
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa 

tel. (22) 52 92 623, faks: (22) 529 26 21, e-mail: sekretariat.minister@nauka.gov.pl, www.gov.pl/nauka 

 
MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

 

 

Pani 

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację nr 12206 Pana Posła Janusza Kowalskiego w sprawie zmiany 

systemu finansowania Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-

Informatycznego, uprzejmie przekazuję poniższe informacje. 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny jest 

jedną z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku. Należy przy tym pamiętać, 

że zgodnie z art. 366 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) podmiotem uprawnionym 

do otrzymywania środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 

oraz potencjału badawczego jest publiczna uczelnia akademicka. W związku z tym, uprzejmie 

informuję, że nie ma podstaw prawnych do przekazania przez Ministra Edukacji i Nauki 

środków subwencji bezpośrednio jednostce organizacyjnej uczelni. 

Podział subwencji na dany rok budżetowy dla publicznych uczelni akademickich następuje 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój 

potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane 

z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych 

kadr powietrznych (Dz. U. poz. 1838, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia 

osoby niebędące obywatelami polskimi uprawnione do podejmowania i odbywania studiów 

na zasadach obowiązujących obywateli polskich (zwane dalej cudzoziemcami) są 

uwzględniane w algorytmie podziału środków subwencji w składniku umiędzynarodowienia, 

niezależnie od tego, czy ponoszą opłaty za kształcenie, czy też nie.  

Należy przy tym zaznaczyć, że do 2018 roku w składniku studenckim uwzględniani byli tylko 

cudzoziemcy, którzy byli zwolnieni z opłat za kształcenie. Obecnie, z uwagi na posiadane 

przez rektora kompetencje dotyczące możliwości zwalniania cudzoziemców z opłat, nie jest 

możliwe rozróżnienie, na etapie gromadzenia danych niezbędnych do podziału środków 

finansowych, informacji dotyczących cudzoziemców zwolnionych z opłat w tym trybie. 
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Dlatego też zrezygnowano z uwzględniania tych studentów w składniku studenckim, a ujęto 

ich w składniku umiędzynarodowienia rezygnując z kryterium dotyczącego opłat za 

kształcenie. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że aktualny kształt rozporządzenia został 

wypracowany we współpracy ze środowiskiem akademickim. Przedstawiciele uczelni 

regionalnych, w tym Uniwersytetu w Białymstoku, byli zaangażowani w prace Zespołu do 

spraw analizy rozwiązań w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie 

i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

Mając na uwadze powyższe, obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

nie planuje zmiany przepisów rozporządzenia w tym zakresie.   

Niezależnie od tego, Uniwersytet w Białymstoku złożył wniosek o zwiększenie wysokości 

subwencji z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Filii Uniwersytetu w Białymstoku 

w Wilnie, która kształci Polaków mieszkających na Litwie. Zapotrzebowanie na te środki 

wynika z faktu, że po zmianie sposobu finansowania podmiotów szkolnictwa wyższego 

z dotacji na subwencję sytuacja finansowa Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie 

zmieniła się. Udział placówki w Wilnie w subwencji przyznawanej całej uczelni znacząco 

spadł, a wyliczone środki nie są wystarczające do jej funkcjonowania.  

Minister Edukacji i Nauki doceniając znaczenie działalności tej placówki oraz wychodząc 

naprzeciw postulatom Uniwersytetu rozważy możliwość przyznania zwiększenia subwencji 

w wysokości wnioskowanej przez Uczelnię w formie, która jednocześnie pozwoli na jej 

uwzględnienie w podstawie naliczania subwencji na rok kolejny. 

Należy jednak zaznaczyć, że ewentualne przyznanie powyższych środków będzie możliwe 

po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. 

 

Z wyrazami szacunku 


