
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. 

Poz. 193 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) 

z dnia 6 lutego 2015 r. 

w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji na finansowanie zadań związanych 
z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych 

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dotacje na finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 

prowadzonych w uczelniach niepublicznych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Pra-

wo o szkolnictwie wyższym, zwane dalej „dotacjami”, są udzielane z części środków wydzielonych przez ministra wła-

ściwego do spraw szkolnictwa wyższego ze środków zaplanowanych w budżecie państwa na dofinansowanie zadań proja-

kościowych. 

§ 2. 1. Kwota przeznaczona na dotacje jest dzielona między uczelnie niepubliczne z uwzględnieniem liczby uczestni-

ków stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wskaźników kosztochłonności ustalonych dla stacjonarnych studiów dok-

toranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i sztuki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Jeżeli wskaźnik kosztochłonności ustalony dla danych stacjonarnych studiów doktoranckich jest wyższy niż 1,0, to 

każde zwiększenie wartości tego wskaźnika o 0,1 oznacza zwiększenie kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika 

tych studiów o kwotę 200 zł. 

3. Wysokość dotacji na jednego uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich nie może przekroczyć kwoty 

10 000 zł. 

4. Dotacja obliczona zgodnie z ust. 1 i 2 stanowi dotację kalkulacyjną, o której mowa w art. 106a ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

§ 3. Dane niezbędne do obliczenia wysokości dotacji na dany rok budżetowy dotyczące liczby uczestników stacjo-

narnych studiów doktoranckich oraz stanu niewykorzystanych na koniec poprzedniego roku budżetowego środków pocho-

dzących z dotacji są przekazywane przez uczelnie niepubliczne w terminie do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego dany rok budżetowy. 

§ 4. 1. Uczelnia niepubliczna w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości dotacji kalkulacyjnej po-

twierdza kształcenie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ze środków dotacji. 

2. Dla uczelni niepublicznej, która w terminie, o którym mowa w ust. 1, potwierdziła kształcenie uczestników stacjo-

narnych studiów doktoranckich ze środków dotacji, określa się plan dotacji na dany rok budżetowy. 

§ 5. Dotacja jest przekazywana w transzach miesięcznych na podstawie planu dotacji. 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 

1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198. 
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§ 6. Wypłatę transz dotacji wstrzymuje się od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się decyzji, 

o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, lub uchwały 

prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 lit. b tej ustawy. 

§ 7. Rozporządzenie stosuje się do podziału i przekazywania dotacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. 

§ 8. W roku 2015 uczelnie niepubliczne przekażą dane, o których mowa w § 3, w terminie do dnia 15 lutego. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3) 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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 utraciło moc z dniem 1 stycznia 2015 r. 
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