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Załącznik do uchwały nr$ /2017 
Senatu PWSZ w Ciechanowie z 19.04.2017 

ZASADY PODZIAŁU DOTACJI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW 
STUDIÓW STACJONARNYCH, KSZTAŁCENIEM KADRY NAUKOWEJ I UTRZYMANIEM UCZELNI, 
W TYM NA REMONTY, DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE 

Dotacja podstawowa z budżetu MNiSW przeznaczona jest na zadania związane z: 

- kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, 

- kształcenie kadry naukowej, 

- utrzymaniem uczelni, w tym na remonty. 

Ze środków będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych finansowane są koszty 

realizacji zadań danej jednostki związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, 

kształceniem kadry oraz bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów będących w 

UŻytkowaniu danej jednostki. 

I. Podział dotacji na działalność dydaktyczną. 

Dotacja podstawowa z budżetu MNiSW (DMNiSW) jest dzielona na środki : 

1) Funduszu na rezerwę rektora-DFRR, 

2) Funduszu na nagrody rektora-DFNR, 

3) Na działalność naukową, kulturalną i sportową studentów- DSST, 

4) Na działalność Biblioteki Uczelnianej -DBL, 

5) Dla administracji ogólnouczelnianej- DADM, 

6) Na działalność dydaktyczną wydziałów- DWD, 

II. Zasady podziału dotacji zasadniczej dla danej jednostki organizacyjnej. 

I .Dotacją zasadniczą jest dotacja wynikająca z podziału dotacji podstawowej uczelni na 

poszczególne jednostki organizacyjne. 

2.Dotacja podstawowa dzielona jest w następujący sposób: 

a) określana jest wielkość środków na fundusz rezerwy rektora (DFRR) - wysokość 

proponuje rektor, 

b) określana jest wielkość środków na fundusz nagród rektora (DFNR) - na podstawie 

planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe finansowane z dotacji 

podstawowej, 

c) określana jest wielkość dotacji zasadniczej dla administracji ogólnouczelnianej w oparciu 

o uzasadnione koszty poniesione w roku ubiegłym (DADM), 

d) określana jest wartość dotacji zasadniczej dla biblioteki uczelnianej w oparciu o 

uzasadnione koszty poniesione w roku ubiegłym (DBL), 
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d) określana jest wartość dotacji zasadniczej dla samorządu studenckiego i kół studenckich 
(DSST), 

e) pozostała część dotacji dzielona jest na wydziały, według wzoru: 

DWDz = DMNiSW - (DFRR +DFNR +DADM +DBL +DSST) 

3. Składnik przychodowy: 

Składnika przychodowego dla poszczególnych kierunków nie określa się. 

Dotacje samorządowe przyznane dla uczelni z przeznaczeniem dla konkretnego kierunku 
będą przydzielane do budżetu poszczególnych kierunków w kwocie przyznanej przez 
jednostkę samorządową. 

Pozostałe przychody uzyskiwane w ramach realizowanych zadań celowych i projektów 
będą przypisywane do budżetu poszczególnych wydziałów i kierunków. 

III. Podział dotacji dla wydziałów 

1. Dotację zasadniczą dla podstawowej jednostki organizacyjnej - wydziału oblicza się na 
podstawie formuły opracowanej z wykorzystaniem algorytmu, opublikowanego 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 grudnia 2016r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2016), tj. z 
zastosowaniem następujących wartości i formuł: 

Dla poszczególnych składników algorytmu przyjmuje się wartości określone 

w Rozporządzeniu MNiSW dla uczelni zawodowych: 

a) 0,57 - dla stałej przeniesienia z roku poprzedniego - C, 

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

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

d) 0,00 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia - Wu, 

e) 0,00 - dla wagi składnika badawczego - Wb, 

f) 0,60 - dla parametru przeliczenia sumy kalkulacyjnych liczb nauczycieli 
akademickich - Z, 

g) 13,0 - dla parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na 
nauczyciela akademickiego - M. 

a) Obliczenie kwoty dotacji zasadniczej dla kierunku /wydziału: 

Dpwkier= Dpwkierp 
* 0,57 + (1 - 0,57) * (0,55 * Swkier + 0,40 * Kwkier) 

Dpuczp 

gdzie: 

Dwkier - dotacja zasadnicza dla kierunku, 
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Dwkierp - dotacja zasadnicza dla kierunku w roku poprzednim, 

Duczp - dotacja podstawowa dla uczelni w roku poprzednim, 

0,57 - stała przeniesienia z roku poprzedniego, 

0,55 -waga składnika studenckiego, 

Swkier - składnik studencki dla kierunku, 

O, 40 - waga składnika kadrowego, 

Kwkier - składnik kadrowy dla kierunku, 

b) Obliczenie składnika studenckiego dla kierunku: 

Stkier=If�
1 

Kskkier * Lskier*dkier 

przy czym: 

Stu cz= :2:f=i [Stkier ]*ducz 

gdzie: 

Stkier - przeliczeniowa liczba studentów na kierunku, 

k - kierunek na wydziale, 

Kskier - współczynnik kosztochłonności kierunków studiów, 

x - oznacza liczbę kierunków kształcenia na wydziale, 

Stucz - przeliczeniowa liczba studentów w uczelni, 

d - oznacza wskaźnik dostępności kadry dydaktycznej, 

Przyjmuje się liczbę studentów według sprawozdania GUS na dzień 30 listopada roku 

ubiegłego. 

c) Obliczenie wskaźnika dostępności kadry dydaktycznej, według wzoru: 

gdzie: 

{ 
1,0 m::; M 

ducz= (:)2 m � M 

M - oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w 
uczelni, 

m - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelni, 
obliczona według wzoru: 
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mucz 

gdzie: 

Ssucz+Snucz 

Naucz 

Sskier+Snkier mkier 
Nakier 

Ss - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi 
obywatelami polskimi, odbywających na uczelni/kierunku pełny cykl kształcenia, 

Sn - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi 
obywatelami polskimi, odbywających na uczelni/kierunku pełny cykl kształcenia, 

Na - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelni Ina 
kierunku w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na 
pełne etaty). 

d) Obliczenie składnika kadrowego dla kierunku: 

Udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich jest obliczany z zależności: 

Kk. NAkier 1er 
NAUCZ 

przy czym: 

NAkier = ( wpr*Prkier+wdh*Drhkier+wdr*Drkier+Wmgr*Mgrkier) 

NAucz = I!=1(wpr * Prucz + wdh * Drhucz + wdr * Drucz + wmgr * Mgrucz) 

gdzie: 

Nakier - przeliczeniowa liczba nauczycieli akademickich na kierunku, 
Naucz - przeliczeniowa liczba nauczycieli akademickich na uczelni, 
Prkier - liczba profesorów na kierunku, 
Drhkier - liczba doktorów habilitowanych na kierunku , 
Drkier - liczba doktorów na kierunku, 
Mgrkie - liczba magistrów na kierunku, 

n - liczba kierunków, 
wpr, wdrh , wdr, wmgr- współczynniki wagowe nauczycieli akademickich 

gdzie: 

wpr = 2,5 dla profesorów, 
wdrh = 2,0 dla doktorów habilitowanych, 
wdr = l ,5 dla doktorów, 
wmgr = l,O dla magistrów. 

. (Pmpkier + 0,6 * Kmpkier + 4LZprotkier) 
Kwkier = --,---------------------=

L1=1 (Pmpucz + 0,6 * Kmpucz + 4LZprofucz) 
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Pmpwdz - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich, dla których 
jednostka jest podstawowym miejscem pracy, określona według wzoru: 

Pmpkier = 2,5 Lprofkier+ 2 Ldhkier+ 1,5 Ldrkier +Lmgrkier 

Kmpwdz - oznacza sumę kalkulacyjną liczb nauczycieli akademickich, dla których uczelnia 

nie jest podstawowym miejscem pracy, określona według wzoru: 

Kmpkier= 2,5 Lprofkier + 2LDrhkier+ 1,5Ldrkier+Lmgrkier 

Przyjmuje się liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok 
przyznania dotacji podstawowej w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku 
na dzień 31 grudnia. 

gdzie: 

Lprojkier - liczba profesorów na kierunku, 

Ldhkier - liczba doktorów na kierunku, 

Laskier - liczba asystentów na kierunku, 

Lprojkier - liczba profesorów w uczelni, 

Zprofucz - liczba profesorów z zagranicy zatrudnionych w uczelni, 

LZprojkier - liczba profesorów z zagranicy zatrudnionych na kierunku, 

n -liczba kierunków 

5 


