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Uwagi do koncepcji nowego algorytmu podziału dotacji 

podstawowej dla uczelni akademickich 

Opis zmian, ocena zmian, propozycje korekt 
 
 

Stała przeniesienia 
 Zmniejszenie z 0.65 do 0.5.  Zmiana bardzo istotna. W dobrym kierunku. Wysoka stała 

przeniesienia bardzo hamuje rozwój i sprzyja redukcjom kadrowym. Zazwyczaj traktuje 

się ją jako zabezpieczenie przed zbyt dużymi zmianami dotacji dla uczelni, ale w 

przypadku tej konkretnej zmiany algorytmu lepiej posłużyć się innymi mechanizmami 

stabilizacyjnymi (stopniowa zmiana parametru M, opisana niżej). W przyszłości warto 

stopniowo zmniejszać stałą przeniesienia. 

Składnik studencko – doktorancki 
 Zwiększenie wagi składnika z 35% do 40%. Wbrew pozorom jest to zmiana dość 

neutralna, gdyż opisana niżej ciekawa innowacja (współczynnik d) zupełnie zmienia 

sposób oddziaływania tego składnika. W przyszłości można pomyśleć o udoskonaleniu 

składnika studenckiego w kierunku projakościowym, na przykład uzależniając jakąś 

część tego składnika od jakości naboru (premia za przyjęcie najlepszych maturzystów 

i olimpijczyków) oraz od takich parametrów jak uchwalone i obowiązujące na danej 

uczelni: maksymalne wielkości grup studenckich, maksymalny procent wykładów w 

programie studiów czy maksymalna liczba studentów u jednego promotora. Warto też 

pomyśleć o premiowaniu uczelni za udział w krajowej wymianie studentów (MOST). 

 Waga doktoranta bez stypendium rośnie (1.5 zamiast 1). Drobna zmiana, raczej 

niekorzystna, idąca w przeciwnym kierunku niż Art. 195a ustawy, wprowadzony 

właśnie teraz po to, by ograniczyć liczbę doktorantów bez stypendium. Lepiej zostawić 

obecne wagi dla doktorantów. 

 Wprowadzenie dodatkowego współczynnika d, mnożącego składnik studencki. 

Współczynnik ten zależy od stosunku liczby studentów (wszystkich: stacjonarnych, 

niestacjonarnych i doktorantów) do liczby nauczycieli akademickich, oznaczanego 

przez m.  Zależność, dana dość skomplikowanym wzorem (Ramka 1), jest niezwykle 

silna. Jeśli  11<m<13, to d=1, ale wszelkie odchylenia w górę i w dół skutkują spadkiem 

dotacji (kluczowy jest tu arbitralny wybór liczby referencyjnej M=12, wspólnej dla 

wszystkich uczelni akademickich, od której m może się odchylać co najwyżej o 1).  

Główna idea tej regulacji jest bardzo dobra, ale szczegóły wykonania są nie najlepsze. 

 Regulacja ta jest bardzo mocnym bodźcem do szybkiego zahamowanie „pogoni 

za studentem”.  

 Nie jest zrozumiałe, dlaczego uczelnie akademickie mają być karane obcięciem 

dotacji za zmniejszenie m poniżej 11. Składnik kadrowy, podobnie jak obecnie, 

zapewne nie wystarczy na fundusz płac nauczycieli akademickich (wyjątkiem 

będą, być może, uczelnie najwyższej kategorii), zatem słabsze uczelnie, gdy 

odnotują poważny spadek liczby studentów (m<11), to i tak popadną w kłopoty, 



których nie warto pogłębiać dodatkowym obcięciem dotacji.  Z kolei najlepszym 

uczelniom zamyka się w ten sposób możliwość wyboru strategii elitarnej uczelni 

badawczej (wbrew wcześniejszym deklaracjom Ministra). 

 Regulacja ta najsilniej (wręcz patologicznie) będzie działać w pierwszym roku 

obowiązywania. Uczelnie mające zbyt wielu studentów zapewne doświadczą 

sporego spadku dotacji. Wiele uczelni (mających m wyraźnie większe od M) 

będzie musiało ograniczyć rekrutację do minimum, aby uchronić się przed 

dalszym spadkiem dotacji i koniecznością dużych redukcji kadrowych.   

Propozycja niezbędnych korekt: 

1. d = M/m dla  m>M   oraz   d=1 dla m<M.   Ten wzór, obok swej prostoty, 

jest znacznie sprawiedliwszy niż proponowane wzory z Ramki 1, gdyż 

przy zbyt dużej liczbie studentów dotacja dla uczelni nie maleje, ale 

pozostaje mniej więcej stała. Nie ma też obcięcia dotacji przypadającej na 

jednego studenta przy zbyt małej liczbie studentów.  

2. W okresie przejściowym (pierwszy rok na pewno, być może też rok drugi) 

należy używać algorytmu z większym M (np. M=16 w roku 2017, M=14 w 

roku 2018, M=12 w latach kolejnych), wybór M powinien być taki, aby 

zminimalizować spadki dotacji dla uczelni. 

3. Sugestia: warto uzależnić M od kategorii uczelni q (Ramka 2), tak aby 

uczelniom wyższej kategorii opłacało się wybrać ścieżkę elitarnej uczelni 

badawczej. W przypadku uczelni wysokiej kategorii warto premiować poprawę 

dostępności kadry w kierunku relacji mistrz-uczeń (czyli d>1 dla m<M). Można 

też odpowiednimi wagami zachęcać takie uczelnie do prowadzenia przede 

wszystkim studiów II i III stopnia, natomiast uczelnie najniższych kategorii, na 

odwrót, do studiów stopnia I.  

Składnik kadrowy 
 Zwiększenie wagi składnika z 35% do 40%.  Na pozór zmiana w dobrym kierunku, ale 

w praktyce niekoniecznie, gdyż dwa zlikwidowane składniki (składnik uprawnień i 

składnik proporcjonalnego rozwoju) były w części także składnikami o charakterze 

kadrowym (działając bardziej selektywnie). Jedynie na uczelniach o wysokiej kategorii 

niektóre etaty (zwłaszcza asystenci) mogą stać się bliskie opłacalności (czyli znajdą 

pokrycie w składniku kadrowym).   

 Znaczne obniżenie wag dla profesorów wizytujących (z 4 i 5 na 2.5).  Wielka 

opłacalność profesorów wizytujących ulegnie zmniejszeniu, ale etaty te wciąż będą  

dość korzystne dla uczelni. Rozwiązanie to jest jednak sprzeczne z deklarowanym 

wzmocnieniem umiędzynarodowienia. 

 Wprowadzenie dodatkowego współczynnika Y, czyli q (średnia kategoria naukowa 

uczelni),  mnożącego składnik kadrowy. Zależność składnika kadrowego od kategorii 

naukowej to bardzo dobra idea, ale współczynnik q jest bardzo wrażliwy na zmiany 

struktury uczelni. Opłaca się podział wydziałów wysokiej kategorii na mniejsze 

jednostki i łączenie wydziałów kategorii niskiej. W połączeniu ze sposobem obliczania 

kategorii (także niezbyt wrażliwym na produktywność naukową całej kadry), prowadzi 

to do możliwości najrozmaitszych manipulacji. Sugestia: lepiej przypisać pracownikom  

wagi związane z kategorią ich wydziału. Pracownicy dydaktyczni mogą ewentualnie 

mieć przypisaną średnią kategorię uczelni, albo można ich liczyć osobno, bez wag.   
 

Tak wielkie wzmocnienie wpływu kategoryzacji na fundusz płac uczelni powinno się 

łączyć ze zmianą zasad oceny parametrycznej. Obecnie możliwe jest, że większość 

kadry naukowej wydziału nawet kategorii A+ jest bezproduktywna naukowo. 



Najprostszą drogą do uwzględnienia w parametryzacji jakości całej kadry jest branie 

pod uwagę 3 najlepszych publikacji od każdego pracownika naukowo-dydaktycznego, 

zamiast określonej liczby publikacji (np. 3N) całego wydziału, które mogą być dziełem 

zaledwie kilku osób. Warto też zwiększyć liczbę kategorii (np. podzielić kategorię B).  

Składnik badawczy 
 Bez zmian (10%), poza zrównaniem wag dla lidera konsorcjum i uczestnika 

konsorcjum. Składnik ten jest miarą skuteczności pozyskiwania środków budżetowych.  
Dobrze byłoby go zastąpić lub uzupełnić  jakimś miernikiem dorobku naukowego.  
 

Składnik uprawnień 
 Składnik ten zlikwidowano (bez uzasadnienia). Zmiana bardzo istotna, bo ten mały 

składnik (5%) miał silne działanie i pełnił rolę dodatkowego składnika kadrowego. 
Byłbym za przywróceniem tego składnika, zwłaszcza, gdyby uprawnienia były 
skorelowane z kategorią (np. uprawnienia habilitacyjne tylko dla kategorii A i A+). 
 

Składnik proporcjonalnego rozwoju  
 Składnik ten zlikwidowano. Zmiana niezbyt istotna, ale bardzo dobra. Ten składnik był 

mało zrozumiały i niczemu nie służył.   
 

Składnik umiędzynarodowienia 
 Jest to stary składnik wymiany, pod nową nazwą i ze zwiększoną wagą (z 5% do 10%). 

Zmiana bardzo istotna, a składnik ten działa niezwykle silnie nawet w obecnej formie. 
Chyba wystarczy udzielić uczelniom rzetelnej informacji o generowanych kwotach, aby 
podnieść ich motywację. Jestem za pozostawieniem dotychczasowej wartości 5%. 
Gdyby jednak zostało aż 10% to warto do tego składnika włączyć też wymianę krajową 
(np. program MOST). 

 Zmniejszono wagę studenta przyjeżdżającego na wymianę (1 zamiast 3). Radykalnie 
spadnie kwota generowana przez studenta przyjeżdżającego, negatywnie wpływając 
na umiędzynarodowienie. Nie jest logiczne, że student wyjeżdżający (będący zerowym 
kosztem dla uczelni) generuje tę samą dotację, co student przyjeżdżający. Proponuję 
wrócić do wyższej wagi dla studenta przyjeżdżającego. 

 Dodano studentów zagranicznych odbywających pełny tok kształcenia (z wagą 1 lub 
2, w dokumencie są sprzeczne informacje). Szacuję, że studenci zagraniczni (płacący 
za studia) będą generować znacznie większą dotację niż studenci polscy. Nie wiem, 
czy to sensowne. Uczelnie mogą wtedy obniżać opłaty za studia, nawet do zera.   
 

Sugestia: może warto w ogóle zlikwidować ten składnik, włączając studentów z tego 
składnika do składnika studenckiego i przydzielając im odpowiednio przemyślane wagi. 
Byłoby wtedy znacznie prościej i przejrzyściej, a algorytm zyskałby na stabilności. 

 

Mechanizm stabilizujący w postaci 5-procentowego „korytarza” 
 Zakłada się ograniczenie na poziomie ±5% względem dotacji z roku poprzedniego „w 

warunkach porównywalnych”. Mechanizmu tego nie ma w obecnym algorytmie. 

Podobny mechanizm był 10 lat temu i wcześniej. Istotna zmiana, w dobrym kierunku 

(stabilność jest bardzo ważnym elementem algorytmu). Trzeba jednak pamiętać, że 

spadek dotacji o 5% to bardzo duży spadek, zwłaszcza w sytuacji jednoczesnego 

spadku przychodów z opłat za studia. Nie jest też jasne jak dokładnie ten mechanizm 

będzie wyglądał. Przypuśćmy, że dotacja 140 mln zł jest podzielona między dwie 

uczelnie: 100 mln i 40 mln, a po zmianie algorytmu: 105 mln i 35 mln. W tym drugim 

przypadku „korytarz” pozwala na spadek tylko o 2 mln. Czy wtedy brakujące 3 mln 

zabiera się pierwszej uczelni? Obok doprecyzowania tego mechanizmu, trzeba dołożyć 

wszelkich starań (na przykład wprowadzając opisany wyżej mechanizm stopniowej 



zmiany parametru M), aby kilkuprocentowy spadek dotacji był co najwyżej wyjątkiem, 

a nie regułą dla większej grupy uczelni. Najlepiej by było, aby nastąpił kilkuprocentowy 

wzrost nakładów na dotację podstawową, aby można było obiecać, że w pierwszym 

roku funkcjonowania nowego algorytmu żadna uczelnia nie odnotuje spadku dotacji.   

 
Ogólna ocena nowego algorytmu jest pozytywna. Mimo formalnego podobieństwa do 
algorytmu dotychczasowego, oddziaływanie nowego algorytmu na system szkolnictwa 
wyższego będzie diametralnie różne. Co więcej, prawie w każdym aspekcie jest to różnica na 
korzyść, zwłaszcza na chwilę obecną (tendencje długofalowe wyglądają nieco gorzej).  
 
Warto wprowadzić kilka korekt, usuwając wskazane wyżej wady algorytmu. Zazwyczaj korekty 
te upraszczają algorytm i czynią go bardziej przejrzystym. Przede wszystkim należy dać 
szansę uczelniom na dostosowanie się do nowych wymagań (stosując w okresie przejściowym 
łagodniejszy algorytm, z większym M).  
 
Trzeba jednak uważać, aby przez nieodpowiednie poprawki algorytmu nie wypaczyć jego 
charakteru, podobnie jak to zrobiono 4 lata temu. Przedstawiono wówczas całkiem sensowny 
projekt nowego algorytmu, zawierający dodatkowy składnik promujący dostępność kadry. 
Podobnie jak teraz, w projekcie były dość zawikłane wzory (nawiasem mówiąc, też 
niepotrzebnie kładziono wtedy nacisk na obcinanie dotacji w przypadku „nadmiernej” 
dostępności kadry). Niefortunnie „poprawiając” te wzory doprowadzono do diametralnego 
odwrócenia ich sensu i ogłoszony w roku 2013 nowy algorytm nie premiował już dostępności 
kadry i jakości kształcenia, lecz był jeszcze mocniejszym bodźcem do pogoni za studentem i 
rozwoju studiów masowych.  
 
Szczegółowa ocena skutków działania algorytmu jest możliwa dopiero po uzyskaniu informacji 
o wysokości kwot generowanych w nowym algorytmie przez studenta przeliczeniowego i 
magistra przeliczeniowego (dla kilku różnych wartości M), a także informacja o wartościach 
liczb m oraz q dla wszystkich uczelni. 
 
Nawet jednak bez szczegółowych danych można być pewnym, że nowy algorytm zahamuje 
pogoń uczelni za studentem. Zanosi się na wielkie zmiany. Nastąpi znaczna redukcja liczby 
studentów (zwłaszcza  stacjonarnych) na wydziałach masowych o niskiej kosztochłonności, 
co podniesie poziom szkolnictwa publicznego, a przy okazji pozytywnie wpłynie na rozwój 
sektora prywatnego. Przypuszczam, że system szkolnictwa wyższego stanie się bardziej 
stabilny. Liczę też na to, iż nastąpi zmiana sposobu myślenia o pensum dydaktycznym. Szkoda 
jednak, że obecna forma nowego algorytmu nie premiuje uczelni za wybór ścieżki uczelni 
badawczej i w ogóle sprzyja upodobnieniu się do siebie wszystkich uczelni danego typu. W 
dłuższej perspektywie mogą się też ujawnić inne efekty negatywne, zwłaszcza, gdy nie zadba 
się o odpowiednią zmianę zasad kategoryzacji i nie doda się czynników jakościowych do 
składnika studenckiego.  
 
Wielką zaletą proponowanego algorytmu jest zmuszenie uczelni do bardzo szybkich działań. 
Równocześnie jest to największa wada obecnej postaci nowego algorytmu, bo nie jest 
możliwe, aby uczelnie dostosowały się do nowego algorytmu natychmiast. Muszą mieć choćby 
rok czasu, przeprowadzić choć jedną rekrutację na nowych zasadach. Na szczęście bardzo 
łatwo można złagodzić proponowany algorytm, bez zmiany jego ogólnej tendencji. Wystarczy 
odpowiednio wybrać parametr M.  
 

Jan Cieśliński 
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Zasady podziału dotacji z cz. 38 budżetu państwa – stan na 2016 r. 

W związku z realizacją reformy systemu szkolnictwa wyższego – wprowadzonej ustawami  

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 i Nr 112, poz. 654) oraz z dnia 11 

lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1198) – do sposobu podziału dotacji podstawowej, określonej w obecnie 

obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 

r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych 

i niepublicznych (Dz. U. poz. 463), w ostatnich latach wprowadzono szereg modyfikacji zasad 

podziału środków, mających na celu dostosowanie do skutków niżu demograficznego, 

zachęcenie uczelni do prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz zapewnienia 

lepszej jakości procesu dydaktycznego, a także ograniczenia wieloetatowości zatrudnienia 

nauczycieli akademickich. Lata 2012-2015 to stopniowa zmiana algorytmu w kierunku 

wzmacniania jakościowego uczelni, poprzez zmianę parametrów jakie są brane pod uwagę 

przy ustalaniu wysokości dotacji. Istotny z punktu widzenia niniejszego opracowania jest 

również fakt, że podział dotacji podstawowej określony w załączniku nr 1 do ww. 

rozporządzenia stosuje się również do podziału dotacji dla uczelni publicznych 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej.  

Część zasadnicza dotacji podstawowej dzielona jest według formuły algorytmicznej 

obejmującej siedem składników. Przy czym algorytm można podzielić na dwie części: 

a) wynikająca z uprzednio przydzielonych dotacji, tzw. stała przeniesienia. Ta zmienna 

wpływa aż na 65% kwoty corocznie dzielonej dotacji. Z jednej strony stanowi ona bardzo 

istotny element zabezpieczający uczelnie publiczne przed znacznymi wahaniami rok do 

roku kwot udzielonych dotacji. Z drugiej zaś strony działa negatywnie ponieważ opóźnia 

w czasie ewentualne zmiany sposobu podziału dotacji. Efekt przenoszenia wcześniejszych 

dotacji na kolejne lata jest wciąż widoczny nawet po 5 latach od momentu jej udzielenia; 

b) wynikającą z wartości wskaźników opracowanych na podstawie danych z roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Całościowo ta zmienna stanowi 35% kwoty 

udzielonej dotacji. 

W ramach drugiej części (35%) uwzględniane jest zatem sześć wskaźników, przy czym każdy 

otrzymuje wagi wyrażone również procentowo: składnik studencko-doktorancki; składnik 

kadrowy; składnik proporcjonalnego rozwoju kształcenia; składnik badawczy; składnik 

uprawnień; składnik wymiany. W przypadku uczelni zawodowych zastosowanie mają 

wyłącznie trzy pierwsze składniki. Warto także podkreślić, że uczelnie artystyczne, medyczne 
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i morskie ustalają odrębnie poszczególne wagi. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego 

poziomu finansowania ze względu na specyfikę uczelni.  

Obecnie obowiązujący sposób podziału środków jest poddawany krytyce przez środowiska 

akademickie. Najczęściej wymieniane wady obecnego algorytmu podziału dotacji 

podstawowej to: 

 Zbyt duża ich ilość składników powoduje, że zmiany strategii działania uczelni, 

 np. w kierunku pożądanym przez władze uczelni czy też dynamicznie zmieniający się 

rynek pracy, nie powodują wprost zmiany wysokości dotacji. 

 Jedynymi czynnikami w perspektywie krótkoterminowej mogącymi w zauważalny 

sposób podnieść kwotę otrzymywanych środków są wskaźniki: studencko-

doktorancki oraz kadrowy.  

 Zwiększenie każdego wskaźnika powoduje wprost zwiększenie dotacji (np. większa 

liczba studentów, odpowiednio wyższa kwota dotacji). 

 Wysoki poziom korelacji między wskaźnikami.  

 Wciąż niewielki nacisk położony na jakość kształcenia. 
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Propozycja podziału dotacji dla uczelni akademickich 

CELE DLA ALGORYTMU DOTACJI – UCZELNIE AKADEMICKIE 

1. Zwiększenie znaczenia jakości kształcenia. 

2. Zwiększenie znaczenia jakości kadry uczelni. 

3. Zwiększenie znaczenia umiędzynarodowienia uczelni. 

4. Zmniejszenie zależności od stałej przeniesienia 

5. Uproszczenie podziału. 

SPOSÓB REALIZACJI 

Zmniejszenie składników podziału do czterech, tj. studencko-doktoranckiego, kadrowego, 

badawczego i umiędzynarodowienia. Istotnemu zwiększeniu ulegnie waga dla składnika 

kadrowego. Stała przeniesienia zostanie zredukowana do poziomu 0,5 (z aktualnego 0,65).  

W podziale uwzględnione zostanie jakość uczelni mierzona średnią kategorią jednostek 

naukowych wchodzących w skład uczelni. Uwzględniona zostanie także dostępność 

nauczycieli akademickich dla studentów i doktorantów. Zbyt duża (oraz zbyt mała) liczba 

studentów i doktorantów będzie wpływała negatywnie na podział dotacji wynikający ze 

składnika studencko-doktoranckiego. Wprowadzone zostaną także korekty wag składników 

względem dotychczas wykorzystywanych. 

Dotacja podstawowa dzielona będzie według wzoru: 

𝐷𝑢𝑖

𝐷𝑐
=

𝐷𝑝𝑢𝑖

𝐷𝑝𝑐
𝐶 + (1 − 𝐶) × (𝑊𝑠 × 𝑆𝑖 +𝑊𝑘 × 𝐾𝑖 +𝑊𝑏 × 𝐵𝑖 +𝑊𝑤 ×𝑊𝑖) 

gdzie: 

Dui − oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej 

w danym roku, 

Dc − oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni 

publicznych w danym roku,  

Dpui − oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej 

w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem), 

Dpc − oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla grupy uczelni 

publicznych w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym 

rokiem), 

C − oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,  

Ws − oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,  

Si − oznacza składnik studencko-doktorancki i-tej uczelni publicznej, 
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Wk − oznacza wagę składnika kadrowego,  

Ki − oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni publicznej,  

Wb − oznacza wagę składnika badawczego, 

Bi − oznacza składnik badawczy i-tej uczelni publicznej, 

Ww − oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia, 

Wi − oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni publicznej. 

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY 

1. Stała przeniesienia zostanie określona na poziomie 0,5 co oznacza, że 50% dotacji  

na dany rok będzie określane na podstawie bieżących parametrów. Działania podejmowane 

przez uczelnie będą szybciej i w większym stopniu wpływały na wysokość dotacji. 

2. W składniku studencko-doktoranckim na dotychczasowych zasadach określana 

będzie liczba studentów i doktorantów przeliczeniowych. Przy czym zwiększy się wagę dla 

uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich niepobierających stypendium 

doktoranckiego do 1,5 (z aktualnego 1,0). Liczba ta będzie jednak korygowana przez 

wskaźnik jakości dydaktycznej (SSR – student-staff ratio) (por. Ramka 1). Wzór na składnik 

studencko-doktorancki przedstawia się następująco: 

𝑆𝑖 =
(∑ 𝑘𝑠𝑘 × 𝐿𝑠𝑘,𝑖

𝑥
𝑘=1 + ∑ 𝑘𝑑𝑑 × 5𝐿𝑑𝑠𝑡𝑦𝑝𝑑,𝑖

𝑦
𝑑=1 + ∑ 𝑘𝑑𝑑 × 1,5𝐿𝑑𝑑,𝑖

𝑦
𝑑=1 + 1,5𝐿𝑠𝑐𝑖) × 𝑑𝑖

∑ [(∑ 𝑘𝑠𝑘 × 𝐿𝑠𝑘,𝑖
𝑥
𝑘=1 + ∑ 𝑘𝑑𝑑 × 5𝐿𝑑_𝑠𝑡𝑦𝑝𝑑,𝑖

𝑦
𝑑=1 + ∑ 𝑘𝑑𝑑 × 1,5𝐿𝑑𝑑,𝑖

𝑦
𝑑=1 + 1,5𝐿𝑠𝑐𝑖) × 𝑑𝑖]

𝑛
𝑖=1

 

Gdzie: 

ksk − oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych 

prowadzonego w i-tej uczelni publicznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

x − oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni publicznej, 

Lsk,i − oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi 

obywatelami polskimi uprawnionymi do podejmowania i odbywania studiów na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz przyjętymi na studia na 

podstawie umów międzynarodowych lub decyzji właściwego ministra, 

odbywającymi pełny cykl kształcenia (z wyłączeniem osób po ostatnim roku 

studiów bez egzaminu dyplomowego) na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni 

publicznej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

kdd − oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w i-tej uczelni publicznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
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y − oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej uczelni 

publicznej, 

Ld_stypd,i − oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich  

w i-tej uczelni publicznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi,  

o których mowa w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (z wyłączeniem 

osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy), pobierających 

stypendia doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach 

parametru Ldd,i), wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Ldd,i − oznacza liczbę uczestników d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich  

w i-tej uczelni publicznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, 

o których mowa w art. 43 ustawy (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą 

uczelnią publiczną w stosunku pracy), niepobierających stypendiów doktoranckich 

albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium 

doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Lsci − oznacza liczbę uczestników rocznych kursów przygotowawczych do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego, którym przysługują uprawnienia osób odbywających 

studia, wynikającą z danych przekazanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia 

i Wymiany Międzynarodowej, 

n − oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych, 

di − oznacza wskaźnik jakości dydaktycznej. 

3. Wskaźnik jakości dydaktycznej będzie definiowany jako liczba studentów 

i doktorantów zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przypadająca na jednego 

nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni publicznej odniesiona do wyznaczonego 

parametru dostępności kadry, którego poziom określa Minister.  

Referencyjny wartość wskaźnika SSR, ustalona przez Ministra na poziomie równym 12 oraz 

dodanie granic dopuszczalnego odchylenia (+/- 1), jest wynikiem analiz porównawczych 

wartości wskaźników odnotowywanych w państwach UE oraz OECD, na tle wartości 

wskaźników w polskich uczelniach. Ustalona wartość jest bliska medianie wartości 

odnotowywanej w 2015 r. Dodatkowo przy ustaleniu wartości wzięto pod uwagę 

prognozowane przez GUS zmiany demograficzne. 

Należy zauważyć, że przy określaniu parametru SSR uwzględniani są wszyscy studenci  

i doktoranci, łącznie z osobami na studiach niestacjonarnych. Ujęcie takie pozwala na 

odwzorowanie faktycznej liczby studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela 

akademickiego, gdyż uczelnie nie mają możliwości wyodrębnienia nauczycieli akademickich, 

którzy kształcą wyłącznie studentów studiów stacjonarnych.  
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Z punktu widzenia celów jakie przyświecają budowie nowego algorytmu podziału środków 

należy wskazać, że obecne przepisy stanowią, że w algorytmie podziału środków następuje 

korekta liczby studentów, którzy zostali przyjęci ponad ustawowo zdefiniowany limit tj., 2% 

w stosunku do roku poprzedniego lub liczby określonej decyzją ministra. Tym samym 

w obecnie obowiązującym systemie podziału środków dotacji podstawowej występuje 

sankcja za przyjmowanie studentów na studia stacjonarne ponad określony limit. 

Ramka 1. Sposób określania wskaźnika jakości dydaktycznej: 

Źródło: opracowanie własne DBF 

𝒅𝒊 =

{
  
 

  
 (

𝒎

𝑴− 𝒅𝑮
)                               𝟎 < 𝒎 < 𝑴− 𝒅𝑮

𝟏, 𝟎                                𝑴 − 𝒅𝑮 ≤ 𝒎 ≤ 𝑴+ 𝒅𝑮

(
𝟐𝑴+ 𝒅𝑮 −𝒎

𝑴
)                   𝑴 + 𝒅𝑮 < 𝒎 < 𝟐𝑴

𝟐𝒅𝑮

𝒎
                                                       𝒎 ≥ 𝟐𝑴

 

𝒎 =
𝑺𝒔𝒊 + 𝑺𝒏𝒊 +𝑫𝒔𝒊 +𝑫𝒏𝒊

𝑵𝑨𝒊
 

Gdzie: 

M ‒ oznacza referencyjną liczbę studentów i doktorantów przypadających na 

nauczyciela akademickiego w danej grupie uczelni, 

dG ‒ oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnego  poziomu liczby 

studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego w 

danej grupie uczelni, 

m ‒ oznacza liczbę studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela 

akademickiego w i-tej uczelni publicznej, określaną według wzoru: 

Gdzie: 

𝑆𝑠𝑖 ‒ oznacza liczbę studentów stacjonarnych w i-tej uczelni publicznej, 

𝑆𝑛𝑖  ‒ oznacza liczbę studentów niestacjonarnych w i-tej uczelni publicznej, 

𝐷𝑠𝑖 ‒ oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej 

uczelni publicznej, 

𝐷𝑛𝑖  ‒ oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej 

uczelni publicznej, 

NAi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty) w i-tej uczelni publicznej, 
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4. W składniku kadrowym modyfikacji ulegną wagi dla profesorów z zagranicy, 

tj. zostaną obniżone do poziomu 2,5 z dotychczasowych 5,0 oraz 4,0. Wprowadzenie takich 

zmian wychodzi naprzeciw uwag zgłaszanych przez środowisko naukowe, w których 

wyrażano sprzeciw do nadawania większej wagi profesorom z zagranicy zatrudnianych na 

umowach cywilnoprawnych względem profesorów zatrudnionych na podstawie umów 

o pracę. Pozostałe wagi dla nauczycieli akademickich nie uległy zmianie. Tak określona 

przeliczeniowa liczba nauczycieli akademickich jest przemnażana przez wskaźnik potencjału 

naukowego w danej uczelni. 

Wzór na składnik kadrowy przedstawia się następująco: 

𝐾𝑖 =
(𝑃𝑚𝑝𝑖 + 𝑍 × 𝐾𝑚𝑝𝑖 + 2,5𝐿𝑍𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖) × 𝑌𝑖

∑ [(𝑃𝑚𝑝𝑖 + 𝑍 × 𝐾𝑚𝑝𝑖 + 2,5𝐿𝑍𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖) × 𝑌𝑖]
𝑛
𝑖=1

 

gdzie: 

Pmpi – oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta 

uczelnia publiczna jest podstawowym miejscem pracy, określaną według wzoru: 

𝑃𝑚𝑝𝑖 = 2,5𝐿𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 + 2𝐿𝑑ℎ𝑖 + 1,5𝐿𝑑𝑟𝑖 + 𝐿𝑚𝑔𝑟𝑖 

Lprofi  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł naukowy 

profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych przekazanych przez 

i-tą uczelnię publiczną, 

Ldhi − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, 

wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Ldri  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień 

naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych 

przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną,  

Lmgri  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł 
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zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych 

przez i-tą uczelnię publiczną, 

Kmpi – oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta 

uczelnia publiczna nie jest podstawowym miejscem pracy, określaną według 

wzoru: 

𝐾𝑚𝑝𝑖 = 2,5𝐿𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 + 2𝐿𝑑ℎ𝑖 + 1,5𝐿𝑑𝑟𝑖 + 𝐿𝑚𝑔𝑟𝑖  

Lprofi  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł 

naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki, wynikającą z danych 

przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Ldhi − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki, 

wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Ldri  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających stopień 

naukowy doktora lub stopień doktora sztuki, wynikającą z danych 

przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną,  

Lmgri  − oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne 

etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni publicznej, dla których 

i-ta uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, posiadających tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny, wynikającą z danych przekazanych 

przez i-tą uczelnię publiczną, 

Z ‒ oznacza wagę liczb nauczycieli akademickich, dla których i-ta uczelnia publiczna 

nie jest podstawowym miejscem pracy, 

LZprofi − oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł 

naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na stanowisku 

profesora w innej uczelni lub instytucie badawczym lub instytucie naukowym 

Polskiej Akademii Nauk lub zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 

naukowej, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 

60 godzin zajęć w i-tej uczelni publicznej (z wyłączeniem osób pozostających  
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z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy), wynikającą z danych przekazanych 

przez i-tą uczelnię publiczną,  

n − oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. 

Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego dla i-tej uczelni publicznej  

Wskaźnik potencjału naukowego w i-tej uczelni będzie określany na podstawie kategorii 

jednostek naukowych przyznanych poszczególnym jednostkom w uczelni  

z przypisaniem tym kategoriom odpowiednich wag, tj. (A+) = 1,5, (A) = 1,0, (B) = 0,7 oraz (C) 

= 0,4.  

Ramka 2. Sposób obliczania wskaźnik potencjału naukowego: 

𝒒𝒊 =
𝟏, 𝟓𝑳𝒇𝒊 + 𝟏, 𝟎𝑳𝒂𝒊 + 𝟎, 𝟕𝑳𝒃𝒊 + 𝟎, 𝟒𝑳𝒄𝒊

𝑳𝒇𝒊 + 𝑳𝒂𝒊 + 𝑳𝒃𝒊 + 𝑳𝒄𝒊
 

gdzie: 

Lfi – oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni posiadających kategorię 

jednostki naukowej równą A+, 

Lai – oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni posiadających kategorię 

jednostki naukowej równą A, 

Lbi – oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni posiadających kategorię 

jednostki naukowej równą B, 

Lci – oznacza liczbę jednostek naukowych w i-tej uczelni posiadających kategorię 

jednostki naukowej równą C. 

Źródło: opracowanie własne MNiSW 

Wagi dla poszczególnych kategorii jednostek naukowych określone zostały zgodnie z wagami 

wykorzystywanymi przy podziale dotacji statutowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania 

środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub 

prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich. Uczelniom, w których żadna jednostka nie posiada 

kategorii przypisana zostanie wartość równoważna najniższej kategorii, czyli C. 

Zastosowanie do liczby przeliczeniowych nauczycieli akademickich proponowanego 

wskaźnika będzie premiowało poziom naukowy uczelni. Wypracowany w MNiSW 

zaawansowany sposób oceny poziomu naukowego jednostek w formie oceny 

parametrycznej przeprowadzanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest miarą 

powszechnie uznawaną przez środowisko naukowe. Zauważyć trzeba, że jakość nauczania 

jest bardzo silnie skorelowana z poziomem naukowym uczelni. Wysoki poziom naukowy 

wykładowców jest warunkiem koniecznym wysokiego poziomu kształcenia na poziomie 
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studiów II i III stopnia, a także istotnie wpływa na poziom kształcenia na I stopniu. Z drugiej 

strony, wysoki poziom naukowy uczelni jest możliwy tylko dzięki systematycznemu 

napływowi dobrze wykształconych absolwentów. 

5. W składniku badawczym zrównana zostanie wartość projektu realizowanego przez 

lidera konsorcjum z projektami badawczymi realizowanymi w uczelniach, które są członkiem 

konsorcjum niebędącym liderem. Zróżnicowanie będzie uwzględniane na poziomie realizacji 

projektu krajowego (z wagą 1,0), międzynarodowego (z wagą 2,0) oraz realizacji projektów  

w ramach programu HORYZONT 2020 (waga 4,0). Składnik badawczy oblicza się według 

wzoru: 

𝐵𝑖 =
𝐿𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖 + 2𝐿𝑧𝑎𝑔𝑟𝑖 + 4𝐿ℎ𝑖

∑ (𝐿𝑘𝑟𝑎𝑗𝑖 + 2𝐿𝑧𝑎𝑔𝑟𝑖 + 4𝐿ℎ𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

gdzie: 

Lkraji − oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni publicznej realizowanych samodzielnie 

lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia publiczna otrzymała 

finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji 

podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 

oraz z 2015 r. poz. 249) − z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach 

programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów własnych 

i promotorskich finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756), 

a także liczbę projektów badawczych, na które i-ta uczelnia publiczna otrzymała 

finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji 

podstawowej, realizowanych w ramach programu pod nazwą „Narodowy 

Program Rozwoju Humanistyki” oraz programu pod nazwą „Rozwój Sportu 

Akademickiego”, ogłoszonych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

Lzagri − oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów 

międzynarodowych przez i-tą uczelnię publiczną samodzielnie lub w ramach 

konsorcjum, na które i-ta uczelnia publiczna otrzymała finansowanie lub 

dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej, 

w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1, 3 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz liczbę projektów realizowanych 

w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć międzynarodowych, 

finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa będącej 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy 
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z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system 

nauki, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego 

w zakresie badań naukowych i innowacji (2014‒2020) „HORYZONT 2020”, 

𝐿ℎ𝑖  − oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów 

międzynarodowych przez i-tą uczelnię publiczną samodzielnie lub w ramach 

konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej 

w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014‒

2020) „HORYZONT 2020”, 

n − oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. 

6. W składniku umiędzynarodowienia wprowadzone zostaną niewielkie modyfikacje 

w stosunku do obecnie obowiązującego składnika wymiany, które pozwolą na uwzględnienie 

większej liczby studentów będących cudzoziemcami. Przy określaniu tego składnika będą 

uwzględniani jak dotychczas studenci i doktoranci przyjeżdżający oraz wyjeżdżający na 

krótkotrwałe kształcenie w ramach wymiany międzynarodowej między uczelniami. Osoby 

przyjeżdzające, jak i wyjeżdżające będą miały taką samą wagę (dotychczas osoby 

przyjeżdżające miały wagę 3,0). Dodatkowo w składniku uwzględniani będą studenci 

cudzoziemcy na pełnym cyklu kształcenia, także z wagą 1,0. Rozwiązanie to będzie 

premiowało uczelnie, które ofertą dydaktyczną, prestiżem będą potrafiły zachęcić studentów 

cudzoziemców do studiowania na pełnym cyklu kształcenia.  

Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni publicznej, oblicza się według wzoru: 

𝑊𝑖 =
𝐿𝑠𝑤𝑖 + 𝐿𝑠𝑝𝑖 + 2𝐿𝑝𝑐𝑖

∑ (𝐿𝑠𝑤𝑖 + 𝐿𝑠𝑝𝑖 + 2𝐿𝑝𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

gdzie: 

Lswi  − oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich w i-tej uczelni 

publicznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany 

międzynarodowej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, 

wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

Lspi  − oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich z zagranicznej 

uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach wymiany 

międzynarodowej kształcenie w i-tej uczelni publicznej trwające co najmniej trzy 

miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię publiczną, 

𝐿𝑝𝑐𝑖  oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich niebędących 

obywatelami polskimi, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali 

kształcenie w i-tej uczelni publicznej na pełnym cyklu kształcenia, 

n − oznacza liczbę uczelni publicznych w danej grupie uczelni publicznych. 
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7. Wprowadzone zostaną zmiany wag poszczególnych składników podziału dotacji. Dla 

uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego oraz akademickich uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych 

określa się następujące wartości dla poszczególnych składników: 

a) 0,50 − dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, 

b) 0,40 − dla wagi składnika studencko-doktoranckiego Ws, 

c) 0,40 − dla wagi składnika kadrowego Wk, 

d) 0,10 − dla wagi składnika badawczego Wb, 

e) 0,10 − dla wagi składnika umiędzynarodowienia Ww, 

f) 0,50− dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich 
Z, 

g) 12,0 − dla parametru M – referencyjnej liczby studentów i doktorantów 
przypadających na nauczyciela akademickiego, 

h) 1,0 − dla parametru dopuszczalnego odchylenia od referencyjnego poziomu liczby 
studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego; 

8. Mimo pozostawienia elementu stałej przeniesienia w algorytmie zasadne jest 

wprowadzenie „korytarza” ograniczającego minimalny i maksymalny dopuszczalny 

odpowiednio spadek/wzrost wysokości dotacji z roku na rok. Zakłada się wprowadzenie 

ograniczenia na poziomie +/-5% względem dotacji z roku poprzedniego w warunkach 

porównywalnych.  

  



 

15 

 

Propozycja nowego algorytmu dla uczelni zawodowych 

CELE DLA ALGORYTMU DOTACJI – UCZELNIE ZAWODOWE  

1. Zwiększenie znaczenia jakości kształcenia. 
2. Zwiększenie znaczenia kształcenia na studiach I stopnia. 

3. Zwiększenie znaczenia profilu praktycznego kształcenia. 

4. Powiązanie dotacji z aktywnością uczelni w pozyskiwaniu środków pozadotacyjnych. 

5. Zmniejszenie zależności finansowania od stałej przeniesienia. 

SPOSÓB REALIZACJI 

Studenci kształcących się na studiach II stopnia będą uwzględniani w algorytmicznym 

podziale dotacji z mniejszą wagą niż studenci na studiach I stopnia. Zwiększone zostanie 

znaczenie kształcenia na kierunkach praktycznych, poprzez zwiększenie wagi dla kierunków 

o takim profilu. Uwzględniona zostanie dostępność nauczycieli akademickich dla studentów. 

Zbyt duża (oraz zbyt mała) liczba studentów będzie wpływała negatywnie na podział dotacji. 

Wprowadzony zostanie nowy składnik przychodowy, który zastąpi dotychczasowy składnik 

proporcjonalnego rozwoju kształcenia. 

SZCZEGÓŁOWE ZMIANY 

1. W składniku studenckim, studenci kształceni na studiach stacjonarnych I stopnia będą 

uwzględniani z wagą 1,0. Natomiast studenci na studiach II stopnia z wagą 0,6. Dodatkowo 

zwiększeniu ulegnie premia za kształcenie na kierunkach praktycznych poprzez 

przemnażanie liczby osób na tych kierunkach przez wagę 1,4 (dotychczas było 1,2). 

Wprowadzone, w 2014, do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmiany zmuszające uczelnie 

zawodowe do zmiany profilu kształcenia z ogólnoakadmieckiego na praktyczny spowodują 

z czasem, że zastosowanie większej wagi nie będzie miało znaczenia. Jednakże na obecnym 

etapie, gdzie nadal w PWSZ kształci się około 33% studentów na profilu ogólnoakdemickim, 

zwiększenie wagi dla profilu praktycznego będzie stanowiło zachętę do intensyfikacji działań 

w kierunku zmiany profilu działalności PWSZ. Tak określona liczba studentów 

przeliczeniowych będzie korygowana o wskaźnik jakości dydaktycznej. Wskaźnik ten będzie 

definiowany jako liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego  

w i-tej uczelni publicznej odniesiona do referencyjnej liczby studentów przypadających na 

nauczyciela akademickiego w tej grupie uczelni.  

Referencyjny wartość wskaźnika SSR, ustalona przez Ministra na poziomie równym 12 oraz 

dodanie granic dopuszczalnego odchylenia (+/- 1), jest wynikiem analiz porównawczych 

wartości wskaźników odnotowywanych w państwach UE oraz OECD, na tle wartości 

wskaźników w polskich uczelniach. Ustalona wartość jest bliska medianie wartości 

odnotowywanej w 2015 r. Dodatkowo przy ustaleniu wartości wzięto pod uwagę 

prognozowane przez GUS zmiany demograficzne. 
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Z punktu widzenia celów jakie przyświecają budowie nowego algorytmu podziału środków 

należy wskazać, że obecne przepisy stanowią, że w algorytmie podziału środków następuje 

korekta liczby studentów, którzy zostali przyjęci ponad ustawowo zdefiniowany limit tj., 2% 

w stosunku do roku poprzedniego lub liczby określonej decyzją ministra. Tym samym 

w obecnie obowiązującym systemie podziału środków dotacji podstawowej występuje 

sankcja za przyjmowanie studentów na studia stacjonarne ponad określony limit. 

2. W składniku kadrowym modyfikacji ulegnie waga dla profesorów z zagranicy, 

tj. zostanie obniżona do poziomu 2,5 z dotychczasowych 5,0 oraz 4,0. Oznacza to zrównanie 

wag z nauczycielami akademickimi posiadającymi tytuł profesora zatrudnionymi w uczelni na 

podstawie umowy o pracę. Propozycja nowych wag jest zbieżna ze zmianami zastosowanymi 

w algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich.  

3. W miejsce składnika proporcjonalnego rozwoju kształcenia wprowadzony zostanie 

składnik przychodowy. Nowy składnik będzie premiował uczelnie zawodowe, które uzyskują 

przychody pozadotacyjne, w szczególności przychody z organizowania dodatkowych szkoleń, 

kursów podyplomowych, realizacji programów dydaktycznych finansowanych ze środków 

UE, a także ze współpracy z otoczeniem lokalnym. Dane do tego składnika będą pozyskiwane 

ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych składanych w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji (opóźnienie dwuletnie). Składnik ten aktualnie 

charakteryzuje się dużą zmiennością wyników dla poszczególnych uczelni rok do roku. 

Częściowo jest to zapewne spowodowane kończącymi się projektami współfinansowanymi 

ze środków UE lub rozpoczynaniem nowych. Niemniej można przyjąć, że powyższe zmiany 

obrazują rzeczywistą zdolność uczelni do absorbowania środków zewnętrznych.  

4. Stała przeniesienia zostanie określona na poziomie 0,5 co oznacza, że analogicznie jak 

w przypadku algorytmu dla uczelni akademickich, 50% dotacji w na dany rok będzie 

określane na podstawie bieżących parametrów. Działania podejmowane przez uczelnie będą 

szybciej i w większym stopniu wpływały na wysokość dotacji. 
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Ramka 3. Sposób określania składnika przychodowego 

Źródło: opracowanie własne DBF 

 

5. Wprowadzone zostaną zmiany wag poszczególnych składników podziału dotacji. Dla 

uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego oraz zawodowych uczelni wojskowych w zakresie kształcenia osób cywilnych 

określa się następujące wartości dla poszczególnych składników: 

a) 0,50 − dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego C, 

b) 0,55 − dla wagi składnika studenckiego Ws, 

c) 0,40 − dla wagi składnika kadrowego Wk, 

d) 0,05 − dla wagi składnika przychodowego Wd, 

e) 0,60− dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich 
Z, 

f) 12,0− dla parametru M - referencyjnej liczby studentów i doktorantów 
przypadających na nauczyciela akademickiego, 

g) 1,0 − dla parametru dopuszczalnego odchylenia od referencyjnego poziomu liczby 
studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego; 

𝑷𝒊 =
𝑷𝒅𝒐𝒊 −𝑫𝒊 − 𝑺𝑱𝑺𝑻𝒊 − 𝑷𝒑𝒐𝒊

∑ (𝑷𝒅𝒐𝒊 −𝑫𝒊 − 𝑺𝑱𝑺𝑻𝒊 − 𝑷𝒑𝒐𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏

 

Gdzie: 

𝑃𝑑𝑜𝑖 ‒ oznacza przychody z działalności operacyjnej w i-tej uczelni publicznej 

wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, 

𝐷𝑖  ‒ oznacza dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i art. 

94b ust. 1 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dotacje, o których 

mowa w art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki, w i-tej uczelni 

publicznej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-

finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, 

𝑆𝐽𝑆𝑇𝑖 ‒ oznacza środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy ‒ Prawo o szkolnictwie 

wyższym, wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego 

składanym w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, 

𝑃𝑝𝑜𝑖 ‒ oznacza przychody z pozostałej działalności operacyjnej, wykazane  

w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku 

poprzedzającym rok przyznania dotacji. 
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Waga dla składnika studenckiego zostanie określona na poziomie 0,55 (z dotychczasowego 

0,35). Waga składnika kadrowego zostanie określona na poziomie 0,40 (z dotychczasowego 

0,35). Natomiast waga składnika przychodowego ustalona zostanie na poziomie 0,05. 

6. Wprowadzony zostanie korytarz ograniczający minimalny i maksymalny dopuszczalny 

odpowiednio spadek/wzrost wysokości dotacji. Proponowane jest ograniczenie na poziomie 

+/-5% względem dotacji z roku poprzedniego w warunkach porównywalnych.  


