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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198). Nowelizacją zostały objęte 
zarówno przepisy materialne regulujące przeznaczenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 
projakościowych, jak i przepis upoważniający ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia, w 
drodze rozporządzenia, sposobu podziału i trybu przekazywania uczelniom niepublicznym dotacji na finansowanie 
zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Zakres regulacji objętych 
projektowanym rozporządzeniem został wydzielony do odrębnego upoważnienia ustawowego. W związku 
z powyższym z dniem 1 stycznia 2015 r. utraci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
21 października 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie 
zadań projakościowych z budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 230), które dotychczas regulowało m.in. kwestie 
dotyczące sposobu podziału i trybu przekazywania uczelniom niepublicznym dotacji na finansowanie zadań 
związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. W celu uregulowania przedmiotowych 
kwestii zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.  

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

W celu wykonania upoważnienia zawartego w znowelizowanym art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym w projektowanym rozporządzeniu określono sposób podziału i tryb przekazywania uczelniom 
niepublicznym dotacji na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany przepisów merytorycznych dotyczących 
sposobu obliczania dotacji oraz dodano przepisy dotyczące dotacji kalkulacyjnej. Do ustalenia wysokości dotacji 
uwzględnia się analogiczne dane jak w latach ubiegłych, tj. dane dotyczące liczby uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich z wyłączeniem osób pozostających z daną uczelnią niepubliczną w stosunku pracy oraz wskaźniki 
kosztochłonności ustalone dla stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki  
i sztuki. Jeżeli wskaźnik kosztochłonności jest wyższy od 1,0, to każde zwiększenie wartości tego wskaźnika o 0,1 
oznacza zwiększenie kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich o 200 zł. 
Zmiana sposobu naliczania dotacji ma na celu lepsze dopasowanie przyznanej dotacji do ponoszonych przez uczelnie 
kosztów związanych z procesem kształcenia uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w uczelniach 
niepublicznych. 

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

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. Dotacja projakościowa jest 
rozwiązaniem ustanowionym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 



Uczelnie niepubliczne 
prowadzące stacjonarne 
studia doktoranckie 

5 MNiSW – System Informacji 
o Nauce i Szkolnictwie Wyższym 
POL-on  

Wpływ na wysokość dotacji 
udzielanej z budżetu państwa 
poszczególnym uczelniom 
niepublicznym.  
 

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

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych do:  
1) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 
2) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 
3) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; 
4) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich; 
5) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych; 
6) Polskiej Akademii Nauk; 
7) Polskiej Akademii Umiejętności; 
8) Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 
9) Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 
10) Rady Młodych Naukowców; 
11) Stowarzyszenia Top500 Innovators; 
12) Zrzeszenia Studentów Polskich; 
13) Niezależnego Zrzeszenia Studentów; 
14) Rzecznika Praw Absolwenta. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji również do: 

1) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; 
2) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; 
3) Forum Związków Zawodowych; 
4) Konfederacji Lewiatan; 
5) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; 
6) Business Centre Club; 
7) Związku Rzemiosła Polskiego; 
8) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 
9) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”; 
10) Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP; 
11) Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80”. 

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 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. z 2013 r. poz. 279). 

Wyniki konsultacji 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 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) wynikaj ących 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.)  

Brak. 

 


