
UCHWAŁA NR 30/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 13 czerwca 2013 roku

w sprawie: określenia zasad podziału środków finansowych z dotacji budżetowych
przydzielanej Akademii przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie § 104 ust. 5 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte Senat określa następujące zasady podziału środków finansowych z dotacji
budżetowych przydzielanej Akademii przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§ 1

1. Z dotacji przydzielanych Akademii przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) wydziela się środki na:

a) Utrzymanie Uczelni, w tym remonty finansowane centralnie.

b) Utrzymanie jednostek wspomagających proces dydaktyczny:

- Studium Języków Obcych (w zakresie nieobejmującym eksportu godzin dydaktycznych);

- Studium Wojskowo — Morskie (w zakresie nieobejmującym eksportu godzin dydaktycznych);

- Centrum Pływania Podwodnego;

- Wydawnictwo Akademickie;

- Biblioteka Główna;

- Działalność organizacji studenckich (Samorząd studencki, AZS).

c) Utrzymanie jednostek ogólnouczelnianych (narzut ogólnouczelniany):

- Wydział Obsługi Rektora;

- Pion Kształcenia;

- Oddział Naukowy;
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- Oddział Zabezpieczenia;

- Kwestura;

- Oddział Personalno - Administracyjny;

- Sekcja Zamówień Publicznych;

- Pozostałe koszty ogólnouczelniane,

d) Rezerwę Rektora - Komendanta.

2. Z dotacji przydzielonej przez MON na zadania związane z kształceniem studentów
studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr
naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty wydziela się środki na:

a) Utrzymanie Uczelni, w tym remonty finansowane centralnie - 10%;

b) Utrzymanie jednostek wspomagających proces dydaktyczny - 25%;

c) Utrzymanie jednostek ogólnouczelnianych (narzut ogólnouczelniany) -15%;

d) Rezerwę Rektora - Komendanta -5%.

3. Z dotacji przydzielonej przez MNiSzW na zadania związane z kształceniem studentów
studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr
naukowych oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty wydziela się środki na:

a) Utrzymanie Uczelni, w tym remonty finansowane centralnie - 10%;

b) Utrzymanie jednostek wspomagających proces dydaktyczny - 10%;

c) Utrzymanie jednostek ogólnouczelnianych (narzut ogólnouczelniany) -15%;

d) Rezerwę Rektora - Komendanta -3%.

4. Z dotacji przydzielanej przez MON na kształcenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
skierowanych przez właściwy organ wojskowy na kursy dokształcające, studia
podyplomowe oraz inne formy kształcenia wydziela się środki na:

a) Utrzymanie Uczelni, w tym remonty finansowane centralnie - 5%;

b) Utrzymanie jednostek ogólnouczelnianych (narzut ogólnouczelniany) -15%.

5. Z dotacji przydzielanej przez MON na zadania wykonywane przez Akademię jako
jednostkę wojskowa wydziela się środki na:

a) Utrzymanie jednostek ogólnouczelnianych (narzut ogólnouczelniany) -10%.
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§ 2

Środki pozostałe po wydzieleniu zgodnie z § l ust. 2 i 3 podlegają podziałowi pomiędzy
podstawowe jednostki organizacyjne Akademii według zasad określonych w załączniku nr 1.

§ 3

Szczegółowe zasady i tryb gospodarowania środkami własnymi przez podstawowe jednostki
organizacyjne oraz zasady i tryb opracowania planów rzeczowo - finansowych Wydziałów
określi Rektor - Komendant w odrębnym Zarządzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
KADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

-==*?$*: ''
kontradmirał dr inż. Czesław DYRCZ

Strona 3 z 13



Załącznik nr l do uchwały nr 30/2013
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zasady podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Akademii
Marynarki Wojennej środków finansowych pochodzących z dotacji
budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną

Strona 4 z 13

.*



1. Algorytm podziału dotacji dla podstawowych jednostek organizacyjnych opracowany
został na podstawie zasad podziału dotacji zawartych w przepisach wykonawczych
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (ustawa) określających:
a) sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych,
b) wskaźniki kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także dla
stacjonarnych studiów doktoranckich.

2. W algorytmie podziału dotacji przydzielonej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
określone zostały następujące współczynniki:
a) 0,40 - stała przeniesienia C (w 2013 roku 0,00),
b) 0,70 - dla wagi składnika studencko - doktoranckiego Ws,
c) 0,30 - dla wagi składnika kadrowego składnika Wk.

3. W algorytmie podziału dotacji przydzielonej z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego określone zostały następujące współczynniki:
a) 0,65 - stała przeniesienia C (w 2013 roku 0,00),
b) 0,35 - dla wagi składnika studencko - doktoranckiego Ws,
c) 0,30 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,15 - dla wagi składnika dostępności kadry Wd,
e) 0,10- dla wagi składnika badawczego Wb,
f) 0,05 - dla wagi składnika uprawnień Wu,
g) 0,05 - dla wagi składnika wymiany Ww,
h) 13,0 - dla parametru modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów i

uczestników studiów doktoranckich m;

4. Kwota zasadniczej części dotacji podstawowej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników
stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, w tym na remonty po
wydzieleniu środków o których mowa w § l ust. 2 Uchwały obliczana według wzoru:

C + (l - C) (0,75,. + 0,3*, )
Dc Dpc

gdzie:

DUJ - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tego wydziału w danym
roku,

Dc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni w danym roku,
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DpU; - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla i-tego wydziału
w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem) -
obowiązuje od 2014 roku,

Dpc - oznacza kwotę dotacji podstawowej z budżetu MON dla uczelni w poprzednim
roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem) - obowiązuje od 2014
roku,

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

S; - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału,

K; - oznacza składnik kadrowy i-tego wydziału.

Obliczanie poszczególnych składników odbywa się następująco:

Składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

x (Lsz,,: + Lskz,,.)+ > . .kd J x
x Lsż+Lskż+kdx

gdzie:

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów ustalony zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. l pkt l ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsżk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami
zawodowymi, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. la ustawy,
z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. l pkt l a ustawy, oraz
osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego na k-tym kierunku
studiów i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku
poprzedniego,

Lskżk,; - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących kandydatami
na żołnierzy zawodowych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. l a
ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. l pkt la
ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego
na k-tym kierunku studiów i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień
30 listopada roku poprzedniego,

oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich
w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 96 ust. l pkt l ustawy,
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y - oznacza liczbę dziedzin nauki,

Ldźd,i - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących
żołnierzami zawodowymi lub kandydatami na żołnierzy zawodowych w d-tej
dziedzinie nauki i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień 30 listopada
roku poprzedniego,

Lw; - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych będących żołnierzami
zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych odbywających w ramach
studiów szkolenie wojskowe, w tym studentów, o których mowa w art. 99
ust. l a ustawy, z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. l pkt l a
ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego
na k-tym kierunku studiów i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień
30 listopada roku poprzedniego,

n - oznacza liczbę wydziałów.

Składnik kadrowy i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

2 5L • • + 2L + \ 5L + L

prof ,i * dr hćib,i ' uf,i ftigr,i /

gdzie:

Lprof,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale,

Ldr_hab,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

Ldr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny,

n - oznacza liczbę wydziałów.
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5. Kwota zasadniczej części dotacji podstawowej z budżetu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane z kształceniem studentów studiów
stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych,
w tym na remonty po wydzieleniu środków o których mowa w § l ust. 3 Uchwały
obliczana według wzoru:

—— = —p— C + (l - C) (Ws x 5,. + Wk x K. + Wd x D + Wb x B + Wu x U. + Wwx W.)
Dc Dc

gdzie:

Du; - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tego wydziału w danym
roku,

Dc - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla uczelni w danym roku,

DpUj - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla i-tego wydziału
w poprzednim roku (w warunkach porównywalnych z danym rokiem) - obowiązuje
od 2014 roku,

Dpc - oznacza kwotę zasadniczej części dotacji podstawowej dla uczelni w poprzednim roku
(w warunkach porównywalnych z danym rokiem) - obowiązuje od 2014 roku,

C - oznacza stałą przeniesienia z roku poprzedniego,

Ws - oznacza wagę składnika studencko-doktoranckiego,

Sj - oznacza składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Kj - oznacza składnik kadrowy i-tego wydziału,

Wd - oznacza wagę składnika dostępności kadry,

D; - oznacza składnik dostępności kadry i-tego wydziału,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

B; - oznacza składnik badawczy i-tego wydziału,

Wu - oznacza wagę składnika uprawnień,

U; - oznacza składnik uprawnień i-tego wydziału,

Ww - oznacza wagę składnika wymiany,

Wj - oznacza składnik wymiany i-tego wydziału.
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Obliczanie poszczególnych składników odbywa się następująco:

Składnik studencko-doktorancki i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

s ZŁ fe*x Ly*./+ Ł.M * x 5Ld - styp"j + ZŁ H x

B fex LS

gdzie:

ksk- oznacza wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów stacjonarnych,
ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. l pkt l
ustawy,

x - oznacza liczbę kierunków studiów,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których
mowa w art. 99 ust. la ustawy (z wyłączeniem studentów, o których mowa
w art. 99 ust. l pkt la ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów bez
egzaminu dyplomowego), na k-tym kierunku studiów i-tego wydziału,
wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego,

kda - oznacza wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich
w d-tej dziedzinie nauki, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 96 ust. l pkt l ustawy,

y - oznacza liczbę dziedzin nauki,

Lddi - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
(z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku
pracy) w d-tej dziedzinie nauki i-tym wydziału, niepobierających stypendiów
doktoranckich albo pobierających środki finansowe w wysokości kwoty
zwiększenia stypendium doktoranckiego, o których mowa w art. 200a ust. 2
ustawy, wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego,
z tym że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób
cywilnych,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
(z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku
pracy) w d-tej dziedzinie nauki i-tego wydziału, pobierających stypendia
doktoranckie (z wyłączeniem osób uwzględnionych w ramach parametru Ldd,i),
wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego, z tym
że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

n - oznacza liczbę wydziałów.
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Składnik kadrowy i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

K,=-
r_habi + 1,5 V, + LmgrJ + 4LZpro/60J + 5LZpt•ofz.i

gazie:

Lprof,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających tytuł naukowy profesora,

Ldr_hab,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających stopień naukowy doktora
habilitowanego,

Ldr,i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgr^i - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne
etaty) w i-tym wydziale, posiadających tytuł zawodowy magistra lub
równorzędny,

LZprof60,i - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili
w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tym
wydziale (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku
pracy), z wyłączeniem profesorów z zagranicy (cudzoziemców)
uwzględnionych w LZprofz,j,

LZprofzj - oznacza liczbę profesorów z zagranicy (cudzoziemców), którzy przeprowadzili
w poprzednim roku akademickim co najmniej 60 godzin zajęć w i-tym
wydziale (z wyłączeniem pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku
pracy) w okresie dłuższym niż 3 miesiące,

n - oznacza liczbę wydziałów.
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Składnik dostępności kadry i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

SK, + Pixm

gdzie:

P; - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku
poprzedzającym rok przyznania dotacji podstawowej (w przeliczeniu na pełne etaty)
w i-tym wydziale,

Sk; - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb studentów i uczestników studiów doktoranckich
i-tego wydziału określaną według wzoru:

Sk; - 2Lsi)2 + l,2Lsn;,2 + Lsj,i + 0,6Lsnj,i + 2,5Ldj + l,5Ldn;

gdzie:

Lsj,2 - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. la ustawy,
z wyłączeniem studentów, o których mowa w art. 99 ust. l pkt l a ustawy, oraz osób
po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego, i-tego wydziału, wynikającą
z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego,

Lsnj52 - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień 30 listopada
roku poprzedniego,

Lsi,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w tym
studentów, o których mowa w art. 99 ust. la ustawy, z wyłączeniem studentów,
o których mowa w art. 99 ust. l pkt la ustawy, oraz osób po ostatnim roku studiów
bez egzaminu dyplomowego, i-tego wydziału, wynikającą z danych na dzień
30 listopada roku poprzedniego,

Lsnjj - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i-tego
wydziału, wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego,

Ldj - oznacza liczbę uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem
osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) i-tego wydziału,
wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego, z tym
że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,
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Ldrij - oznacza liczbę uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich (z wyłączeniem
osób pozostających z i-tą uczelnią publiczną w stosunku pracy) i-tego wydziału,
wynikającą z danych na dzień 30 listopada roku poprzedniego, z tym
że w odniesieniu do uczelni wojskowych dotyczy to tylko osób cywilnych,

m - oznacza parametr modelowej dostępności nauczycieli akademickich dla studentów
i uczestników studiów doktoranckich, ustalony dla poszczególnych grup uczelni
publicznych,

n - oznacza liczbę wydziałów.

Składnik badawczy i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

+ 2LGzagrj

gdzie:

LGkrąj,; - oznacza liczbę projektów i-tego wydziału realizowanych w roku poprzedzającym
rok przyznania dotacji podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5
pkt l i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 96, póz. 615 oraz z 201 1 r. Nr 84, póz. 455 i Nr 185, póz. 1092 z późniejszymi
zmianami) - z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub
inicjatyw międzynarodowych, jak również liczbę projektów własnych
i promotorskich, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu państwa
będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki, zgodnie z art. 34 ust. l
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
system nauki (Dz. U. Nr 96, póz. 620 i Nr 155, póz. 1036 oraz z 2012 r. póz. 756
z późniejszymi zmianami),

LGzagr,i - oznacza liczbę projektów w ramach programów międzynarodowych i-tego
wydziału, realizowanych w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji
podstawowej, w ramach zadań, o których mowa w art. 5 pkt l, 3 i 7 ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jak również liczbę projektów
realizowanych w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć
międzynarodowych, finansowanych lub dofinansowanych z części budżetu
państwa będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw nauki - zgodnie
z art. 34 ust. l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące system nauki,

n - oznacza liczbę wydziałów.
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Składnik uprawnień i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

gdzie:

oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tym
wydziale, wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

LUdr,i- oznacza liczbę uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tym wydziale,
wynikającą z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

n - oznacza liczbę wydziałów.

Składnik wymiany i-tego wydziału oblicza się według wzoru:

gdzie:

SW; - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich i-tego wydziału,
wyjeżdżających w poprzednim roku akademickim za granicę w ramach wymiany
międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr,

SP; - oznacza liczbę studentów i uczestników studiów doktoranckich, przyjeżdżających
w poprzednim roku akademickim do i-tego wydziału z zagranicy w ramach wymiany
międzynarodowej na kształcenie trwające co najmniej jeden semestr,

n - oznacza liczbę wydziałów.
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