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Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga, która dotyczy systemu 

finansowania uczelni artystycznych w Polsce. Skarżący wskazują, że obowiązujące w tym 

zakresie uregulowania prawne mogą być uznane za niezgodne z art. 32 ust. 1 

Konstytucji, a także z art. 70 ust. 4 Konstytucji, który gwarantuje obywatelom 

powszechny i równy dostęp do wykształcenia. 

Zgodnie załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa 

dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 463),  przy ustalaniu dotacji dla 

uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną uwzględnia się: kwotę 

dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla tej uczelni artystycznej w danym 

roku, kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w 

danym roku, wskaźnik kosztochłonności tego kierunku studiów stacjonarnych 

prowadzonego w tej uczelni artystycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), liczbę kierunków studiów prowadzonych w tej uczelni 

artystycznej, liczbę studentów studiów stacjonarnych na tym kierunku studiów w tej uczelni 
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artystycznej, wynikającą z danych przekazanych przez tą uczelnię artystyczną, a także 

liczbę uczelni artystycznych. 

Skarżący wskazują, że w praktyce różnica w dotacji na jednego studenta 

pomiędzy poszczególnymi uczelniami artystycznymi wynosi nawet 100 %. Dla 

przykładu w 2014 r. w Akademii Teatralnej w Warszawie wysokość dotacji wynosiła 

58.894 zł, a na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wynosiła 26.026 zł na jednego 

studenta. Takie zróżnicowanie wysokości dotacji Skarżący uznają za wysoce 

niesprawiedliwe i niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.  

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska w opisanej 

powyżej sprawie. 
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