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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 12 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

(druk nr 776)

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Art. 56.
1. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co najmniej dwóch trzecich

głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w
uczelni.

<1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1a, wymóg

zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.>
2. Statut uczelni publicznej, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania

stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznej dwa takie uprawnienia,
wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu.

3. Statut uczelni publicznej niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 wchodzi w życie
z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji
zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie został określony termin późniejszy. Statut
wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia ministrowi właściwemu
do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli w tym terminie minister nie odmówił
zatwierdzenia statutu lub nie wezwał uczelni publicznej do usunięcia uchybień.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia zatwierdzenia statutu w
razie stwierdzenia jego niezgodności z prawem. Przed podjęciem decyzji o odmowie
zatwierdzenia statutu minister wzywa uczelnię publiczną do usunięcia niezgodności z
prawem. Minister zatwierdza statut nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia
otrzymania statutu w prawidłowym brzmieniu.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uczelni wojskowych, służb państwowych,
artystycznych, medycznych oraz morskich, z tym że uprawnienia ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust.
2.

Art. 58.
[1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny uczelni

wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1.]
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<1. Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny
uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 1, po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych działających w uczelni.>

<1a. Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
1b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1a, wymóg

zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.>
2. Statut uczelni niepublicznej określa sposób przejęcia funkcji założyciela w razie jego

śmierci, jeżeli jest osobą fizyczną, albo likwidacji, jeżeli jest osobą prawną, oraz zasady i
tryb likwidacji uczelni, z uwzględnieniem zobowiązań założyciela uczelni w przypadku
jej likwidacji. Przejęcie funkcji założyciela wymaga zgody ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

3. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie
został określony termin późniejszy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Statut uczelni niepublicznej, która posiada co najmniej cztery uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznej dwa takie uprawnienia,
wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu lub w decyzji założyciela.

5. Do statutu uczelni niepublicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3-5.


