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Wstęp 

Internacjonalizacja procesu kształcenia na poziomie wyższym oraz integracja 

gospodarcza wywarły znaczący wpływ na politykę poszczególnych państw w stosunku do 

szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza w obszarze publicznych form inwestowania. Pomimo 

faktu, iż sfera edukacji nie podlega regulacjom wynikającym z członkostwa poszczególnych 

państw w Unii Europejskiej, niepodważalnym jest, iż poszczególne państwa członkowskie 

wpływają na prowadzenie polityki wspólnotowej w taki sposób, aby uwzględniano w niej 

potrzeby edukacyjne, w tym szkolnictwa wyższego. Finansowym przejawem prowadzenia 

polityki wspólnotowej jest budżet UE. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funduszy UE jako istotnego czynnika 

wpływającego na inwestycje w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, poprzez skorelowanie 

intensywności tychże funduszy z m.in. nakładami inwestycyjnymi szkół wyższych w Polsce. 

Źródłem danych niezbędnych do przeprowadzenia badań były przede wszystkim raporty GUS 

(w tym publikacja Szkoły wyższe i ich finanse), jak też studium literatury przedmiotu. 

 

1. Fundusze europejskie instrumentem polityki finansowej UE 

Polityka finansowa Unii Europejskiej prowadzona jest w oparciu o tzw. budżet ogólny, 

z którego opłacane są różne obszary polityki realizowanej przez UE, a które mają swoje prawne 

podstawy w dokumentach traktatowych1. Tym samym można powiedzieć, iż budżet UE jest 

instytucją organizacji (z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej), jaką jest Unia 

Europejska. Jest on najważniejszym instrumentem finansowym wspierającym proces integracji 

w ramach UE. Można zatem stwierdzić, iż budżet ogólny UE jest jednym z podstawowych 

instrumentów realizacji celów polityki gospodarczej2, a tym samym jest narzędziem polityki 

                                                 

1 J. Osiatyński, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 262. 
2 L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 106. 
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poszczególnych państw członkowskich, które wpływają na kierunki rozwoju UE. Budżet UE 

odróżnia się od budżetu pojedynczego kraju z uwagi na cel, jak i środki realizacji. 

Budżet Unii Europejskiej jest skonstruowany w oparciu o trzy klasyczne zasady 

budżetowe, tj.3: 

1) zasadę jedności formalnej, która oznacza, że wszystkie wpływy i wydatki mają 

być ujmowane w jednym dokumencie; 

2) zasadę jedności materialnej – oznacza ona, że istnieje zakaz wiązania wydatków 

z wpływami; zasada ta nazywana jest także zasadą powszechności; 

3) zasadę jednoroczności (lub roczności), która oznacza, że wszystkie operacje 

budżetowe muszą być przypisane do jednego roku. 

Istotną cechą budżetu UE jest fakt, iż zgodnie z przyjętymi regulacjami musi być on 

zawsze zrównoważony, tj. nie ma możliwości, aby w budżecie tym pojawił się deficyt4. 

W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego wydatki przekroczyłyby wpływy, wymagane 

jest wprowadzenie zmian do budżetu. W sytuacji, w której w trakcie trwania roku budżetowego 

wystąpiłaby nadwyżka budżetowa, to jest ona traktowana jako dochód roku następnego. 

Budżet UE jest zasilany przez państwa członkowskie w ramach tzw. zasobów własnych, 

do których zalicza się  (Owsiak, 2005, s. 768; Oręziak 2009, s. 151):  

1) tradycyjne środki własne – czyli opłaty rolne oraz cukrowe i cła; 

2) dochody z podatku VAT; 

3) składki członkowskie państw obliczane na podstawie ich dochodu narodowego 

brutto; 

4) pozostałe dochody, np. podatki od wynagrodzeń osób zatrudnionych w 

instytucjach UE, ewentualnie kary pobierane przez Komisję Europejską. 

Wydatki w budżecie UE są istotne, ponieważ ich prognoza stanowi podstawę do 

określenia wysokości dochodu budżetu. Wydatki budżetowe w ramach budżetu UE dzielą się 

na dwie główne części (Podstawka, 2010, s. 767): 

1) wydatki administracyjne, tj. takie, które są związane z utrzymaniem i 

funkcjonowaniem instytucji wspólnotowych; 

2) wydatki operacyjne, czyli takie, które przeznaczane są na realizację celów w 

ramach prowadzonej wspólnej polityki UE. 

                                                 

3 Ibidem oraz J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2013, s. 332. 
4 Treaty of Amsterdam, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997, art. 

268. 
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Z punktu widzenia podstawowych celów integracji europejskiej najważniejszą grupą 

wydatków są te, które dotyczą realizacji wspólnej polityki UE. Zalicza się do nich wydatki na 

wspólną politykę rolną oraz wydatki związane ze wzmocnieniem spójności gospodarczej i 

społecznej UE.  

Dynamizm integracji europejskich oraz fakt przystępowania do UE nowych państw 

członkowskich spowodowały, iż od końca lat 80 XX wieku polityka budżetowa została 

związana z tzw. perspektywą finansową. Perspektywa finansowa to długoterminowy plan 

działań związanych z kształtowaniem polityki budżetowej UE, którego celem jest określenie 

ram finansowych dla działalności wspólnoty w siedmioletnich okresach. Perspektywa 

finansowa określa maksymalne kwoty wydatków przewidywanych na siedmioletnie okresy, a 

wydatki te odzwierciedlają główne cele polityki wspólnotowej, które zostały zatwierdzone 

przez kraje członkowskie5. 

Konstrukcja budżetu UE, źródła dochodów oraz kierunki wydatków przesądzają o tym, 

iż budżet jest częścią finansów publicznych, a jego oddziaływanie ma charakter 

interwencjonizmu państw członkowskich UE we wzrost gospodarczy. Podstawowym 

narzędziem ingerencji w gospodarkę są przy tym fundusze (strukturalne, spójności) stanowiące 

wydatki budżetu UE. Z punktu widzenia roli funduszy jako publicznej formy inwestowania w 

szkolnictwo wyższe największe znaczenie mają dwa fundusze strukturalne: Europejski 

Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z głównych narzędzi finansowych 

Unii Europejskiej. Narzędzie to służy modelowaniu zatrudnienia w państwach członkowskich 

oraz promowaniu spójności gospodarczej i społecznej. Główną przesłanką funkcjonowania 

EFS jest redukowanie różnic w poziomie zamożności i jakości życia ludzi na terenie UE. Cele 

te jednoznacznie komponują się z makroekonomiczną definicją kapitału ludzkiego jako 

istotnego czynnika wspierającego wzrost gospodarczy. Geneza EFS sięga drugiej połowy lat 

50-tych XX wieku, a jego prawne uwarunkowania zostały zawarte w tzw. Traktatach 

Rzymskich6. EFS, jako fundusz strukturalny, jest narzędziem finansowania obszarów 

priorytetowych UE, które nawiązują do celów polityki spójności, wypracowanych przez 

państwa członkowskie7. Jednym z głównych obszarów finansowania EFS jest kapitał ludzki, 

którego istotnym elementem są nakłady na edukację, w tym na szkolnictwo wyższe. 

                                                 

5 Podstawka M. (red.), Finanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 767. 
6 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik 

Urzędowy UE C83, tom 53. 
7 Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2013, s. 118-119. 
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W Polsce mechanizmy służące wdrażaniu projektów realizowanych przy udziale EFS 

są określane przy pomocy programów operacyjnych8, w ramach których wyodrębnia się tzw. 

priorytety, definiujące główne cele przeznaczenia środków z Funduszu. Strategia Lizbońska i 

dokumenty programowe Komisji Europejskiej wyraźnie akcentują znaczenie szkolnictwa 

wyższego w kształtowaniu i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym każdy 

okres programowania zawiera priorytety, które przewidywały narzędzia adresowane do 

szkolnictwa wyższego.  

Z Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe są także inwestycje mające na celu: 

1) wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni,  

2) dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, 

3) poprawa jakości oferty edukacyjnej, 

4) podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarach: matematyka, fizyka, 

technika, nauki przyrodnicze, 

5) podniesienie kwalifikacji kadry sektora B+R. 

Dotowaniu z EFS podlegają działania o charakterze miękkim, z wyłączeniem inwestycji 

rzeczowych, choć dopuszczalne jest tzw. krzyżowe finansowanie, czyli możliwość 

wykorzystania części środków z innych funduszy strukturalnych na zakupy rzeczowe w ramach 

projektów realizowanych przy finansowym wsparciu EFS. 

Szkolnictwo wyższe absorbuje znaczne środki pochodzące z EFS np. na programy 

dotyczące kierunków zamawianych, modernizację programów kształcenia, podniesienie 

kompetencji kadry dydaktycznej i administracji oraz wymianę międzynarodową w ramach 

współpracy dydaktyczno-naukowej.  

W 1975 roku powstał Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego 

zadaniem, inaczej niż w przypadku EFS, ma być „przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju 

i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu 

upadających regionów przemysłowych”9. Środki EFRR są kierowane na takie działania, jak 10: 

1) inwestycje, które mają zapewniać tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy 

obywateli UE; 

                                                 

8 Programy Operacyjne są jedynie narzędziem wdrażania EFS w Polsce i nie mogą być utożsamiane z funduszem, 

czyli źródłem zasilania podmiotów/inwestycji w kapitał finansowy. 
9 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy UE C321E. 
10 Ibidem. 
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2) inwestycje infrastrukturalne, które powinny po okresie finansowania wspierać 

trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy; 

3) rozwój potencjału endogenicznego poprzez działania wspierające rozwój 

lokalny i regionalny; 

4) pomoc techniczną. 

W związku z katalogiem działań, które mogą być finansowane z EFRR, główna rola 

tego funduszu – jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe – koncentruje się na przedsięwzięciach 

twardych, czyli działaniach, których wymiar ma charakter rzeczowy. Efektami funkcjonowania 

EFRR jest wykonalność finansowa działań projektowych, polegające na budowie, rozbudowie 

lub modernizacji infrastruktury uczelni wyższych, zakupie urządzeń służących procesowi 

dydaktycznemu oraz bezpośredniej pomocy inwestycyjnej. 

Ze środków EFRR mogą być również opłacane działania przedsiębiorstw spoza sektora 

szkolnictwa wyższego, które nastawione są na współpracę w obszarach funkcjonowania szkół 

wyższych. 

Fundusze europejskie są kategorią szerszą niż fundusze UE, należy zatem pamiętać o 

uwzględnieniu w przeglądzie metodologicznym11: 

 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Mechanizm 

Finansowy EOG), 

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), 

 zwajcarskiego Mechanizmu Finansowego (SMF). 

Mechanizm Finansowy EOG oraz NMF są efektem podpisania dwóch umów między 

Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem. Głównym celem wdrażania tych funduszy jest 

niwelowanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym między Darczyńcami a Polską.  

Szwajcarski Mechanizm Finansowy (SMF) został uruchomiony w lutym 2006 roku 

poprzez podpisanie przez rządy RP i Szwajcarii memorandum dotyczącego wdrażania wsparcia 

w zakresie zmniejszania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym istniejących między 

Polską a rozwiniętymi krajami UE. Środki z SMF przeznaczone są dla instytucji sektora 

publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych.  

W obszarze nauki i szkolnictwa wyższego SMF zakłada możliwość wsparcia 

programów wymiany międzynarodowej, tworzenia funduszy stypendialnych oraz finansowania 

                                                 

11 Nie są to fundusze UE, a ich wdrażanie jest uwarunkowane podpisaniem odpowiednich umów między rządem 

RP a Państwami-Darczyńcami; A. Szymańskia, Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm, Placet, Warszawa 

2008, s. 26. 
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badań naukowych. W ramach ogólnych kryteriów wsparcia szkoły wyższe mogą również starać 

się o sfinansowanie działań proekologicznych, m.in. w obszarze odnawialnych źródeł energii12. 

Syntetyczne zestawienie funduszy europejskich dostępnych dla szkolnictwa wyższego 

przedstawia rys. 1. 

W artykule, z powodu dostępności zagregowanych danych, analizie poddano 

wykorzystanie funduszy UE jako publicznej formy inwestowania w szkolnictwo wyższe. Tak 

postawione zadanie, poza zidentyfikowaniem tego źródła środków płatniczych, związane jest 

z umiejscowieniem funduszy UE w strukturze finansowej szkoły wyższej. Wymaga to 

powiązania funduszy UE z regulacjami prawa bilansowego i gospodarką finansową szkół 

wyższych tym bardziej, iż przy ich wykorzystaniu szkoła staje się beneficjentem i jednocześnie 

inwestorem, który decyduje o kierunkach alokacji publicznych środków płatniczych. 

 

Rysunek 1. Fundusze europejskie dla szkolnictwa wyższego 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Fundusze UE  w kontekście prawa bilansowego 

Fundusze UE z punktu widzenia funkcjonowania prawa bilansowego rozumiane są jako 

dotacje, których efektem są inwestycje szkół wyższych (majątkowe lub aktywa niedotykalne). 

Rodzaj dotowanego projektu skutkuje sposobem ujawniania informacji o dotacji w 

                                                 

12 www.programszwajcarski.gov.pl na dzień 01 czerwca 2014r.  
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sprawozdaniu finansowym co definiuje, MSR 2013. Odwołanie się to regulacji 

międzynarodowych jest istotne, ponieważ polskie prawo bilansowe nie definiuje kwestii 

związanych z ujmowaniem dotacji, w tym z funduszy UE w księgach rachunkowych. MSR 20 

klasyfikuje dotacje, a więc również środki przekazywane beneficjentom w ramach procedury 

dystrybucji funduszy europejskich dwojako, w zależności od efektów realizacji dotowanego 

projektu.  

Pierwszy sposób związany jest z prowadzeniem projektu infrastrukturalnego, którego 

efektem są skutki bilansowe po stronie aktywów (powstanie nowych pozycji wartości 

niematerialnych i prawnych lub/i rzeczowych aktywów trwałych). W takiej sytuacji – w trakcie 

trwania roku obrotowego – w pierwszej kolejności pozyskanie dotacji do szkoły wyższej 

związane jest ze zwiększeniem środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym 

przeznaczonym do obsługi projektu. Sytuacja ta skutkuje wzrostem wartości aktywów 

obrotowych oraz powstaniem pozostałych przychodów operacyjnych w segmencie działalność 

operacyjna rachunku zysków i strat. Wydatkowanie dotacji powoduje sukcesywne 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym. W bilansie, 

po stronie aktywów powstaje tzw. operacja aktywna, której efektem jest transformacja 

aktywów obrotowych (środków pieniężnych pochodzących z dotacji) na wartości niematerialne 

lub/i prawne lub rzeczowe aktywa trwałe. Na koniec roku obrotowego w bilansie szkoły 

wyższej w tym przypadku zostaną uwidocznione wartości niematerialne i prawne lub/i 

rzeczowe aktywa trwałe. W rachunku zysków i strat dotacja będzie uwidoczniona w 

pozostałych przychodach operacyjnych, a wydatkowanie środków pieniężnych pozyskanych z 

dotacji zostanie odzwierciedlone na rachunku bankowym. W przypadku niewydatkowania w 

procesie inwestowania całości przyznanej dotacji, jej pozostała część będzie widoczna w 

aktywach obrotowych i uwidoczniona w bilansie otwarcia kolejnego okresu. 

Druga możliwość związana z ujmowaniem dotacji w księgach rachunkowych szkoły 

wyższej przejawia się w realizacji projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym. Efektem 

realizacji procesu inwestycyjnego związanego z tego typu projektami są aktywa niedotykalne. 

Prawo bilansowe nie przewiduje możliwości ujęcia aktywów niedotykalnych w bilansie szkoły 

wyższej14. W takim przypadku (podczas trwania roku obrotowego) przyznana dotacja 

ujmowana jest, na moment jej wpływu, na wyodrębnionym rachunku bankowym, co skutkuje 

                                                 

13 MSR 20, Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej, Dziennik Urzędowy UE, L. 

320/130. 
14 Efektem tego typu inwestycji jest zwiększenie wartości kapitału intelektualnego, powstanie nowego programu 

studiów, modernizacja procesu kształcenia; są to aktywa niedotykalne; J. Krasodomska, Informacje niefinansowe 

w sprawozdawczości spółek, UEK, Kraków 2014. 



 

63 

 

powstaniem nowych aktywów obrotowych. Skutkiem tej operacji jest powstanie pozostałych 

przychodów operacyjnych związanych z dotacją (aspekt wynikowy). Wraz z realizacją projektu 

i osiąganiem poszczególnych produktów projektowych, czyli aktywów niedotykalnych, w 

rachunku zysków i strat w segmencie działalność operacyjna powstają pozostałe koszty 

operacyjne, a ich obciążanie koresponduje z wartością pomniejszeń aktywów obrotowych, 

wynikających z wydatkowania środków pieniężnych z tej dotacji. Na koniec okresu w 

sprawozdaniu szkoły wyższej uwidocznione zatem zostaną pozostałe przychody operacyjne 

oraz pozostałe koszty operacyjne. W sytuacji, w której dotacja nie zostanie wykorzystana w 

całości podczas roku obrotowego, niewydatkowana część zostanie uwidoczniona w aktywach 

obrotowych w bilansie otwarcia kolejnego okresu. Opisany mechanizm przedstawia rys. 2. 

Pomiar korzyści ekonomicznych powstałych w procesie inwestowania szkół wyższych 

i tworzenia aktywów niedotykalnych dotacji UE znajduje swoje odzwierciedlenie w 

rachunkowości społecznej, której domeną jest (poza kreowaniem informacji ilościowych) 

badanie zjawisk jakościowych15. 

Inwestowanie szkoły wyższej, zarówno w aktywa rzeczowe, jak i niedotykalne, wpływa 

na rozwój gospodarczy kraju. Proces ten powinien być widoczny w kształtowaniu się PKB, a 

pomiar związany z procesem inwestowania szkoły wyższej w rzeczowe lub niedotykalne 

aktywa może być dokonywany przy wykorzystaniu modeli wzrostu gospodarczego. Model taki 

powinien uwzględniać wykorzystanie funduszy europejskich jako publicznego (ale 

konkursowego) źródła inwestowania szkolnictwa wyższego (uwzględnienie kapitału 

ludzkiego) (Pońsko, 2000, s. 18). Jest to o tyle ważne, że współczesne badania wskazują 

konieczność rozszerzenia procesu nauczania w czasie – uczenie się przez całe życie, co ma 

wpływ na funkcjonowanie gospodarki (Fogel, 2000, s. 240). 

  

                                                 

15E. Ginalska, Rola rachunkowości społecznej w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego 2014, nr 827, s. 231. 
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Rysunek 2. Formy inwestowania szkoły wyżej przy udziale funduszy UE i ich ukazanie w sprawozdawczości 

finansowej 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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zysków i strat szkoły wyższej, jako pozostałe przychody operacyjne. Każdy beneficjent 

funduszy UE jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji analitycznej, lecz w sprawozdaniu 

finansowym nie uwidacznia się szczegółowej informacji o wielkości przyznanych dotacji. 

Stanowi to barierę w tworzeniu makroekonomicznej informacji o przyznanych dotacjach dla 
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W analizie dotacji UE należy postrzegać transfery dla szkolnictwa wyższego 

w połączeniu z dotacjami UE na naukę. Wynika to z faktu, iż wykorzystanie dotacji na 

inwestycje (zarówno materialne, jak i niematerialne – dotykalne i niedotykalne) w obszarze 

nauki wypływa bezpośrednio na infrastrukturę szkolnictwa wyższego. 

W tabeli 1 przedstawiono wielkość dotacji UE na szkolnictwo wyższe, uwzględniając 

strukturę dotacji przekazywanej beneficjentom, co jest pochodną zapisów umowy 

o dofinansowanie projektów. Umowy te przewidują, iż 85% każdej dotacji jest finansowana 

bezpośrednio z budżetu UE, natomiast 15% dotacji stanowi wkład budżetu państwa 

w dotowane projekty. Z merytorycznego punku widzenia ukazywane w sprawozdawczości 

dane o wielkości dotacji unijnych stanowią sumę tych dwóch transferów. W tabeli 2 

zaprezentowano wielkość i strukturę dotacji UE, uwzględniając oddzielnie transfery na 

szkolnictwo wyższe . 

W latach 2004-2006, czyli w pierwszej perspektywie finansowej dostępnej dla Polski 

po akcesji do UE, łączne dotacje UE na szkolnictwo wyższe wyniosły 10 038 mln zł; 

średnioroczna wartość wynosiła zatem 3 346 mln zł. W okresie programowania 2007-2013 

łączne dotacje UE na szkolnictwo wyższe wyniosły 27 073 mln zł, co stanowiło 72% łącznych 

dotacji UE od 2004 roku.  
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Tabela 1 Dotacje UE dla szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce  w latach 2004-2013 (w tys. zł) 

LP Lata 

Dotacje UE na szkolnictwo wyższe 
Łączne dotacje 

UE na 

szkolnictwo 

wyższe 

Dotacje UE na naukę 

Łączne dotacje 

UE na naukę 

Łączne dotacje UE na 

szkolnictwo wyższe i 

naukę 
85% wkładu z 

budżetu UE 

15% wkładu z 

budżetu państwa 

85% wkładu z 

budżetu UE 

15% wkładu z 

budżetu państwa 

1 
2004-

2006 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 10037759 

2 2007 175576 30984 206560 341082 60191 401273 607833 

3 2008 214194 37799 251993 556092 98134 654226 906220 

4 2009 2026632 357641 2384273 3453640 609466 4063106 6447380 

5 2010 1759296 310464 2069760 1197978 211408 1409386 3479146 

6 2011 2210555 390098 2600653 2994119 528374 3522493 6123146 

7 2012 2185032 385594 2570626 2439732 430541 2870273 5440900 

8 2013 1303645 230055 1533700 2154438 380195 2534633 4068333 

Razem 2007-

2013 
 

27072960 

Razem 2004-

2013 
37110719 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013 oraz Analizy wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

za lata 2004-2013. 
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Tabela 2 Struktura oraz dynamika dotacji UE dla szkolnictwa wyższego oraz nauki w latach 2007-2013 (w 

%) 

LP Lata 

Struktura 
Dynamika 

łącznych dotacji 

UE na szkolnictwo 

wyższe i naukę 

(2007=100) 

Łączne dotacje UE 

na szkolnictwo 

wyższe/Łączne dotacje na 

szkolnictwo wyższe i naukę 

Łączne dotacje 

UE na naukę/Łączne 

dotacje na szkolnictwo 

wyższe i naukę 

1 2007 33,98 66,02 100,00 

2 2008 27,81 72,19 149,09 

3 2009 36,98 63,02 1060,72 

4 2010 59,49 40,51 572,39 

5 2011 42,47 57,53 1007,37 

6 2012 47,25 52,75 895,13 

7 2013 37,70 62,30 669,32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013 oraz Analizy 

wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich za lata 2004-2013. 

 

Łączne dotacje UE na szkolnictwo wyższe w latach 2007-2013 charakteryzowały się 

zróżnicowaną dynamiką (rok 2007=100). O ile w 2008 roku dotacje te wzrosły o 49%, to 

w roku 2010 w porównaniu do roku bazowego zwiększyły się niemal jedenastokrotnie. Kolejny 

znaczący wzrost wskaźnika dynamiki zanotowano w 2011 roku – dziesięciokrotny wzrost 

w stosunku do roku bazowego. W latach 2012-13 wskaźnik dynamiki był niższy niż w roku 

2011, jednak nadal odnotowywany był wzrost transferów UE (w stosunku do roku 2007). 

W roku 2013 wskaźnik dynamiki wykazał niemal siedmiokrotne zwiększenie wartości dotacji 

w stosunku do roku bazowego. 

W pierwszym dostępnym dla Polski okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, 

redystrybucja funduszy UE (EFRR, EFS) odbywała się poprzez tzw. Sektorowe Programy 

Operacyjne oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-

2013 (15)16 głównym narzędziem redystrybucji funduszy pochodzących z EFS i EFRR były 

programy operacyjne, takie jak: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

                                                 

16 Zgodnie z zasadą „n+2”, która zakłada, że wydatki z budżetu środków europejskich mogą być dokonywane 

w okresie do dwóch lat po końcu danej perspektywy budżetowej – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, t.jedn. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm., art. 117. 
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 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 

 Regionalne Programy Operacyjne. 

Szkoły wyższe korzystały z funduszy UE dostępnych poprzez wszystkie wymienione 

programy operacyjne. 

Wielkość i skala pomocy zewnętrznej w postaci funduszy UE, które stały się istotnym 

narzędziem wspierającym inwestycje w szkolnictwie wyższym sprawiły, iż od 2004 roku 

środki pochodzące z EFS i EFRR stały się istotnym źródłem zasilania uczelni w środki 

pieniężne, stanowiące ich przychody. Środki te wykorzystywano na pokrycie wydatków 

związanych z pozyskiwaniem aktywów rzeczowych lub wartości niematerialnych i prawnych 

oraz aktywów niedotykalnych. 

Z punktu widzenia działań rozwojowych szkoły wyższe najczęściej inwestują dotacje 

UE w następujące działania (Kabuła, 2011, s 15): 

1) szkolenia i projekty edukacyjne podnoszące jakość instytucji (aktywa 

niedotykalne); 

2) nowe kierunki studiów (tzw. kierunki zamawiane; aktywa niedotykalne lub 

aktywa trwałe); 

3) programy stypendialne (aktywa niedotykalne); 

4) działalność naukowo-badawczą (aktywa niedotykalne lub aktywa trwałe); 

5) infrastrukturę badawczo-rozwojową (aktywa trwałe); 

6) aparaturę dydaktyczną (aktywa trwałe); 

7) infrastrukturę obiektów uczelni oraz infrastrukturę IT (aktywa trwałe). 

Część z tych działań, to procesy stricte inwestycyjne, a których efektem jest (lub będzie) 

zmiana wielkości i struktury aktywów trwałych uczelni – co jest domeną projektów twardych, 

czyli takich, których efektem jest budowa lub rozbudowa infrastruktury powiększającej aktywa 

trwałe. Wiele z programów rozwojowych finansowanych ze środków UE to projekty 

rozwojowe o charakterze miękkim, czyli takie, które nie generują wprost zmiany w strukturze 

aktywów, lecz generują aktywa niedotykalne. 

W tabeli 3 zaprezentowano relację dotacji UE dla szkolnictwa wyższego do PKB, jak 

też relację tych dotacji do nakładów inwestycyjnych w szkołach wyższych w Polsce w latach 

2004-2013, natomiast relację wartości dotacji UE do przychodów szkół wyższych 

zamieszczono w tabeli 4. 
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Z danych tabeli 3 wynika, że relacja dotacji UE dla szkolnictwa wyższego w 

porównaniu do PKB w okresie 2004-2006 wynosiła 0,34%, w latach 2007-2008 wielkość tego 

wskaźnika wykazywała odpowiednio poziom 0,05% i 0,07%. W 2009 roku widoczny jest 

wzrost tej relacji do 0,48%, ale już w roku 2010 poziom tego wskaźnika obniżył się do 0,25%. 

W kolejnym roku (2011) relacja dotacji UE do PKB wyniosła 0,40%, a w 2012 roku 0,34%. 

W 2013 roku poziom tego wskaźnika wyniósł 0,25%. 

 

Tabela 3 Relacja dotacji UE dla szkolnictwa wyższego do PKB oraz do nakładów inwestycyjnych w szkołach 

wyższych w Polsce w latach 2004-2013 

Lp. Rok 
Dotacje UE 

(tys. zł) 
PKB (tys. zł) 

Relacja 

dotacji UE 

do PKB (%) 

Nakłady 

inwestycyjne 

(tys. zł) 

Relacja dotacji 

UE do nakładów 

inwestycyjnych 

(%) 

1 2004-2006 10037 2967871 0,34 5780 173,65 

2 2007 607 1176737 0,05 2246 27,05 

3 2008 906 1275432 0,07 2394 37,84 

4 2009 6447 1343366 0,48 2624 245,68 

5 2010 3479 1416585 0,25 4950 70,27 

6 2011 6123 1523245 0,40 4963 123,37 

7 2012 5440,9 1612000 0,34 4411 123,34 

8 2013 4068 1635745,8 0,25 3465 117,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013 oraz Analizy 

wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich za lata 2004-2013. 

 

Wartość poznawczą tabeli 3 zwiększa ukazanie relacji dotacji UE na szkolnictwo 

wyższe do nakładów inwestycyjnych w szkołach wyższych. Relacja ta w latach 2007-2013 

wynosiła średnio 106,4%, przy czym w latach 2007-2008 wskaźnik wykazywał relatywnie 

niski poziom, stanowiąc w 2007 roku 27%, natomiast w 2008 roku 38%. W roku 2009 relacja 

wyniosła 246%; w ostatnim roku objętym badaniem poziom wskaźnika relacji obniżył się do 

117%. Mniej korzystnym poziomem wykazała się relacja dotacji UE do nakładów 

inwestycyjnych w 2010 roku (70%). Należy zauważyć, że omawiany wskaźnik w sposób 

pośrednio opisuje zaangażowanie uczelni w inwestycje z własnych środków, stąd też relacja 

dotacji UE do nakładów często kształtuje się powyżej 100%, co oznacza, że wartość projektów 

finansowanych z dotacji UE przewyższała wartość nakładów inwestycyjnych szkół wyższych. 
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Wyraźnie należy podkreślić, iż fundusze UE stanowiły impuls pobudzający proces 

inwestycyjny szkół wyższych w Polsce, w związku z tym przed uczelniami pojawiło się 

wyzwanie wygospodarowania własnych środków na inwestycje. Należy zaznaczyć, iż okres 

programowania 2014-2020 będzie ostatnim okresem pozyskania funduszy UE na inwestycje 

w tak dużej skali. 

Analizę dotacji UE dla szkół wyższych wzbogacono o ukazanie relacji tych dotacji 

w porównaniu do transferów publicznych dla szkół wyższych, do przychodów szkół wyższych; 

ukazano także wartość dotacji na jednego studenta, na jednego absolwenta oraz na jedną szkołę 

wyższą (tabela 4). 

 

Tabela 4 Relacja wartości dotacji UE do transferów publicznych dla szkół wyższych, przychodów szkół 

wyższych, liczby studentów, liczby absolwentów, liczby szkół wyższych w Polsce 

LP Lata 

Relacja dotacji 

UE do 

łącznych 

transferów 

publicznych 

dla szkół 

wyższych (%) 

Relacja dotacji 

UE do 

przychodów 

szkół wyższych 

(%) 

Wartość 

dotacji na 

studenta 

(zł) 

Wartość 

dotacji na 

absolwenta 

(zł) 

Wartość 

dotacji na 

jedną szkołę 

wyższą 

(tys. zł) 

Relacja 

dotacji dla 

jednej szkoły 

wyższej do 

PKB 

(%) 

1 
2004-

2006 
35 23 1760 8580 33835 

0,0011 

2 2007 6 4 310 1480 1911 0,0002 

3 2008 8 5 470 2150 2796 0,0002 

4 2009 54 35 3350 14660 19838 0,0015 

5 2010 30 18 1830  7260 10542 0,0007 

6 2011 51 31 3330 12310 18668 0,0012 

7 2012 44 27 3080 11210 16949 0,0011 

8 2013 31 19 2430 8940 13338 0,0008 

9 Średnia 32 20 2070 8330 14735 0,0009 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wykonania budżetu państwa za lata 2004-2013 oraz Analizy 

wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich za lata 2004-2013. 

 

Wyniki badań zestawione w tabeli 4 pozwalają ocenić rolę dotacji UE w kształtowaniu 

podstawowych strumieni finansowych szkół wyższych w Polsce. Analiza danych zawartych 

w tabeli będzie dotyczyć lat 2007-2013; jest to spowodowane brakiem danych dla 

poszczególnych lat w okresie 2004-2006. 
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Dotacje UE stanowiły od 6% (2007 rok) do 54% (2009 rok) transferów publicznych dla 

szkół wyższych. Relacja dotacji do łącznych transferów publicznych dla szkół wyższych 

ukazuje korzystną sytuację także w roku 2011 (51%) oraz w roku 2012 (44%). W 2013 roku 

wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 31%. 

Dotacje UE przysparzały od 4% (2007 rok) do 35% (2009 rok) przychodów 

operacyjnych szkół wyższych. W istotnym stopniu dotacje UE kształtowały przychody szkół 

wyższych w roku 2011 (31%) i w roku 2012 (27%). W ostatnim roku objętym badaniem 

wskaźnik ten wynosił 19%. 

Średnia wartość dotacji UE przypadająca na studenta szkoły wyższej wynosiła od 310 

zł (2007 rok) do 3 350 zł (2009 rok). Wysoki poziom wartości dotacji UE na jednego studenta 

zanotowano również w roku 2011 (3 330 zł) oraz w roku 2012 (3 080 zł), natomiast w 2013 

roku wartość dotacji na jednego studenta wynosiła 2 430 zł. 

Jeden absolwent wykorzystał średnio od 1 480 zł dotacji UE (2007 rok) do 14 660 zł 

(2009 rok). Relacja wartości dotacji na jednego absolwenta była również wysoka, wynosząc 

odpowiednio: 12 310 zł (2011 rok) i 11 210 zł (2012 rok). W 2013 roku poziom tego wskaźnika 

obniżył się do 8 940 zł. 

Jedna uczelnia wyższa pozyskała średnio od 1,9 mln zł (2007 rok) do 19,8 mln zł (2009 

rok). Za korzystną sytuację należy uznać wartość dotacji na jedną szkołę wyższą w roku 2011 

(18 668 tys. zł), a także w 2012 roku (16 949 tys. zł). W ostatnim roku badania na jedną szkołę 

wyższą przypadała dotacja w kwocie 13 338 tys. zł. 

W tabeli 4 ukazano również relację dotacji UE dla jednej szkoły wyższej do PKB. W 

okresie 2007-2013 wskaźnik ten kształtował się na poziomie od 0,0002% (2007 rok i 2008 rok) 

do 0,0015 (2009 rok). W 2013 roku relacja dotacji dla jednej szkoły wyższej do PKB wynosiła 

0, 0008%. 

Ponoszenie nakładów inwestycyjnych oraz kształcenie studentów i absolwentów to 

ważny czynnik (rzeczowy i ludzki) tworzenia PKB. Wskutek dotacji UE pozyskiwanych przez 

uczelnie wyższe tworzono nowe inwestycje sprzyjające pozyskiwaniu wiedzy, umiejętności i 
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kompetencji przez studentów, a tym samym potencjalnych absolwentów. Zarówno 

strumień nakładów inwestycyjnych w szkołach wyższych (w tym fundusze UE), jak też liczba 

osób z wyższym wykształceniem pracujących w gospodarce wpływają na wzrost PKB i 

kształtują kapitał ludzki.  

Podsumowanie i wnioski 

W latach 2004-2013 fundusze UE stanowiły istotne źródło finansowania potrzeb 

inwestycyjnych szkół wyższych w Polsce. Świadczy o tym choćby relacja wielkości dotacji UE 

przekazywanych szkołom wyższym do PKB i odniesienie tego wskaźnika to wydatków 

państwa na szkolnictwo wyższe do PKB. Sektor szkolnictwa wyższego bardzo dobrze poradził 

sobie z absorbcją funduszy UE, co pobudziło również oczekiwania ośrodków akademickich co 

do kontynuacji polityki redystrybucji funduszy UE z uwzględnieniem potrzeb szkolnictwa 

wyższego. Wyraźnie należy podkreślić, iż fundusze UE stanowiły impuls pobudzający proces 

inwestycyjny szkół wyższych w Polsce, w związku z tym przed uczelniami pojawiło się 

wyzwanie wygospodarowania własnych środków na inwestycje, co skłoniło szkoły wyższe do 

racjonalizacji polityki finansowej. 

W ramach rekomendacji wynikających z analiz przedstawionych w niniejszym artykule 

warto podkreślić, iż aby zachować wysoki stopień inwestycji w sektorze szkolnictwa wyższego 

niezbędna jest synergia między wydatkami na szkolnictwo wyższe pochodzące z budżetu 

państwa, jak też właściwą redystrybucją funduszy UE. Warto jednocześnie zabezpieczyć stałe 

źródło finansowania procesu inwestycyjnego w szkolnictwie wyższym ze środków UE na 

poziomie ok. 0,30% PKB. 
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Streszczenie 

Szkolnictwo wyższe staje się istotnym sektorem polskiej gospodarki oraz kreatorem 

kapitału ludzkiego, który jest uznanym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Inwestycje w 

szkolnictwo wyższe przyczyniają się do poprawy jakości kapitału ludzkiego oraz zwiększenia 

jego produktywności, co skutkuje szybszym tempem wzrostu PKB. W ostatnich latach 

fundusze UE stały się istotnym źródłem publicznego inwestowania w szkolnictwo wyższe, a 

Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020 utrzymują ten trend. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie funduszy UE jako istotnego czynnika 

wpływającego na inwestycje w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, poprzez skorelowanie 

intensywności tychże funduszy z m.in. nakładami inwestycyjnymi szkół wyższych w Polsce. 

Źródłem danych niezbędnych do przeprowadzenia badań były przede wszystkim raporty GUS 

(w tym publikacja Szkoły wyższe i ich finanse), jak też studium literatury przedmiotu. Czasokres 

badań obejmował lata: 2004 – 2013. 

 

 


