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IV kadencja

Pan

                     Marek Borowski

                      Marszałek Sejmu

                                    Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą

projekt ustawy:

             - o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana

posła Jana Burego.

(-) Edmund Borawski, (-) Bolesław Bujak, (-) Jan Bury, (-) Czesław Cieślak(-) Zbigniew

Deptuła, (-) Janusz Dobrosz, (-) Bronisław Dutka, (-)  Józef Gruszka, (-)  Stanisław Kalemba,

(-) Stanisław Kalinowski, (-) Eugeniusz Kłopotek, (-) Jan Kubik, (-) Zbigniew Kuźmiuk, (-)

Józef Mioduszewski, (-)  Waldemar Pawlak,  (-)  Janusz Piechociński , (-) Zdzisław

Podkański, (-) Tadeusz Polański, (-) Tadeusz Samborski, (-)  Marek Sawicki, (-) Zbigniew

Sosnowski, (-) Ryszard Stanibuła, (-) Franciszek Jerzy Stefaniuk, (-) Leszek Świętochowski,

(-)Wiesław Woda, (-) Janusz Wojciechowski, (-) Adam Woś, (-)  Wojciech Szczęsny

Zarzycki, (-) Józef Zych.



Projekt

USTAWA

 z dnia........... 2002 r.

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z
1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3,
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz.
110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) w art. 152 ust 1 otrzymuje
brzmienie:

" 1. Studentowi studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych przysługuje prawo do
pomocy materialnej, w tym także do stypendium socjalnego, ze środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie państwa".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2003r.

Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) przewiduje możliwość przyznania studentom studiów
dziennych, zaocznych i wieczorowych prawa do pomocy materialnej, w tym także do
stypendium socjalnego- ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

W aktualnym stanie prawnym, studenci studiów zaocznych i wieczorowych nie mogą
liczyć na wsparcie materialne ze strony państwa. Stypendia socjalne otrzymują studenci
studiów dziennych państwowych i niepaństwowych, stypendia naukowe jedynie studenci
dzienni uczelni państwowych. Ponadto, studenci szkół niepaństwowych nie otrzymują
również pomocy w wypadkach losowych, a także dopłat do kwater. Podkreślić należy, że
zróżnicowanie poszczególnych grup studentów jest zbyt głębokie.

Wydaje się zatem słusznym, dokonanie takich zmian ustawowych, aby wyeliminować
rozwiązania dyskryminujące studentów studiów zaocznych i wieczorowych.

System pomocy materialnej dla studentów zaocznych i wieczorowych powinien być
porównywalny z systemem pomocy dla studentów studiów dziennych.

Nierówne traktowanie poszczególnych rodzajów studiów nie może wynikać jedynie z
trudnej sytuacji materialnej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Państwo powinno przyjąć takie rozwiązania w systemie pomocy materialnej studentom, które
umożliwiłoby wyrównanie szans młodzieży studiującej bez względu na rodzaj studiów.

Podkreślić należy, że na konieczność uzupełnienia przepisów ustawy o wskazanie



systemu stypendialnego dla studentów zaocznych i wieczorowych celem wyeliminowania
luki prawnej w tym zakresie wskazał Trybunał Konstytucyjny.

Projekt ustawy przyniesie pozytywne skutki społeczne, ponieważ wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i postulatom studentów studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym.

Wszystkich studentów jest około 1,7 mln, z czego 946 tys. stanowią studenci
wieczorowi i zaoczni. W tym roku w budżecie państwa na stypendia zarezerwowano 606
mln. zł zaś na przyszły rok zarezerwowano 703 mln zł.

Wprowadzenie w życie ustawy spowoduje obciążenie budżetu państwa w 2003r. roku
w wysokości około 100 mln. zł, ponieważ  należy zabezpieczyć środki na ostatni kwartał
2003r. Wydatki na ten cel mogą być niższe ze względu na fakt, że wielu studentów
studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym pracuje.

Proponowana zmiana zapisu ustawy o szkolnictwie wyższym jest zgodna  z prawem
Unii Europejskiej.






