
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 września 2009 r.

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

(druk nr 667)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr

164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 40.
1.  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw

oświaty i wychowania w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa
wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zlecić uczelni wykonanie
określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych,
zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 w
odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych
oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

<3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra wskazanego w art.
33 ust. 2, może zlecić uczelni wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1.>

Art. 96.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych, do spraw zdrowia, do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz do spraw gospodarki morskiej określa, w
drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów
międzykierunkowych studiów stacjonarnych, z uwzględnieniem warunków
kadrowych niezbędnych do prowadzenia studiów określonego stopnia, a także
wskaźniki kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych
dziedzinach nauki, mając na uwadze rodzaj niezbędnych kosztów ponoszonych w
związku z kształceniem i badaniami na danym kierunku i danej dziedzinie naukowej
oraz przygotowaniem doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej,
naukowej i badawczej;

2) zasady podziału dotacji, o których mowa w art. 94, z uwzględnieniem:
a)  w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 - danych o liczbie

studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich i nauczycieli akademickich oraz o wskaźnikach kosztochłonności
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poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i stacjonarnych studiów
doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki,

aa) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 - danych o liczbie
studentów studiów stacjonarnych, w ramach kształcenia których są wykonywane
zadania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

b) w zakresie pomocy materialnej dla studentów - danych o liczbie studentów,
liczbie studentów studiów stacjonarnych uprawnionych do zakwaterowania w
domach studenckich oraz liczbie studentów będących w trudnej sytuacji
materialnej,

c) w zakresie pomocy materialnej dla doktorantów - danych o liczbie doktorantów,
liczbie doktorantów studiów stacjonarnych uprawnionych do zakwaterowania w
domach studenckich oraz liczbie doktorantów będących w trudnej sytuacji
materialnej<;>

<3) zasady i tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10,
uwzględniając warunki finansowania inwestycji, sposób przekazywania
środków z budżetu państwa oraz sposób rozliczania inwestycji >

- zapewniając, w ramach posiadanych środków budżetowych, możliwie najlepsze
funkcjonowanie uczelni.

Art. 173.
1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w

budżecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
6) stypendium na wyżywienie;
7) stypendium mieszkaniowego;
8) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie
w stołówce studenckiej uczelni.

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i
dziecka.

<Art. 173a.
1. Pomoc materialna dla studentów może być przyznawana przez jednostki samorządu

terytorialnego.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale w

szczególności:
1) rodzaj pomocy materialnej;
2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;
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3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;
4) maksymalny poziom pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, jest aktem prawa miejscowego.
Art. 173b.

1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogą być przyznawane przez osoby
fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami
prawnymi.

2. Zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego.

3. W odniesieniu do studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych,
medycznych oraz morskich uprawnienia określone w ust. 2 wykonuje minister
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii właściwych
ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2.>

Art. 179.
1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji

materialnej.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość

dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium
socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o
stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia
się dochody osiągane przez:

1) studenta;
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia
przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne
bez względu na wiek;

3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu
dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci
niepełnosprawne bez względu na wiek.

5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do
ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium
mieszkaniowe ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie
wlicza się:
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1) dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny
finansowo;

2) świadczeń, o których mowa w art. 173 ust. 1;
3) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne";

4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.)[.]<;>

<5) pomocy materialnej, o której mowa w art. 173a i 199a.>
6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie

następujące warunki:
1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy

od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim
miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego
roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie
stypendium;

4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z
rodzicami bądź jednym z nich.

7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania
się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe
przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na
podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody
te sumuje się.

Art. 199.
1. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego;
2) zapomogi;
3) stypendium za wyniki w nauce;
4) stypendium na wyżywienie;
5) stypendium mieszkaniowego;
6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103, na zasadach
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określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu
doktorantów i uczelnianym organem samorządu studenckiego.

3. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
o pomocy materialnej dla studentów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Stypendium za wyniki w nauce:
1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który

osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane

doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium
spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów
doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy
doktorskiej,

c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

<Art. 199a.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla
doktorantów na zasadach określonych w art. 173a.

Art. 199b.
Stypendia naukowe dla doktorantów mogą być przyznawane przez osoby fizyczne lub
osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi na
zasadach określonych w art. 173b.>

[Art. 255.
1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych

w art. 3.
2. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przedłoży projekt ustawy dostosowującej

nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań określonych w art. 3.
3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych

utworzonych w drodze rozporządzenia albo uczelni publicznych niebędących uczelniami
akademickimi do wymagań określonych w art. 3.

4. Do dnia 31 marca 2009 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej
przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący
dostosowania nazwy uczelni do wymagań określonych w art. 3.

5. Nazwę uczelni niepublicznej, której uprawniony organ lub założyciel nie dopełni
obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zmienia minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego. Decyzję o zmianie nazwy wydaje się z urzędu.]

<Art. 255.
1. Do dnia 30 czerwca 2012 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań

określonych w art. 3.
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2. Do dnia 30 czerwca 2011 r. Rada Ministrów przedłoży projekt ustawy
dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań określonych
w art. 3.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych
utworzonych w drodze rozporządzenia albo uczelni publicznych niebędących
uczelniami akademickimi do wymagań określonych w art. 3.

4. Do dnia 31 marca 2011 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej
przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek
dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań określonych w art. 3.

5. Jeżeli uprawniony organ lub założyciel uczelni niepublicznej nie dopełni obowiązku,
o którym mowa w ust. 4, nazwę tej uczelni zmienia minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego. Decyzję o zmianie nazwy wydaje się z urzędu.>

Art. 261.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na
wniosek organu prowadzącego, działającą w dniu wejścia w życie ustawy publiczną szkołę
pomaturalną, realizującą co najmniej dwuletni program nauczania zawodowego, po spełnieniu
warunków wymaganych w ustawie dla utworzenia uczelni zawodowej, przekształcić w
uczelnię prowadzącą studia pierwszego stopnia. Do tak utworzonej uczelni zawodowej
stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

<Art. 261a.
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia,

na wniosek organu prowadzącego publiczną szkołę pomaturalną, kolegium
nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium
pracowników służb społecznych utworzyć publiczną uczelnię zawodową albo, po
uzyskaniu zgody senatu uczelni publicznej, włączyć do tej uczelni publiczną szkołę
pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych
albo kolegium pracowników służb społecznych, określając zasady przejęcia
pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów, na które
słuchacze tych placówek będą przejmowani oraz tryb ukończenia studiów
pierwszego stopnia, mając na celu zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

2. W przypadku włączenia placówek, o których mowa w ust. 1, do uczelni publicznej:
1) wobec podstawowych jednostek organizacyjnych przejmujących pracowników i

słuchaczy okresowo, nie dłużej jednak niż na 3 lata, określa się indywidualne
wymagania w zakresie minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia
danego kierunku studiów oraz do prowadzenia kształcenia poza siedzibą
uczelni;

2) dla przejętych słuchaczy tworzy się specjalność o charakterze zawodowym,
której program nauczania w okresie nieprzekraczającym 3 lat od jej utworzenia
może odbiegać od standardów kształcenia na danym kierunku studiów;

3) będącej uczelnią zawodową możliwe jest prowadzenie kształcenia poza siedzibą
tej uczelni w dotychczasowej siedzibie placówki przez okres nie dłuższy niż 3
lata, po określeniu indywidualnych wymagań, o których mowa w pkt 1, pod
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warunkiem utrzymania wyłącznie zawodowego charakteru prowadzonych
specjalności.

3. W okresie od przejęcia przez uczelnię jednostki, o której mowa w ust. 1, do końca
roku budżetowego, w którym nastąpiło przejęcie, jednostka samorządu
terytorialnego prowadząca dotychczas jednostkę, o której mowa w ust. 1,
przekazuje uczelni, na podstawie porozumienia, środki finansowe w formie dotacji
celowej w wysokości nie niższej niż przypadająca na ten okres kwota ustalona na
prowadzenie jednostki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez jednostkę samorządu terytorialnego; porozumienie może również określać
warunki przekazania uczelni składników majątku jednostki.

4. Zasady określone w ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku połączenia
tych placówek w publiczną uczelnię zawodową.

5. W przypadku placówek niepublicznych zasady określone w ust. 1 i 2 uwzględnia się
w pozwoleniu na utworzenie z nich niepublicznej uczelni zawodowej.

Art. 261b.
Porozumienia zawarte przez publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie,
nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych
ze szkołami wyższymi tracą moc z dniem 1 września 2014 r. w zakresie umożliwiającym
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego w publicznej szkole pomaturalnej,
kolegium nauczycielskim, nauczycielskim kolegium języków obcych albo kolegium
pracowników służb społecznych, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w szkole
wyższej oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata.>


