
U Z A S A D N I E N I E  

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96a ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) do określenia 

sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań 

projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz ust. 1a ustawy. 

Projektowane rozporządzenie jest jednym z dwóch aktów prawnych (obok 

projektowanego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na 

finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych), które zastąpią dotychczas 

obowiązujące 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). 

Zgodnie z art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, w budżecie państwa jest określana dotacja 

podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na: dofinansowanie 

jednostek organizacyjnych, które mają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących, 

dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek 

studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny 

programowej, oraz finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich  

w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zgodnie z art. 94b ust. 1a ustawy dotacja ta może 

być także przeznaczona na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 

w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacji. 

W porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia proponuje się 

wprowadzenie zmian polegających na: 

− określeniu, w załącznikach nr 1, 2 i 3 projektu rozporządzenia, sposobu obliczania 

dotacji kalkulacyjnej dla uczelni niepublicznych w związku z art. 106a ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, dodanym przez ww. ustawę z dnia 11 

lipca 2014 r., zgodnie z którym, w przypadku gdy w uczelni niepublicznej 

niewykorzystane środki pochodzące z dotacji na dofinansowanie zadania, o którym 

mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, na koniec poprzedniego roku budżetowego 



przewyższają kwotę dotacji kalkulacyjnej na dofinansowanie danego zadania na dany 

rok budżetowy, nie przyznaje się uczelni dotacji na dofinansowanie tego zadania  

i uczelnia dokonuje zwrotu do budżetu państwa nadmiernie zgromadzonych środków 

dotacji podmiotowych, 

− dostosowaniu nazwy dotacji określonej w § 3 i § 4 projektu rozporządzenia do nazwy 

przyjętej w art. 94b ust. 1 pkt 2 i 5 znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji, 

− zmodyfikowaniu wzoru matematycznego według którego jest obliczana wysokość 

dotacji na dofinansowanie podstawowych jednostek prowadzących kierunek studiów, 

który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny programowej, poprzez 

wyodrębnienie składników: kadry samodzielnej, pozostałych nauczycieli akademickich, 

doktoranckiego i studenckiego oraz wprowadzenie do składnika kadry samodzielnej 

oraz składnika pozostałych nauczycieli akademickich, parametru określającego 

procentowy udział liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

wyróżnionego kierunku w danej podstawowej jednostce w liczbie studentów 

stacjonarnych i niestacjonarnych ogółem w tej jednostce. 

W pozostałym zakresie zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem 

względem obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia mają charakter doprecyzowujący  

i dostosowujący przyjęte w nim rozwiązania do zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia spełnia przesłanki określone w art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), ponieważ przemawia za tym ważny interes państwa 

(z uwagi na fakt, iż 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, projektowana regulacja będzie stosowana do podziału dotacji, którą uczelnie 

otrzymają na rok 2015) i nie jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, 

o której mowa w art. 2 Konstytucji.  

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do podziału i przekazywania dotacji 

począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 



Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz  

z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta zakresem prawa Unii 

Europejskiej 

 


