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Składniki algorytmu podziału dotacji do 2016 roku  
          

 stała przeniesienia z roku poprzedniego         65% 

 pozostałe składniki algorytmu podziału dotacji        35% 

 

 W ogólnej sumie składników (100%) poszczególne ich wartości wynoszą:  

 składnik studencko-doktorancki          35%   

 składnik kadrowy                                                        35% 

 składnik proporcjonalnego rozwoju kształcenia        10% 

 składnik badawczy                   10% 

 składnik uprawnień                      5% 

 składnik wymiany                           5% 



Składniki algorytmu podziału dotacji od 2017 roku  

          

 stała przeniesienia z roku poprzedniego         57% (50%) 

 pozostałe składniki algorytmu podziału dotacji        43% 

 

 W ogólnej sumie składników (100%) poszczególne ich wartości 

wynoszą:  

składnik studencko-doktorancki            40%  

składnik kadrowy                                                        45% 

składnik badawczy                   10% 

składnik umiędzynarodowienia                      5% 



Składnik studencko-doktorancki  

 uczelni oblicza się jako sumę iloczynów liczby studentów 

studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach i 

odpowiadających tym kierunkom wskaźników 

kosztochłonności oraz sumę iloczynów liczby doktorantów             

i odpowiednich wskaźników kosztochłonności studiów 

doktoranckich podzieloną przez tak samo obliczone 

wyrażenie dla wszystkich uczelni publicznych w Polsce. 



W składniku studencko-doktoranckim:  

- liczba stypendialnych stacjonarnych doktorantów mnożona 

jest przez 6, 

- liczba stacjonarnych doktorantów niepobierających 

stypendiów mnożona jest przez 1,5, 

- wspomniana suma iloczynów mnożona jest przez wskaźnik 

dostępności dydaktycznej (di) 

 



                1,0     m ≤ 13,0 
   di =     13,0   ²  m > 13,0 
         m 
m – liczba studentów i doktorantów przypadających na nauczyciela akademickiego 
 

   m = 14,0  di = 0,86  

   m = 16,0  di = 0,66 

   m = 18,0  di = 0,52 

   m = 20,0  di = 0,42 

 



Uniwersytet Liczba studentów i doktorantów 

przeliczeniowych 

m di L st i dr x di 

1 12 265 16,19 0,64 7 850 

2 29 599 13,29 0,96 28 415 

3 50 834 13,67 0,90 45 751 

4 33 615 14,09 0,85 28 573 

5 43 046 15,00 0,75 32 285 

6 25 753 13,37 0,94 24 208 

7 16 638 14,02 0,86 14 309 

8 33 383 17,00 0,58 19 362 

9 33 376 12,16 1,00 33 376 

10 12 569 14,16 0,84 10 558 

11 16 303 21,29 0,37 6 032 

12 41 321 12,23 1,00 41 321 

13 54 445 16,34 0,63 34 300 

14 58 276 12,77 1,00 58 276 

15 20 214 13,60 0,91 18 395 

16 29 399 14,18 0,84 24 695 

17 16 916 14,02 0,86 14 548 

18 12 621 14,47 0,81 10 223 

19 15 865 12,33 1,00 15 865 



Składnik kadrowy  

 uczelni oblicza się jako sumę iloczynów liczby nauczycieli 

akadmickich posiadających tytuł lub dany stopień naukowy                             

i odpowiadających tytułowi lub stopniom naukowym 

współczynnik (suma kalkulacyjna liczb nauczycieli) 

podzielona przez tak samo obliczone wyrażenie dla 

wszystkich uczelni publicznych w Polsce. 



W składniku kadrowym:  

- sumę kalkulacyjną liczb nauczycieli dla których uczelnia nie 

jest podstawowym miejscem pracy mnoży się przez 0,5, 

- liczbę profesorów zagranicznych, którzy przeprowadzili co 

najmniej 60 godzin zajęć mnoży się przez 4, 

- sumy kalkulacyjne liczb nauczycieli mnoży się przez 

wskaźnik potencjału naukowego (Yi). 

 



Wskaźnik potencjału naukowego (Yi) oblicza się jako średnią ważoną  

kategorii naukowych wydziałów, przy czym kategorie te mają  

następujące współczynniki: 

 

A+ : 1,5  

A   : 1,0 

B   : 0,7 

C   : 0,4 



Składnik kadrowy przy sumie kalkulacyjnej liczb nauczycieli = 2000 

Uczelnia Kategoria Yi Składnik 

kadrowy A+ A B C 

1 4 10 1 - 1,113 2 226 

2 1 9 5 - 0,933 1 866 

3 - 8 7 - 0,860 1 720 

4 - 6 8 1 0,800 1 600 

5 - 5 7 3 0,740 1 480 

6 - 4 6 5 0,680 1 360 



Składnik badawczy  

 uczelni oblicza się jako sumę iloczynów liczby 

poszczególnych rodzajów projektów                                    

i odpowiadających im współczynników podzieloną 

przez tak samo obliczone wyrażenie dla wszystkich 

uczelni publicznych w Polsce. 



W składniku badawczym:  

- liczbę projektów krajowych mnoży się przez 1, 

- liczbę projektów międzynarodowych mnoży się przez 

2, 

- liczbę projektów w ramach programu Horyzont 2020 

mnoży się przez 4. 

 



Składnik umiędzynarodowienia  

 uczelni oblicza się jako sumę liczby studentów i doktorantów 

kształcących się za granicą co najmniej 3 m-ce, liczby studentów i 

doktorantów z zagranicy kształcących się w danej uczelni przez co 

najmniej 3 m-ce razy 2 oraz liczby studentów i doktorantów z 

zagranicy odbywających w danej uczelni pełny cykl kształcenia razy 3 

podzieloną przez tak samo obliczone wyrażenie dla wszystkich 

uczelni publicznych w Polsce. 



Podział pierwotny dotacji podstawowej  

 Remonty, 

 Koła naukowe, 

 Kultura fizyczna studentów, 

 Samorząd studencki, 

 Współpraca międzynarodowa, 

 Rozwój naukowy, 

 Akademickie Centrum Kultury, 

 Dodatnie saldo eksportu godzin dydaktycznych, 

 Rezerwa budżetowa, 

 Administracja centralna. 



Decentralizacja finansów UWM 

1. Podziału pierwotnego na wniosek Rektora dokonuje 

Senat w formie uchwały. 

2. Środkami wydzielonymi w ramach podziału pierwotnego 

zarządzają dysponenci wskazani w decyzji Rektora. 

3. Dotacja podstawowa pomniejszona o elementy podziału 

pierwotnego zostaje podzielona na wydziały zgodnie ze 

zmodyfikowanym algorytmem ministerialnym. 



4. Dotacja na działalność statutową oraz przychody z tytułu 

    opłaty za usługi edukacyjne stanowią przychód wydziału 

    po potrąceniu kosztów pośrednich zgodnie z uchwałą  

    Senatu. 

5. Wydziały prowadzą samodzielną gospodarkę finansową  

    przekazanymi do ich dyspozycji środkami. 

 



6. Jeżeli wydział w poprzednim roku osiągnął dodatni wynik  

    finansowy i plan finansowy zakłada osiągnięcie takiego  

    wyniku w roku bieżącym, dziekan może wystąpić do  

    Rektora z wnioskiem o wypłatę jednorazowych dodatków  

    do wynagrodzeń. 

7. Jeżeli wydział w poprzednich dwóch latach osiągnął  

    dodatni wynik finansowy, a w ostatnim roku wynik ten był 

    wyższy niż 2 % przychodów, dziekan w planie finansowym  

    wydziału może zaplanować na dany rok zakupy inwestycyjne.  

    Na zakupy te może być przeznaczona kwota nie wyższa niż  

    15 % zysku osiągniętego w roku poprzedzającym dany rok. 

 



8. Dziekani wydziałów, które osiągnęły ujemny wynik finansowy  

    zobowiązani są do przedstawienia Rektorowi do 31 maja  

    następnego roku, zaopiniowanego przez radę wydziału  

    programu naprawczego. Celem tego programu jest uzyskanie  

    istotnej poprawy wyniku finansowego wydziału. 

9. Program naprawczy wydziału powinien obejmować okres  

    niezbędny do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego,  

    jednak nie dłuższy niż 3 lata. 

10. Dziekan, do 31 maja następnego roku składa Rektorowi 
zaopiniowane przez radę wydziału roczne sprawozdanie             
z realizacji programu naprawczego. 

 



11. Realizacja inwestycji następuje na podstawie planu 
inwestycyjnego przygotowanego przez Kanclerza                       
i zaopiniowanego przez Senacką Komisję ds. Rozwoju 
Uczelni i Finansów oraz zatwierdzonego przez Rektora. 
Plan na dany rok kalendarzowy powinien być przyjęty do 
końca grudnia roku poprzedniego. 

12. Kanclerz po pierwszym półroczu (do końca sierpnia) i na 
koniec roku (do końca lutego) przedstawia Rektorowi                      
i Senatowi sprawozdanie z wykonania planu inwestycji. 

 



13. Realizacja remontów następuje na podstawie planu 

remontów przygotowanego przez Kanclerza ,                        

a zatwierdzonego przez Rektora. Plan na dany rok 

kalendarzowy powinien być przyjęty do końca grudnia 

roku poprzedniego. 

14. Kanclerz po pierwszym półroczu (do końca sierpnia)                  

i na koniec roku (do końca lutego) przedstawia Rektorowi 

i Senatowi sprawozdanie z wykonania planu remontów. 

 



Dziękuję za uwagę 

 


