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STANOWISKO 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

w sprawie ogłoszonych przez JM Rektora 

zasad podziału subwencji pomiędzy wydziały w roku 2021 

 

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki wyraża zaniepokojenie ogłoszonymi przez JM Rektora 

zasadami podziału subwencji pomiędzy wydziały w roku 2021. 
 

Istotą ogłoszonych przez Rektora zasad podziału jest ograniczenie stosowania projakościowego i 

stymulującego algorytmu ministerialnego jedynie do podziału niewielkiej części subwencji 

przeznaczonej dla wydziałów, mianowicie części odpowiadającej wyłącznie kosztom 

pozawynagrodzeniowym. Dokładniej, algorytm stosuje się jedynie do kwoty 40,77 mln PLN, wobec 

około 253 mln PLN przeznaczonych z subwencji dla wydziałów łącznie (a więc wraz z kosztami 

wynagrodzeń). Oznacza to, że projakościowe i stymulujące mechanizmy algorytmu dotyczą wg tych 

zasad tylko około 15% dzielonej pomiędzy wydziały kwoty, zaś pozostała część jest dzielona zgodnie 

z wcześniej wygenerowanymi kosztami wynagrodzeń, niezależnie od zasadności i racjonalności tych 

kosztów. Taki sposób podziału całkowicie marginalizuje wpływ poszczególnych składników 

ministerialnego algorytmu, w tym tych dotyczących jakości oraz charakteru prowadzonych badań 

naukowych, gdzie uwzględnione jest duże zróżnicowanie kosztochłonności badań. Tracą na tym 

wydziały ścisłe i eksperymentalne – np. Wydział Matematyki i Informatyki, zamiast otrzymać 

przypadające z algorytmu 23,6 mln PLN, otrzymuje jedynie niecałe 18,2 mln PLN (patrz kolumny 

(b) i (e) w tabelce poniżej). Kwota jaką otrzymuje WMI jest przy tym o niemal milion (dokładnie, o 

874 tys. PLN) mniejsza niż w roku poprzednim, i nie wynika to z pogorszenia parametrów i osiągnięć, 

lecz jedynie ze zmiany sposobu dzielenia subwencji. Wydziały ścisłe i eksperymentalne są na naszej 

uczelni (m.in. w wyniku powyższego sposobu podziału subwencji) finansowane znacznie słabiej niż 

konkurujące z nimi wydziały innych uczelni (w tym uczelni technicznych), co grozi zahamowaniem 

ich rozwoju, także z powodu realnego zagrożenia odpływaniem kadr. 

 

Ogłoszone przez Rektora zasady podziału subwencji są ponadto krzywdzące dla wydziałów 

prowadzących racjonalną i oszczędną politykę dotyczącą kosztów zatrudnienia. Zasady te są też 

zachętą do kontynuowania praktyk niegospodarności, których skutki finansowe przerzucane są na 

budżet centralny uczelni. Przykładami takich praktyk, mających znaczny niekorzystny wpływ na 

sytuację finansową uczelni, są m.in.: 

 

1. Masowe występowanie na niektórych wydziałach płatnych z subwencji godzin 

ponadwymiarowych. W skali uczelni było to w roku 2020 łącznie 74.625 godzin, zaś ich koszt 

wynosił blisko 6 mln PLN. Ogromna liczba tych godzin na części spośród wydziałów (wobec 

znikomej ich liczby na wielu innych wydziałach) nie znajduje uzasadnienia w średniej liczbie 

studentów stacjonarnych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego, gdyż 

średnie te są w obu grupach wydziałów dość zbliżone. 

 

2. Prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego (a więc de facto opłacanie z subwencji) 

znacznej części zajęć na płatnych studiach niestacjonarnych. W roku 2020 w ramach pensum 

przeprowadzono na studiach niestacjonarnych 19.033 godzin zajęć, co stanowi ponad 5% 

całego wymiaru pensum nauczycieli akademickich w UWr. 

 



Przedstawione przez Rektora zasady podziału subwencji oznaczają, że wyżej wskazane i inne 

negatywne zjawiska  będą nadal trwały, nie powodując ujemnych skutków finansowych dla 

wydziałów, na których występują, natomiast stawiając uczelnię na krawędzi zbilansowania się jej 

budżetu. Pośrednio, poprzez mechanizm podziału zaproponowany przez Rektora, będzie to uderzać 

finansowo w te wydziały, na których powyższe zjawiska nie występują. 

 

Zaproponowane przez Rektora zasady podziału subwencji zachęcają do prowadzenia przez wydziały 

szkodliwej dla uczelni polityki dotyczącej kosztów zatrudnień, której skutków finansowych same 

wydziały nie ponoszą, także m.in. poprzez: 

1. pochopną i mało staranną politykę awansów (skutkującą wzrostami wynagrodzeń przez 

przejścia na wyższe stanowiska); 

2. zatrudnianie nauczycieli akademickich nie rokujących prowadzenia badań naukowych, 

wyłącznie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym w sektorze studiów 

niestacjonarnych. 

 

Obawiamy się, że utrwalenie obecnych zasad podziału subwencji utrwali też, i pogłębi, wiele 

negatywnych zjawisk mających rujnujący wpływ na kondycję finansową uczelni, oraz na 

perspektywy jej rozwoju, w tym ustabilizowania jej statusu jako uczelni badawczej. 

 

Apelujemy o wypracowanie od kolejnego roku 2022 zasad podziału subwencji bardziej 

sprzyjających rozwojowi, a także o wdrożenie mechanizmów eliminujących wspomniane wyżej 

negatywne zjawiska i praktyki. Nowe zasady podziału powinny w większym niż obecnie stopniu 

korespondować z wkładem poszczególnych wydziałów w pozyskiwaną wysokość subwencji, 

zgodnie z algorytmem ministerialnym. 

 

 

 

  

Powyższa tabela ilustruje (w kolumnie (f)) różnicę pomiędzy podziałem wg algorytmu całej 

przypadającej dla wydziałów części subwencji, zgodnie z udziałem wydziałów w pozyskaniu 

środków (kolumna (b)), a podziałem subwencji ogłoszonym przez Rektora (kolumna (e)). Liczba 

ujemna w kolumnie (f) oznacza, że wydział wypracowuje mniej środków z subwencji niż otrzymuje, 

zaś liczba dodatnia oznacza wypracowanie nadwyżki w stosunku do ilości środków przyznanych. 
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