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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Nadzwyczajna 
„Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

- o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym. 
 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Michał Marcinkiewicz. 

 

 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

(-) Mirosław Sekuła 
  

 



 
 

projekt  

 

 

USTAWA 
z dnia …………………………2009 r.  

 
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 

 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.1)) po art. 184 dodaje się art. 184a w brzmieniu: 
 

„Art. 184a. 1. Jeżeli uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego tak stanowi, student spełniający kryteria 
określone w tej uchwale może ubiegać się o pomoc materialną. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
1) rodzaj pomocy materialnej; 
2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną; 
3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana  

pomoc materialna; 
4) maksymalny poziom pomocy materialnej, o którą może 

ubiegać się student. 
3. Jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć uczelni 

czynności związane z udzielaniem pomocy materialnej studentom 
na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1. 

4. Pomoc materialna udzielona studentowi na podstawie ust. 1 nie 
jest wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 179 ust. 5.”. 

 
Art. 2.  

Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z 
bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, wynikające z uchwał organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego podjętych przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy, wydatkuje się na dotychczasowych zasadach. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 

i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, 
poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 

 
 



 

 

 
UZASADNIENIE 

 
1. Wyjaśnienie celu ustawy. 

 Celem projektu ustawy jest umożliwienie studentom korzystania                            

z przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na 

bezzwrotną pomoc materialną. Podjęta nowelizacja jest skutkiem niedawnego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sąd ten zajmował się uchwałą 

powołującą do życia miejski program stypendialny dla wybitnych studentów 

lubelskich uczelni. Jak wynika z doniesień prasowych, podstawą wyroku był brak 

wyraźnego wskazania w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym lub innym akcie 

normatywnym tej rangi, że stypendia mogą być finansowane również ze środków 

pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego. Problem ma większą skalę, 

gdyż na podobnych podstawach jak w Lublinie opierają się stypendia w Krakowie lub 

Wrocławiu. Natomiast w samym Lublinie do ratusza wpłynęły 334 wnioski                     

o stypendia, w tym 130 od doktorantów. Warunkiem uzyskania pomocy jest średnia 

ocen na poziomie co najmniej 4,8. W konsekwencji należy uznać, że zagadnienie 

regulowane niniejszą nowelizacją, pomimo że jest wynikiem jednego wyroku sądu 

administracyjnego, może mieć daleko idące skutki również dla szeregu innych 

samorządów i uczelni w Polsce. 

 

 2. Przedstawienie stanu obecnego. 

 W obecnym stanie prawnym, w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym 

brak jest jakichkolwiek przepisów materialnych umożliwiających uzyskiwanie przez 

studentów środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 

pomoc materialną. 

 

3. Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. 

 Dodanie do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym nowego przepisu, 

dotyczącego możliwości przyznawania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów, jest kluczową zmianą                              

w proponowanym projekcie ustawy. Wychodzi ona naprzeciw zarzutom 

podniesionym w cytowanym wyżej wyroku sądu administracyjnego. Takiego 



przepisu dotychczas w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym nie ma. Formuła 

dodawanego przepisu celowo jest inna, niż obowiązującego art. 173 ust. 1 ustawy, 

który stanowi, że student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Formuła dodawanego art. 188a ust. 1 

zapewni uniknięcie interpretacji, zgodnie z którą student ma prawo podmiotowe 

ubiegania się o stypendia samorządowe. Dodawany przepis uzależnia uprawnienie 

studenta od swobodnej decyzji samorządu, co w konsekwencji nie będzie rodziło 

obowiązku sfinansowania tego zadania z budżetu państwa. 

 Proponuje się również przepis dostosowujący, dzięki któremu możliwa będzie 

wypłata stypendiów studentom i doktorantom, pochodzących ze środków jednostki 

samorządu terytorialnego, udzielonej przed dniem wejścia w życie nowelizacji               

(a więc sanowanie stanów faktycznych takich, jaki zaistniał w Lublinie).   

 

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

 Należy zakładać, że wejście w życie niniejszej nowelizacji ustawy spowoduje 

pozytywne skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Przede wszystkim 

umożliwi zaspokojenie potrzeb socjalnych studentów i doktorantów, którym 

dotychczas przyznano stypendia ze środków samorządowych, a których wypłata w 

świetle cytowanego wyżej orzeczenia może być zagrożona. Ponadto, projekt 

usankcjonuje prawnie narzędzia stymulujące rozwój społeczności lokalnych 

stosowane już obecnie przez wiele jednostek samorządu terytorialnego.  

 Wejście w życie nowelizacji nie spowoduje negatywnych skutków 

finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego            

w związku z tym, że możliwość ufundowania stypendiów dla studentów już istnieje         

w ustawach samorządowych, a decyzja o jej przyznaniu jest suwerennym 

rozstrzygnięciem samej jednostki. Skutkiem prawnym nowelizacji będzie usunięcie 

luki prawnej w obowiązującej ustawie, które wytknął Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Lublinie w swoim wyroku.  

 Projekt ustawy nie wymaga wydawania aktów wykonawczych, a więc wymóg 

określony w art. 34 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Sejmu nie wymaga w przedmiotowym 

przypadku spełnienia. 

 Należy zakładać, że zgodnie z art. 34 ust. 3 regulaminu Sejmu Marszałek 

Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania skieruje niniejszy projekt ustawy 

do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

 



5. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 

 Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 5 lutego 2008 r. 
 
BAS-WAL-201/09 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (przedstawiciel 

wnioskodawcy: poseł Michał Marcinkiewicz)  
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 ze zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy przewiduje dodanie nowego art. 184a do ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze 
zmianami). Zmiana ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla udzielania 
studentom przez jednostki samorządu terytorialnego bezzwrotnej pomocy 
materialnej.  

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
Michał Królikowski 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szkoła wyższa 
 



Warszawa, 5 lutego 2009 r. 
BAS-WAL-202/09 
 

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia 

w sprawie stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Michał 

Marcinkiewicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 

 
Projekt ustawy przewiduje dodanie nowego art. 184a do ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze 
zmianami). Zmiana ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla udzielania 
studentom przez jednostki samorządu terytorialnego bezzwrotnej pomocy 
materialnej.  

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. 
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych  

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, szkoła wyższa 
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Ooinia z wo i. włr.mlńsko-mgzurslś.iego

Proponowana zmiana projektu ustawy ,,O znrianie ustawy - prawo o szkolnictwie
wyzszym''. jest bardzo pohzebna reguluje, bowienr lnvęstie pnYznawulia sĘpendiów
studentom przez jednostki sarrrorządu terytońalnego. Ięzyk proponowanej aniany jest
precyzyjny i jednoznaczny.

Nasuwa się jednak pytanie czy nte byłoby zasadrre rozszęrzenie art. 184a ust' l
o zapis na mocy' którego sfypendystami jednostek samorządu terytorialnego mogliby zostać
także doktoranci. Nię trudno wyobrazió sobie sytuację, w której samorzqd sta;e się
zaintęresowany pozyskanian wysoko wyspecjalizowanej kadry dla dysc1pliny nauki lub
eahęz;. przemys}u kluczowego dla lokalnego rozwoju społecano-gospodarczego. Stypendium
dla doltorantów możę stać się jednym z nuz$ń pomocnym w realizacji wskazanego cel.
Pozostawienie obecnego zapisu art. 184a możę zrodzić wąęliwoŚci czy jednostki samorzędu
terytorialnego mo gą firndować st1pendia doktorantom.

Dyrektor
Departamantu Kuinlry i Ędukacji

Uruędu Marszałkowski e go
woj. Warmińsko.Mazurskiego

Zdzisł.aw Fadrowski
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W ocipowieclzi na pismo z dnia l2 lutcgo 2009 roku (PS"27l09, dotyczy BK-020-

719l1g) w załipzcniu przcsyłam uchwałę Nr 40l/2009llrczydium Rady Glówncj Szliolnictwa

Wyższego z clnią 19 lutcgo 2009 roku w sprawic komisyjncgo projcktu ustawy o zmianic

ustawy - Prawo o szkolnictwic wyższym.

Łączę wyrazy szacunku,

Prz.ewodnicz4cy Rady Glównej
Szliolnictwa WfzszcSp

lL[/ii";/,),/'
t1 ' /

,/;t,v 
Błażcjówski

Warszarr'ą dnia l0 malca 2009 rolcu

ul. lYrprihla 1/J, 00-5?9 lYlrrsz;rrvlr
|r:l.: (0 2i) 529 ?5 64, 5]'] ?.5 ó2. flr|c: (U ?z)529 27 6$, Irmiri l:r;rdaglorvnafł]nttti l lw.grlv.pl, intenlct:urvtv.rg.:,v'cciu'l l l

I .3l= !t?:t-T ńE-' lE . ' lĘłl^1 T.I : n:l)ltl-J dN : iltl



Uchwala Nr.ł01/2009
l,rczy di u m Rrrcly G lów ncj Szlro lnictwa Wy.ższcgrr

z dnia 19 lutcgo 2009 roku

rv sprnwic komisyjncgo projcktu ustrwy o zmianic ustlwy - Prrtwo o szkolnichvic
wy.ŻsIrynl

Po rozpatrzctriu. na wniosck Zastępcy Szcla Kance|arii Scjmu z dnia 1-3 lutcgo 2009

roku (pismo PS.27109), komisyjnego projcktrr ustawy o znrianic uŚtaury - Pralvo o

sz.ko]nictrvic rvyzszym. Rada Glówni:, stosownie do art. 45 ust' 2 pk1 4 ustcrły z dnie 27 lipca

2005 roku. Prawo o szkolnictwic wyżsrym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn, zm'). uchwale

co następuje.

]. Rada GłÓwna Szkolnictwa WyŹ.szcgo opiniujc poą'tywnic idcę z.ut.artą rv projcl<cic

usta\ĄY'

?. Rada Gł'ówna wnosi niżcj ptzcdstawionc uwagi.

. AJ.t, l8'1a. który nra być dodany po l84 obecnej ustawy' powinicn rozpocąTlgĆ się cld

i-n1bnlracji, że jcdnostki salrrora1du tcrytorialnr.'go mogąprzcznaczać środki finansowc

na polnoc rnatcrialną dia studcntÓw'

. Środlci n& Pomoc nratcrinlną porvinny być przyznawanc na pofutcwie krłtcriów

określonycli w uclrwale jednostki santorz.ądu tetytorialnego,litóra okrcślg:

1) rodzaj pomocy rnatcrialncj;

1) sposóLr i tcnniny ubicgania się o pomoc molcriłlną;

3) $posób wyłaniania studentów, lctóryrn będzic przyzualla pon]oc nrilerialna;

1) mrrJł.symł]ny poziom pomocy m;rtcrialncj, o ktorąnloże ubicgać się student.

. Najprawdopodobnicj zbędny jcst art. 2 _ skoro Środki przcznaczanc z lrczzlwotną

polnocą matcrialną dla srudcntów przyznanc wczcśnicj ,'vydatkowane nlają byĆ rla

do tychcza*so wych zasedech.

. NiczLlędnc jcst uwzględnicnic rrrozliwości uzyskiwtnia pomocy mrtcńaincj przcz

r.Joktrornntórv.

Najlcpici byłoby clo ustnwy - Prawo o szltolnictwic wyższy'ru z dnic 27 lipca 2005

roku ('Dz. U. nr 164 po,l. l365 zpó,in, zrr,) tJodtć rrń. }99a o Llrzmicniu:

. . ' j r5 !F:FT ńBEa .dul^l  TT : T|S)IUJ il|.ł
. -i 

t-l



1' .Icdnostki satlrorządu tcrytoriulncgo mogą ptzcznaczać środki tlnansolvc nx polTloc

materialną dl a doktorów'

2, Do prz-yznawanitr pomocy matcrialncj, o kt(iręj mowa w ust. 1. stosujc się

odporvicdnio przcpisy o pornocy młtcrialncj dla sfudcntów określonc rv art. 184a.

Llchwałę otrz1'mujc Za.stępcr Szcfa Kancelarii Scjmu oraz Ministcr Nauki

Szliolni ctwa Wyższcgo'

Prztwoduiczący Rady G łÓwn ej

!. ' lI.:; ::t.:t.T EI-;IBE .,jĘl ' l  TT : ns)itjj ut'l ; :lr-l


	Druk nr 1783
	Warszawa, 22 stycznia 2009 r.
	S
	R
	V
	Pan 
	Bronisław Komorowski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej


