
Objaśnienia do sprawozdania  

z wykorzystania subwencji dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki  

dla uczelni niepublicznych, międzynarodowych instytutów naukowych,  

instytutów PAN i instytutów badawczych 

 

Część A 

Wiersz 02 – należy wykazać wartość środków finansowych przyznanych podmiotowi szkolnictwa 

wyższego i nauki w roku 2019 na zadania, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit a-c lub art. 365 pkt 2 lit. 

a-d i g ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą” w wyniku algorytmicznego podziału subwencji. 

Wiersz 03 - należy wykazać wartość środków finansowych przyznanych podmiotowi szkolnictwa 

wyższego i nauki w roku 2019 na zadania, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit a-c lub art. 365 pkt 2 lit. 

a-d i g w ramach zwiększenia wysokości subwencji dokonanego na podstawie art. 368 ust. 8 ustawy. 

Wiersz 04 - należy wykazać wartość środków finansowych przyznanych podmiotowi szkolnictwa 

wyższego i nauki w roku 2019 na zadania, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit a-c lub art. 365 pkt 2 lit. 

a-d i g w ramach zwiększenia wysokości subwencji dokonanego na podstawie art. 368 ust. 9 ustawy. 

Wiersz 05 – nie należy wypełniać. 

Wiersz 06 – należy wykazać wartość niewykorzystanych w 2018 r. środków z dotacji na zadania 

określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 lub 3 tj. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego lub dotacji na 

badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przekazanych przez MNiSW w 2017 i 2018 r.  

(dalej zwanych łącznie „dotacją statutową”) -  przeznaczonych na działalność bieżącą, które zgodnie z 

art. 316 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), dalej zwanej „ustawą wprowadzającą”, od 1 stycznia 2019 r. 

rozlicza się na zasadach subwencji. 

Część B 

Wiersz 09 – należy wykazać sumę kosztów operacyjnych lub pozostałych kosztów działalności 

bieżącej poniesionych w roku 2019, dla których źródło finansowania stanowią środki subwencji 

przyznane w roku 2019 lub środki z dotacji statutowej rozliczane na zasadach subwencji. W 

przypadku, gdy sposób prowadzonej ewidencji finansowo- księgowej nie pozwala na wyodrębnienie 

kosztów wg źródła finansowania, w roku 2019 dopuszcza się podanie wartości kosztów z 

wykorzystaniem metod statystycznych. 

Wiersz 10 – należy wskazać wartość środków z subwencji przyznanej w roku 2019 i środków z dotacji 

statutowej rozliczanych na zasadach subwencji wydatkowanych na sfinansowanie zakupu lub 

wytworzenia lub ulepszenia (skutkującego zwiększeniem wartości początkowej) środków trwałych 

amortyzowanych na zasadach ogólnych oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych 

amortyzowanych na zasadach ogólnych. 

Wiersz 11 – należy wskazać wartość środków z subwencji przyznanej w roku 2019 i środków z dotacji 

statutowej rozliczanych na zasadach subwencji, wydatkowanych na sfinansowanie zakupu lub 

wytworzenia środków trwałych, amortyzowanych na zasadach ogólnych, przeznaczonych do 

działalności badawczej. 



Wiersz 12 – należy wskazać wartość środków z subwencji przyznanej w roku 2019 i środków z dotacji 

statutowej rozliczanych na zasadach subwencji, wydatkowanych na sfinansowanie działań 

o charakterze inwestycyjnym w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które na mocy 

przepisów szczególnych podlegają odpisom umorzeniowym.  

Część C 

Wiersz 13 -  należy wskazać równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z subwencji lub środków z dotacji statutowej 

rozliczanych na zasadach subwencji. 

Część D 

Wiersz 14 – ze środków wykazanych w wierszu 08 należy wskazać wartość wykorzystanych w roku 

2019 środków subwencji otrzymanej w ramach zwiększeń wysokości subwencji na przyznanych 

podstawie art. 368 ust. 8 ustawy. 

Wiersz 15 - należy wykazać sumę kosztów operacyjnych lub pozostałych kosztów działalności bieżącej 

poniesionych w roku 2019 dla których źródło finansowania stanowią środki finansowe przyznane w 

ramach zwiększenia wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 ustawy (z wyłączeniem 

odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych w ramach tego zwiększenia). W 

przypadku gdy sposób prowadzonej ewidencji finansowo- księgowej nie pozwala na wyodrębnienie 

kosztów wg źródła finansowania, w roku 2019 dopuszcza się podanie wartości kosztów 

z wykorzystaniem metod statystycznych. 

Wiersz 16 – należy wskazać wartość łączną subwencji przyznanej w ramach zwiększenia wysokości 

subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 ustawy, wydatkowanej na sfinansowanie zakupu lub 

wytworzenia lub ulepszenia (skutkującego zwiększeniem wartości początkowej) środków trwałych 

amortyzowanych na zasadach ogólnych oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych 

amortyzowanych na zasadach ogólnych. 

 


