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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem projektowanego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji 

z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych jest dostosowanie rozwiązań prawnych w zakresie 

podziału dotacji udzielanych uczelniom publicznym i niepublicznym z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 

ust. 1 pkt 1‒6, 8, 9 i 11 do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) oraz wprowadzenie zmian 

korygujących zasady podziału poszczególnych dotacji określonych w rozporządzeniu. W wyniku kilkuletnich 

doświadczeń związanych z podziałem rzeczonych dotacji z wykorzystaniem rozwiązań określonych  

w obowiązującym rozporządzeniu, określono, które obszary wymagają wprowadzenia korekt umożliwiających 

bardziej efektywne naliczanie dotacji.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się: 

1) zmianę nazwy dotacji dla uczelni służb państwowych z „dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem 

obywateli” na „dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności”, w związku  

z ustawowym rozszerzeniem zakresu zadań finansowanych z tej dotacji; 

2) w ramach podziału dotacji podstawowej udzielanej ze środków pozostających w dyspozycji ministrów 

nadzorujących uczelnie: 

a) wyodrębnienie dodatkowej grupy uczelni publicznych, tj. uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób 

cywilnych, na którego finansowanie będzie dokonywany osobny podział dotacji podstawowej; 

b) zastąpienie składnika dostępności kadry składnikiem proporcjonalnego rozwoju kształcenia; 

c) uwzględnienie w składniku badawczym uczelni realizującej projekty badawcze w ramach konsorcjum, jako 

jego członek niebędący liderem, oraz uwzględnienie z większą wagą projektów badawczych realizowanych  

w ramach programu „HORYZONT 2020”, a także projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki; 

d) zmianę w mechanizmie premiującym łączące się uczelnie publiczne; 

e) zmianę w składniku studencko-doktoranckim polegającą na rezygnacji z wyłączania studentów studiów 

stacjonarnych studiujących na drugim i kolejnym kierunku studiów; 

f) określenie w składniku kadrowym parametru Z dla nauczycieli akademickich, dla których uczelnia jest drugim 

lub kolejnym miejscem pracy; 

g) wydzielenie dodatkowej części z dotacji dla uczelni wojskowych na zadania związane z obroną narodową; 

3) wprowadzenie zmian współczynników wagowych kosztów kształcenia w ramach podziału dotacji na zadania 

uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego; 

4) uwzględnienie studentów studiów stacjonarnych III-V roku na kierunku analityka medyczna we wzorze 
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określającym podział dotacji dla uczelni medycznych oraz innych uczelni publicznych, w których jest prowadzone 

kształcenie na kierunkach medycznych; 

5) modyfikację wzoru podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z prowadzeniem 

podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji w zawodach medycznych, w celu zmniejszenia 

dysproporcji w przyznawanych poszczególnym uczelniom kwotach dotacji oraz dostosowania przyznanej dotacji do 

faktycznie ponoszonych przez uczelnie kosztów; 

6) w załączniku określającym sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane 

ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia wydzielenie dwóch grup uczelni tj. uczelni publicznych i niepublicznych. Dodatkowo 

wprowadzono pojęcie dotacji kalkulacyjnej określanej dla uczelni niepublicznych. W załączniku doprecyzowano 

także, iż do określenia wysokości dotacji dla poszczególnych uczelni wykorzystywane są informacje o liczbie osób 

niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Uczelnie publiczne 132 MNiSW – System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym POL-

on 

Wpływa na wysokość 

dotacji z budżetu państwa 

udzielanych 

poszczególnym 

uczelniom. 

Uczelnie niepubliczne 325 MNiSW - System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym POL-

on 

Wpływa na wysokość 

dotacji z budżetu państwa 

udzielanych 

poszczególnym 

uczelniom. 

Uczelnie prowadzone przez 

kościoły i związki 

wyznaniowe finansowane na 

zasadach uczelni 

publicznych 

6 MNiSW - System Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym POL-

on 

Wpływa na wysokość 

dotacji z budżetu państwa 

udzielanych 

poszczególnym 

uczelniom. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania:  

1) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 

2) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 

3) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 

4) Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

5) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 

6) Polskiej Akademii Nauk; 

7) Polskiej Akademii Umiejętności; 

8) Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

9) Parlamentowi Studentów RP; 

10) Radzie Młodych Naukowców; 

11) Stowarzyszeniu Top 500 Innovators; 

12) Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów; 

13) Zrzeszeniu Studentów Polskich. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych również:  

1) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”; 

2) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych; 

3) Forum Związków Zawodowych; 

4) Business Centre Club; 

5) Konfederacji Lewiatan; 

6) Związkowi Rzemiosła Polskiego; 

7) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 

9) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; 

10) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego; 



11) Wolnym Związkom Zawodowym „Sierpień 80”; 

12) Konferencji Episkopatu Polski; 

13) Polskiej Radzie Ekumenicznej; 

14) Aliansowi Ewangelicznemu. 

 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  

Projekt rozporządzenia został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione po ich zakończeniu. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przepisy rozporządzenia będą wykonywane cyklicznie w ramach corocznego podziału dotacji, począwszy od roku 

2015. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 



Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.  

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 


