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Co dalej z dotaCją?
Ubiegłoroczna nowelizacja Ustawy 
Prawo o  Szkolnictwie Wyższym 
przełamała niektóre bariery instytu-
cjonalne utrudniające osobom nie-
pełnosprawnym zdobycie dyplomu 
uczelni wyższej. Niestety, aby słuszne 
intencje ustawodawcy przyniosły 
realną poprawę funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych niezbędne są 
adekwatne zmiany w systemie finan-
sowania szkolnictwa.

Nowelizacja zmieniła przedmiot 
dotychczasowej dotacji Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z „kształ-
cenia i rehabilitacji leczniczej studen-
tów niepełnosprawnych” na „zadania 
związane ze stwarzaniem studentom 
i doktorantom, będącym osobami nie-
pełnosprawnymi warunków do peł-
nego udziału w procesie kształcenia”. 
Oznacza to, iż zgodnie z postulatami 
środowiska zaangażowanego w prace 
legislacyjne do grona uprawnionych 
beneficjentów dotacji dołączyli dokto-
ranci. Równocześnie z ustawy zniknęła 
możliwości finansowania jakikolwiek 
wydatków związanych z rehabilitacją 
leczniczą. Zakup sprzętu leczniczego, 
wynagrodzenie pracy fizjoterapeutów 
czy organizacja wyjazdów rehabilitacyj-
nych nie mogą być obecnie finansowane 
ze  środków dotacji.

dWie dotaCje Czy jedNa? 

Począwszy od roku 2007 środki 
ministerialne na kształcenie osób niepeł-
nosprawnych otrzymywały wyłącznie 
uczelnie publiczne. Od 1 stycznia 2012 

roku w konsekwencji zmian w usta-
wie analogiczna dotacja przewidziana 
została również dla uczelni niepublicz-
nych. Idea ustawodawcy mająca na 
celu zwiększanie dostępu do edukacji 
na poziomie wyższym wzbudziła jednak 
bardzo wiele kontrowersji w środowisku 
przedstawicieli uczelni publicznych. I tu 
pojawia się problem dotyczący kwoty, 
jaką Ministerstwo Finansów przezna-
czyło na dotację do podziału pomiędzy 
upoważnione uczelnie. Nie podejmując 
konsultacji społecznych doprowadzono 
do sytuacji, gdy obydwa przepisy (doty-
czący dotacji dla uczelni publicznych 
oraz dotacji dla uczelni niepublicznych) 
odwołują się do tych samych środków 
finansowych. Od początku funkcjonowa-
nia dotacji, z roku na rok kwota środków 
przypadająca na pojedynczego stu-
denta proporcjonalnie malała. Wynikało 
to ze stałego wzrostu liczby studentów 
niepełnosprawnych. Kwota zarezerwo-
wana budżecie państwa na ich kształ-
cenie w pozostawała zaś niezmienna. 
W tym roku, kiedy przepisy finansowe 
znowelizowanej ustawy zaczęły obo-
wiązywać a do grona beneficjentów 
dołączyło przeszło 11 tysięcy studen-
tów i doktorantów uczelni niepublicz-
nych – kwestorzy i pełnomocnicy ds. ON 
poczuli grozę sytuacji. Uczelnie poznały 
wysokość przyznanych im środków. 
Wśród „starych” beneficjentów dotacji 
znaleźli się tacy, dla których naliczona 
na podstawie algorytmu pula środków 
skurczyła się o blisko połowę w sto-
sunku do lat wcześniejszych. Kalkulacje 
wykonane przez Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych AGH w Krakowie 

na podstawie szacunkowych danych 
statystycznych pozwalają na chłodną 
ocenę aktualnej sytuacji (MNiSW nie 
podało do wiadomości przedstawicieli 
środowiska akademickiego dokładnych 
danych statystycznych na temat liczby 
studentów niepełnosprawnych będącej 
podstawą naliczania dotacji dla poszcze-
gólnych uczelni). Z szacunków wynika, 
iż od początku funkcjonowania dotacji 
liczba osób niepełnosprawnych w uczel-
niach uprawnionych do otrzymywania 
dotacji wzrosła niemal dwu i pół krot-
nie. Pomimo zdecydowanego wzrostu 
liczby  beneficjentów środków prze-
znaczonych na ten cel nie zwiększono 
(uwzględniono jedynie wskaźnik infla-
cji – po raz pierwszy od momentu usta-
nowienia dotacji). W konsekwencji dało 
to przeszło dwukrotny spadek średniej 
kwoty dotacji przeznaczonej na jedną 
osobę. W ostatecznym rozrachunku 
brak adekwatnych zmian w systemie 
finansowania najdotkliwiej odczuły te 
uczelnie, które najefektywniej wydatko-
wały dotychczasowe środki intensywnie 
wspierając swoich studentów. 

PUStki W kaSaCh i Co dalej?

Aby w  znowelizowana ustawa 
mogła być realizowana sposób wła-
ściwy i zgodny z zamierzeniem ustawo-
dawcy niezbędne jest zwiększenie puli 
środków przeznaczonych na dotację. 
Nie stanie się to bez silnego zaangażo-
wania środowiska akademickiego, orga-
nizacji pozarządowych działających na 
rzecz ON, dobrej współpracy z MNiSW, 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz 
wspólnych, intensywnych nacisków na 
Ministerstwo Finansów. Część działań 
została już zainicjowana, m.in. powoła-
niem grupy roboczej podczas ubiegło-
rocznej konferencji „Pełno(s)sprawny 
Student” organizowanej przez Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego, spo-
tkania przedstawicieli uczelni, w tym 
Andrzeja Wójtowicza (BON AGH) 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Ireną 
Lipowicz i Wiceminister Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Darią Lipińską-
Nałęcz. Przygotowano również wspólne 
stanowisko uczelni wyrażone w piśmie 
do MNiSW przekazanie do wiadomości 
m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Finansów, Przewodniczącego sejmowej 
Komisji Finansów i Pełnomocnika Rządu 
ds. ON.

anna lulek (aGh)
Spadek  średniej kwoty dotacji przypadającej na kształcenie jednej osoby niepełnosprawnej. 
Źródło: dane szacunkowe i obliczenia na podstawie GUS „Szkoły wyższe i ich finanse” 2006 – 2010
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