

Zał cznik nr 4
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:

4)

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;

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;

3)

standardowy wniosek o przyznanie dofinansowania ze
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
przestrzennego;

9)

o wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo ci na cele budowlane;

projektu

z

miejscowym

rodków Europejskiego

planem

zagospodarowania

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.

Zał cznik nr 5
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:
Dsi = Ds ×

Ll i + 2,5 Ls i + Ltd i + Lp i + Lpol i + Lf i + Lri
n
i =1

( Ll i + 2,5 Ls i + Ltd i + Lp i + Lpol i + Lf i + Lri )

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 lekarskodentystycznym 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.

UZASADNIENIE
Projekt rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego zmieniaj cego
rozporz dzenie w sprawie zasad podziału dotacji z bud etu pa stwa dla uczelni publicznych i
niepublicznych jest wydawany 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.), zwanej dalej
„ustaw ”.
Zmiana rozporz dzenia wynika przede wszystkim z konieczno ci uzupełnienia w zakresie
dotycz cym zasad podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 ustawy. W obecnie
obowi zuj cym rozporz dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego nie okre lono zasad
podziału tej dotacji, ze wzgl du na fakt przyznawania jej uczelniom 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. Nr 91, poz.
408, z pó n. zm.).
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) uchylono stosowne
artykuły ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, tak wi c powstała konieczno uzupełnienia
obowi zuj cego rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego o zasady 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. Zasady te okre lono w zał czniku nr 5 do niniejszego rozporz dzenia.
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 – które zostanie uchylone
z dniem 1 stycznia 2008 r. W projektowanym rozporz dzeniu stosowany przez Ministra
Zdrowia algorytm uzupełniono 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 ubezpiecze
zdrowotnych i ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym) katalogu kierunków medycznych, na
których w ramach kształcenia studentów realizowane s zadania zwi zane ze wiadczeniami
zdrowotnymi.

Zmiana zaproponowana w pkt 2 projektu rozporz dzenia dotyczy zmian w Zał czniku nr 1 do
nowelizowanego rozporz dzenia i obejmuje:
-

wyodr bnienie dotacji dzielonej 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 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego, który
przyznaje uczelniom wojskowym dotacje na kształcenie stacjonarne osób cywilnych.
Proponowana zmiana wynika z innego zakresu merytorycznego dotacji stacjonarnej
przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego uczelniom wojskowym
i nadzorowanym uczelniom publicznym. Dotacja stacjonarna dla uczelni publicznych
nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego obejmuje oprócz
kształcenia stacjonarnego 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, utrzymanie uczelni, w tym
remonty, w uczelniach wojskowych dotowane jest z bud etu Ministra Obrony
Narodowej.
Zasady podziału wyodr bnionych kwot dotacji pozostaj jednak niezmienione zarówno
dla uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego
jak i uczelni wojskowych w omawianym zakresie;

-

zmian wag poszczególnych składników dla podziału dotacji stacjonarnej w uczelniach
artystycznych.

W zał czniku nr 1 do niniejszego rozporz dzenia zaproponowano zmian zasad okre lonych
w zał czniku nr 6 nowelizowanego rozporz dzenia, polegaj c na uwzgl dnieniu - oprócz
liczby studentów studiów stacjonarnych, jak ma to miejsce obecnie - równie wska ników
kosztochłonno ci kierunków studiów stacjonarnych.
W zał czniku nr 2 do niniejszego rozporz dzenia zaproponowano zmian zasad okre lonych
w zał czniku nr 9 nowelizowanego rozporz dzenia, maj c przede wszystkim charakter
porz dkuj cy oraz zmiany merytoryczne dotycz ce:
-

wprowadzenia zasady, 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;

-

wprowadzenie fakultatywnej mo liwo ci 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.

W zał czniku nr 3 do niniejszego rozporz dzenia zaproponowano zmian zał cznika nr 10
nowelizowanego rozporz dzenia, 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 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.
W zał czniku nr 4 do niniejszego rozporz dzenia zaproponowano zmian zał cznika nr 11
nowelizowanego rozporz dzenia, 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.

WST PNA OPINIA O ZGODNO CI PROJEKTU ROZPORZ DZENIA Z PRAWEM
UNII EUROPEJSKIEJ
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj ty prawem Unii Europejskiej

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporz dzenie
Projektowane rozporz dzenie dotyczy uczelni publicznych.
2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporz dzenia zostanie skierowany do zaopiniowania, do:
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Rady Głównej Szkolnictwa Wy szego;
Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej;
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
Niezale nego Zrzeszenia Studentów;
Zrzeszenia Studentów Polskich;
Rady Działalno ci Po ytku Publicznego

oraz do reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków Zawodowych;
Niezale nego Samorz dnego Zwi zku Zawodowego „Solidarno ”;
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarno ”;
Rady Szkolnictwa Wy szego i Nauki ZNP;
Forum Zwi zków Zawodowych;
Konfederacji Pracodawców Polskich;
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
Zwi zku Rzemiosła Polskiego;
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.
4. Wpływ na rynek pracy, konkurencyjno
regionalny

gospodarki oraz sytuacj

i rozwój

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.

