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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego 
projektu ustawy: 

- o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (druk nr 2215). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



 
                      

Stanowisko Rady Ministrów  
wobec poselskiego projektu ustawy  

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2215) 
 
Przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (druk nr 2215), przewiduje utworzenie trzeciej (obok istniejących już konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Wyższych oraz Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół 
Polskich) konferencji – Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). 
Projekt przewiduje zmiany w art. 54 przez wprowadzenie ust. 1a, w brzmieniu:  
„1a. Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej 
liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, mogą utworzyć 
Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych”.  
Zmiana ma na celu umiejscowienie w strukturze reprezentacji uczelni – nowej reprezentacji 
publicznych wyższych szkół zawodowych. 

 
Rząd negatywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym.  
 
Art. 54 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje dwie konferencje, które 

są stowarzyszeniami rektorów uczelni akademickich (KRASP) oraz uczelni zawodowych 
(KRZaSP). Podział ten wynika z potencjału uczelni i posiadanych uprawnień w zakresie 
kształcenia kadr naukowych oraz tworzenia kierunków studiów. Członkami Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich są zarówno publiczne jak i niepubliczne uczelnie 
akademickie, a członkami Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – niepubliczne 
uczelnie zawodowe i państwowe wyższe szkoły zawodowe.  

 
Rząd nie widzi uzasadnienia dla utworzenia kolejnej konferencji rektorów, gdyż  

sprowadzało by się to do wykazania odrębności publicznych uczelni zawodowych od 
niepublicznych, ze względu na formę własności oraz sposób finansowania. Biorąc pod uwagę 
zadania konferencji rektorów określone w art. 55 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
według tego samego kryterium można byłoby wydzielić niepubliczne uczelnie akademickie  
z KRASP. Umocowanie ustawowe Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 
może spowodować dążenie do instytucjonalnego i ustawowego wyodrębnienia pozostałych 
konferencji rektorów, w tym skupiających uczelnie o określonym profilu kształcenia, których 
obszar działania częściowo pokrywa się z obszarem działania KRASP czy KRZaSP, co nie 
znajduje uzasadnienia, w szczególności z punktu widzenia realizacji wspólnych celów  
i perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego.  

 
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe na mocy art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym, mają prawo zrzeszenia się w Konferencji Rektorów Zawodowych 
Szkół Polskich, a także – na mocy statutu KRASP – mogą uczestniczyć w obradach tego 
stowarzyszenia na prawach członka stowarzyszonego. Ponadto KRePSZ jako jedno  
ze znaczących stowarzyszeń uczelni uczestniczy w konsultacjach społecznych projektów 
istotnych rozwiązań dotyczących szkolnictwa wyższego. Należy podkreślić, że na forum 
międzynarodowym nie jest istotny podział na uczelnie publiczne i niepubliczne, ale na 
uczelnie akademickie i zawodowe. 
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Poselski projekt ustawy nie reguluje ponadto statusu Konferencji Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich po powstaniu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych. W związku z tym, można domniemywać, że publiczne uczelnie zawodowe 
mogą być reprezentowane w obu tych gremiach. 

 
W opinii Rządu możliwość stowarzyszania się rektorów państwowych wyższych  

szkół zawodowych w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz 
uczestnictwa w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),  
w sposób wystarczający zapewnia reprezentację w działających w obszarze szkolnictwa 
wyższego organach opiniodawczych, umocowanych ustawowo.  

 
Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (druk nr 2215). 
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