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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach
zawodowych, ustawy o pożyczkach
i kredytach studenckich oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wraz z projektami
podstawowych aktów wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Finansów.

Z wyrazami szacunku

(-) Leszek Miller



Projekt

U S T A W A

z dnia                        

o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych,

ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych

ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr

65, poz. 385, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1,1a i 2, przyznaje

właściwy minister.”,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

studenckiego dokonuje podziału dotacji, o której mowa w ust.

1 pkt 1a.

 8. W nowoutworzonej uczelni podziału dotacji dokonuje na okres

roku rektor.”;

2) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art. 24a. Uczelnia państwowa w ramach dotacji, o której mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 1a, może dofinansować remonty domów i

stołówek studenckich.”;

3) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi,

w drodze rozporządzenia, warunki i tryb występowania uczelni
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niepaństwowej o dotacje, o których mowa w art. 24,

uwzględniając w szczególności liczbę własnej kadry dydaktycznej,

liczbę kształconych studentów, zaangażowanie własnych środków

w rozwój bazy materialnej uczelni oraz osiągnięcia uczelni w

dotychczasowym kształceniu, a  w  przypadku dotacji na pomoc

materialną również liczbę studentów w trudnej sytuacji

materialnej.”;

4) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a.  1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla

studentów.

 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się:

1) z dotacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a,

z  wyłączeniem środków na stypendia ministra za

osiągnięcia w nauce, o których mowa w art. 152

ust. 1 pkt 3,

2) z opłat za korzystanie z domu studenckiego,

3) z opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej,

4) z innych przychodów, w tym z opłat za wynajem

pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.

3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części,

o  której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na

wypłaty stypendiów i zapomóg oraz na remonty

domów i stołówek studenckich.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części,

o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na

pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek

studenckich, a  w  przypadku uczelni państwowej także

na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych

w tych domach i  stołówkach oraz na odpis na
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zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym

mowa w art. 122, dla tych pracowników.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części, o

której mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być również

przeznaczony na cele określone w ust. 3.

6. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki

funduszu pomocy materialnej dla studentów

pochodzące ze źródła, o którym mowa w  ust. 2 pkt 1,

przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele

określone w ust. 3, a środki pochodzące  ze  źródeł

określonych  w  ust. 2   pkt 2-4, na cele określone w

ust. 4.”;

5) art. 152 otrzymuje brzmienie:

„Art. 152. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie

państwa w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium za wyniki w nauce,

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

4) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o akwaterowanie w domu

studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce

studenckiej uczelni.

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w  domu

studenckim uczelni małżonka i dziecka.”;

6) po art. 152 dodaje się art. 152a-152i w brzmieniu:
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„Art. 152a.  1. Świadczenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1,

2 i 4, są przyznawane na wniosek studenta przez

dziekana, a w uczelni bezwydziałowej przez

prorektora upoważnionego przez rektora.

   2. Od decyzji dziekana lub prorektora studentowi

przysługuje odwołanie do rektora.

   3. Na wniosek uczelnianego organu samorządu

studenckiego dziekan lub prorektor oraz rektor

uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazują

odpowiednio komisji stypendialnej i  odwoławczej

komisji stypendialnej.

  4. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

przyznaje właściwy minister na wniosek rady

wydziału, a w przypadku uczelni bezwydziałowej na

wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora

tej uczelni.

  Art. 152b. 1. Komisję stypendialną powołuje dziekan lub

prorektor, a odwoławczą komisję stypendialną rektor,

spośród studentów i pracowników uczelni.

2. Studenci stanowią większość składu komisji,

o  których mowa w ust. 1.

3. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej

i  odwoławczej komisji stypendialnej sprawują od-

powiednio dziekan lub prorektor albo rektor.

4. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 3,

odpowiednio dziekan lub prorektor albo rektor może

uchylić decyzję komisji stypendialnej lub

odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną

z  przepisami ustawowymi lub regulaminem,

o  którym mowa w art. 152h ust. 1.
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Art. 152c. 1. Stypendium socjalne może otrzymać student

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do

ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w

porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

studenckiego, z tym że miesięczna wysokość dochodu

na osobę w rodzinie studenta, ustalana na zasadach

określonych w ustawie z  dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255),

uprawniająca do przyznania stypendium socjalnego nie

może być wyższa niż 569 zł.

 3. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona

w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z

tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem

właściwego organu, a w przypadku studentów studiów

dziennych ponadto z  tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub

w  obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania

do uczelni uniemożliwiałby lub w  znacznym

stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub

w  obiekcie innym niż dom studencki, w przy-

padkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego

małżonka lub dziecka studenta.

Art. 152d. 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w  domu

studenckim uczelni państwowej przysługuje studentowi

tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni

uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał

studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji

materialnej.
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 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z wyżywienia

w  stołówce studenckiej przysługuje studentowi,

o  którym mowa w ust. 1.

Art. 152e. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student,

który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen.

 2. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być

przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się

w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe.

 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w  ust.  1 i

2, student może ubiegać się nie wcześniej, niż po

zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 4. Student może otrzymywać stypendium ministra za

osiągnięcia w nauce albo stypendium za wyniki

w  nauce.

Art. 152f.  1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z

przyczyn losowych znalazł się przejściowo w  trudnej

sytuacji materialnej.

 2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w

ust. 1, raz w semestrze.

Art. 152g. 1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w

art. 152 ust. 1 pkt 1-3, w danym roku akademickim

przez okres do 10 miesięcy.

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr lub

na rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce i

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok

akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok

studiów, zgodnie z  planem studiów, trwa jeden

semestr.
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3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są co

miesiąc.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach

studiów może otrzymać stypendia, o  których mowa w

art. 152 ust. 1 pkt 1 i 3, na jednym z kierunków,

według własnego wyboru, a  stypendium za wyniki w

nauce na każdym z  kierunków.

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku

studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów,

stypendium socjalne nie przysługuje, chyba że

kontynuuje on studia po ukończeniu wyższych studiów

zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego

magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 2,5 roku.

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego i

za wyniki w nauce nie może być wyższa niż 90%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w

poprzednim miesiącu, ustalonego w  przepisach o

wynagradzaniu nauczycieli akademickich, z

wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium

socjalnego w związku z  ponoszeniem dodatkowych

kosztów z tytułu niepełnosprawności, o którym mowa

w art. 152c ust. 3.

Art. 152h. 1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości,

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

materialnej dla studentów, o których mowa w  art.  152

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w tym szczegółowe kryteria i tryb

udzielania świadczeń pomocy materialnej dla

studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium

socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji

materialnej ustala rektor w  porozumieniu z

uczelnianym organem samorządu studenckiego.
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2. W nowoutworzonej uczelni regulamin, o którym mowa

w ust. 1, ustala na okres roku rektor.

Art. 152i. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi,

w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb

przyznawania i wypłacania stypendium ministra za

osiągnięcia w nauce, maksymalną wysokość tego

stypendium oraz wzór wniosku o  przyznanie stypendium

ministra, uwzględniając w  szczególności:

1) minimalną średnią ocen uprawniającą do ubiegania się

o stypendium ministra, uwzględniając oceny ze

wszystkich lat studiów oraz zróżnicowanie skali ocen

w uczelni,

2) rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej,

które brane są pod uwagę przy ubieganiu się o

stypendium ministra, takich jak praca w kole

naukowym, publikacje, opracowania, referaty, udział w

konferencjach, praca naukowa, udział w  pracach

naukowo-badawczych, współpraca z  innymi

ośrodkami akademickimi lub naukowymi, nagrody i

wyróżnienia, studia na drugim kierunku studiów,

indywidualny program studiów, praktyki, staże,

potwierdzona znajomość języków obcych, olimpiady,

3) terminy przekazywania wniosków,

4) sposób wypłacania stypendium ministra, w tym

w  przypadku wcześniejszego ukończenia studiów, a

także podjęcia studiów w innej uczelni.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych

(Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
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 1) po art. 23 dodaje się art. 23a i 23b w brzmieniu:

„Art. 23a. Państwowa uczelnia zawodowa w ramach dotacji, o  której

mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, może dofinansować remonty

domów i stołówek studenckich.

Art. 23b. 1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem

samorządu studenckiego dokonuje podziału dotacji, o

której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2.

2. W nowoutworzonej uczelni zawodowej podziału

dotacji dokonuje na okres roku rektor.”;

2) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi,

w  drodze rozporządzenia, warunki i tryb występowania

niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje, o których mowa w

art. 23, uwzględniając w szczególności liczbę własnej kadry

dydaktycznej, liczbę kształconych studentów, zaangażowanie

własnych środków w rozwój bazy materialnej uczelni oraz

osiągnięcia uczelni w dotychczasowym kształceniu, a w

przypadku dotacji na pomoc materialną również liczbę studentów

w trudnej sytuacji materialnej.”;

3) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

„Art.  24a. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla

studentów.

 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzy się:

1)  z dotacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a, z

wyłączeniem środków na stypendia ministra za

osiągnięcia w nauce, o których mowa w  art.  75

ust. 1 pkt 3,

2)  z opłat za korzystanie z domu studenckiego,
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3)  z opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej,

4) z innych przychodów, w tym z opłat za wynajem

pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.

3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części, o

której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty

stypendiów i zapomóg oraz na remonty domów i

stołówek studenckich.

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części, o

której mowa w ust. 2 pkt 2-4, przeznacza się na

pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek

studenckich, a w przypadku uczelni państwowej także

na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych

w tych domach i stołówkach oraz na odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym

mowa w  art. 67 pkt 5, dla tych pracowników.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w  części, o

której mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być również

przeznaczony na cele określone w  ust. 3.

6. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki

funduszu pomocy materialnej dla studentów

pochodzące ze źródła, o którym mowa w  ust. 2 pkt 1,

przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele

określone w ust. 3, a środki pochodzące  ze  źródeł

określonych  w  ust. 2 pkt 2- 4, na cele określone w ust.

4.”;

4) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze

środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa

w formie:

1) stypendium socjalnego,
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2) stypendium za wyniki w nauce,

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,

4) zapomogi.

2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w  domu

studenckim uczelni i wyżywienie w stołówce studenckiej

uczelni.

3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w  domu

studenckim uczelni małżonka i dziecka.”;

5) po art. 75 dodaje się art. 75a-75h w brzmieniu:

„Art. 75a. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt  1, 2 i

4, są przyznawane przez komisję stypendialną.

2. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt  1 i 4,

są przyznawane na wniosek studenta, a  stypendium za

wyniki w nauce na wniosek senatu lub innego organu

wskazanego w statucie uczelni.

3. Od decyzji komisji, o której mowa w ust. 1, studentowi

przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji

stypendialnej.

4. Komisję stypendialną powołuje dziekan, w uczelni

bezwydziałowej upoważniony przez rektora prorektor,

a odwoławczą komisję stypendialną rektor, spośród

studentów i pracowników uczelni, przy czym studenci

stanowią większość składu komisji.

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej

i  odwoławczej komisji stypendialnej sprawują odpo-

wiednio dziekan lub prorektor albo rektor.

6. W ramach nadzoru dziekan lub prorektor albo rektor

może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub

odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z
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przepisami ustawowymi lub regulaminem, o  którym

mowa w art. 75g.

 Art. 75b. 1. Stypendium socjalne może otrzymać student

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do

ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w

porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

studenckiego, z tym że miesięczna wysokość dochodu

na osobę w rodzinie studenta, ustalana na zasadach

określonych w ustawie z  dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255),

uprawniająca do przyznania stypendium socjalnego nie

może być wyższa niż 569 zł.

3. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona

w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z

tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem

właściwego organu, a  w przypadku studentów studiów

dziennych ponadto z tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub

w  obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli

codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania

do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym

stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub

w  obiekcie innym niż dom studencki, w przy-

padkach, o których mowa w pkt 1, niepracującego

małżonka lub dziecka studenta.

 Art. 75c. 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w  domu

studenckim państwowej uczelni zawodowej
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przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny

dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym

stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w

trudnej sytuacji materialnej.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z wyżywienia

w  stołówce studenckiej przysługuje studentowi,

o  którym mowa w ust. 1.

 Art. 75d. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student,

który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen.

2. O przyznanie stypendium, o którym mowa w  ust.  1,

student może ubiegać się nie wcześniej, niż po

zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 Art. 75e. 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z

przyczyn losowych znalazł się przejściowo w  trudnej

sytuacji materialnej.

2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w

ust. 1, raz w semestrze.

 Art. 75f.  1. Student może otrzymywać stypendia w danym roku

akademickim przez okres do 10 miesięcy.

2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr lub

rok akademicki, a stypendium za wyniki w nauce i

stypendium ministra za osiągnięcia w  nauce na rok

akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok

studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden

semestr.

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są

co miesiąc.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach

studiów może otrzymać stypendia, o  których mowa w
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art. 75 ust. 1 pkt 1 i 3, na jednym z kierunków, według

własnego wyboru, a  stypendium za wyniki w nauce na

każdym z  kierunków.

5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku

studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów,

stypendium socjalne nie przysługuje.

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnego i

za wyniki w nauce nie może być wyższa niż 90%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w

poprzednim miesiącu, ustalonego w  przepisach o

wynagradzaniu nauczycieli akademickich, z

wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium

socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych

kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej

orzeczeniem właściwego organu, o  którym mowa w

art. 75b ust. 3.

 Art. 75g. 1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości,

przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

materialnej dla studentów, o których mowa w  art.  75

ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w tym szczegółowe kryteria i tryb

udzielania świadczeń pomocy materialnej dla

studentów, wzór wniosku o przyznanie stypendium

socjalnego oraz sposób udokumentowania sytuacji

materialnej ustala rektor w porozumieniu z

uczelnianym organem samorządu studenckiego.

2. W nowoutworzonej uczelni zawodowej regulamin, o

którym mowa w ust. 1, ustala na okres roku rektor.

 Art. 75h. 1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce przyznaje

minister na wniosek senatu lub innego organu

wskazanego w statucie uczelni przedstawiony przez

rektora uczelni.
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2. Do stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce stosuje

się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12  września

1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz  przepisy

wykonawcze wydane na podstawie art.  152i  tej

ustawy.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(Dz. U. Nr 108, poz. 685 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej

„pożyczkami studenckimi" i „kredytami studenckimi", na

zasadach określonych w ustawie, mają:

1) studenci szkół wyższych, o których mowa w ustawie z  dnia

12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65,

poz. 385, z późn. zm.4)) oraz ustawie z  dnia 26 czerwca

1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96,

poz. 590, z późn. zm.5)),

2) słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej,

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej

im.  Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,

3) słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, będący

osobami cywilnymi,

4) uczestnicy studiów doktoranckich, o których mowa

w  ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(Dz. U. Nr 65, poz. 595)

–  zwani dalej „studentami”.”;

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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 „2. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu

studenckiego mają studenci o niskich dochodach na osobę w

rodzinie.”;

3) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie udzielane są na okres

nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może

przekroczyć łącznie 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Okres, na jaki udzielane są pożyczki i kredyty studenckie, o

których mowa w ust. 2, może być w  przypadku studentów

studiów doktoranckich przedłużony o okres studiów

doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata.”;

4) w art. 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) całą kwotę odsetek należnych w okresie studiów, w  tym

również studiów doktoranckich, oraz w okresie ustalonym

zgodnie z art. 9 ust. 1,”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odsetki od udzielonej pożyczki studenckiej płacone są przez

pożyczkobiorcę od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki, z

wyjątkiem okresu odbywania przez pożyczkobiorcę służby

wojskowej.”;

5) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spłata kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej przez

kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę rozpoczyna się nie później niż

po upływie 2 lat od zakończenia studiów, w tym również studiów
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doktoranckich i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu na jaki

zostały udzielone, chyba że kredytobiorca lub pożyczkobiorca

wnioskuje o krótszy termin spłaty.”;

6) w art. 11 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia

doktoranckie, o której mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o  stopniach i

tytule w zakresie sztuki, innej niż jednostka organizacyjna

szkoły wyższej, powołany spośród kandydatów zgłoszonych

przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących

studia doktoranckie, innych niż jednostki organizacyjne szkoły

wyższej,”;

7) w art. 15:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5,

b) w ust. 2:

–   pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okres, na jaki może być udzielony kredyt studencki lub

pożyczka studencka, nie dłuższy niż 6 lat, a  w  przypadku

studentów studiów doktoranckich nie dłuższy niż łącznie

10 lat,”,

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego lub pożyczki

studenckiej nie później niż 2 lata od daty ukończenia

studiów,”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) warunki i tryb zawieszania spłaty pożyczki studenckiej i

kredytu studenckiego,
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 8) wzory zaświadczeń szkół wyższych, a w przypadku

studiów doktoranckich szkół wyższych lub innych

jednostek organizacyjnych prowadzących studia

doktoranckie, potwierdzające, że osoba ubiegająca się o

pożyczkę lub kredyt  studencki jest studentem lub

uczestnikiem studiów doktoranckich.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony

Narodowej (Dz. U. Nr 56, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych

nauk niż wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla

osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na

zasadach i w trybie określonych w ustawie z  dnia 12 września

1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn.

zm.6)).”;

 2) w art. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o  których

mowa w ust. 2, ustala i przyznaje minister właściwy do spraw

szkolnictwa wyższego.".

Art. 5. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych

nauk niż wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla

osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na

zasadach i w trybie określonych w ustawie z  dnia 12 września

1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn.

zm.7)).”;
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2) w art. 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa

w ust. 3, ustala i przyznaje minister właściwy do spraw

szkolnictwa wyższego.".

Art. 6. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii

Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzenie i prowadzenie kierunków studiów dotyczących innych

nauk niż wojskowe oraz przyznawanie pomocy materialnej dla

osób cywilnych kształcących się w Akademii odbywa się na

zasadach i w trybie określonych w ustawie z  dnia 12 września

1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn.

zm.8)).”;

2) w art. 3 dodaje się  ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych, o których mowa

w ust. 2, ustala i przyznaje minister właściwy do spraw

szkolnictwa wyższego.".

Art. 7. 1. Do dnia 30 września 2004 r. studenci lub słuchacze studiów

wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych:

1) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, mogą

otrzymać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w

ustawie wymienionej w art. 1;

2) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2, mogą

otrzymać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w

ustawie wymienionej w art. 2;

3) uczelni, o których mowa w art. 4-6, będący osobami cywilnymi,

mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których

mowa w ustawie wymienionej w art. 1



20

–  z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie ust. 1 nie

obejmują dopłat do zakwaterowania, dopłat do posiłków oraz stypendium ministra za

osiągnięcia w nauce.

3. Do dnia 30 września 2004 r. osoby cywilne będące studentami lub

słuchaczami studiów dziennych w uczelniach, o których mowa w ustawach wymienionych

w art. 4-6, mogą otrzymać świadczenia pomocy materialnej, o  których mowa w art. 1.

Świadczenia pomocy materialnej nie obejmują stypendium ministra za osiągnięcia w

nauce.

Art. 8. Do dnia 30 września 2004 r. do przyznawania, wypłacania i  określania

wysokości świadczeń pomocy materialnej, studentom, o których mowa:

1) w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, stosuje się przepisy wydane na

podstawie art. 152 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1;

2) w art. 7 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 75

ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2.

Art. 9. 1. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej dla

studentów, na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 7, mogą być wypłacane

za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do wypłacania dopłat do zakwaterowania,

dopłat do posiłków, stypendiów za wyniki w nauce, stypendiów specjalnych dla osób

niepełnosprawnych studentom studiów dziennych uczelni niepaństwowych.

3. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej,

o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyznane na okres do 7 miesięcy.

Art. 10. 1. W roku 2004 nie przyznaje się pożyczek studenckich, o których mowa

w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108,

poz. 685 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

  2. Osobie uprawnionej do otrzymania kredytu studenckiego na

podstawie art. 3 niniejszej ustawy, kredyt ten wypłaca się w roku akademickim 2003/2004

za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.
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  3. Wysokość miesięcznej raty kredytu studenckiego, o której mowa w

art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 1, w roku akademickim 2003/2004, od dnia

1 stycznia 2004 r. do dnia 30 września 2004 r. wynosi 600 zł.

Art. 11. 1. Do umów o kredyt studencki, zawartych przed dniem wejścia w  życie

ustawy, stosuje się przepisy art. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

  2. Do kredytobiorców, którzy do dnia wejścia w życie ustawy, nie

rozpoczęli spłaty kredytu, stosuje się art. 9 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 12. 1. W 2004 r. uczelnia państwowa przeznacza w ramach dotacji, o  której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a  ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, środki na

podwyższenie wysokości przeciętnych wynagrodzeń pracowników uczelni zatrudnionych

w domach i stołówkach studenckich uczelni, o  których mowa w art. 117a ust. 1 pkt 1 lit. c

ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy.

  2. W 2004 r. państwowa uczelnia zawodowa przeznacza w ramach

dotacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej

ustawy, środki na podwyższenie wysokości przeciętnych wynagrodzeń pracowników

uczelni zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich uczelni, o  których mowa w art.

66a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy.

  3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 i 2, podejmuje rektor.

Art. 13.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 25 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do

czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 25 ust. 2

ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą;

2) art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy,

zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na

podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej

ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
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3) art. 15 ustawy, o której mowa w art. 3 niniejszej ustawy, zachowują

moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art.

15 ustawy, o której mowa w art. 3 niniejszej ustawy, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem przepisów określających

wysokość raty kredytu studenckiego.

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

z  wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 2-6 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem

1  października 2004 r.

________________
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony

Narodowej, ustawę z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte, ustawę z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im.
Jarosława Dąbrowskiego.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr  54, poz.
254 i 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, z  2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i
1194 i Nr 126, poz. 1383, z  2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1683 oraz z  2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr  120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr  4, poz. 33, Nr
150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr  54, poz.
254 i 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, z  2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i
1194 i Nr 126, poz. 1383, z  2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1683 oraz z  2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176,  Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr  120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194,  z  2002  r. Nr 4, poz. 33,  Nr
150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595 i Nr 137, poz.  1304.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr  54, poz.
254 i 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, z  2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i
1194 i Nr 126, poz. 1383, z  2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1683 oraz z  2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.



23

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr  54, poz.
254 i 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, z  2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz.
1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z  2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1683 oraz z  2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr  54, poz.
254 i 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, z  2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i
1194 i Nr 126, poz. 1383, z  2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1683 oraz z  2003  r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081.

U Z A S A D N I E N I E

I. Nowelizacja ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr

65, poz. 385, z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o  wyższych szkołach

zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.).

Nowelizacja ta ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki bezzwrotnej

pomocy materialnej dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych

kształcących się w różnych systemach studiów.

W obowiązującym stanie prawnym tylko studenci studiów dziennych mogą ubiegać

się o pomoc materialną finansowaną z budżetu państwa, przy czym zakres tej pomocy

jest zróżnicowany w zależności od typu uczelni (państwowa, niepaństwowa). Studenci

uczelni państwowych mają prawo do pomocy materialnej w postaci: stypendium

socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za

wyniki w nauce, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, zapomogi, dopłat do

zakwaterowania i do posiłków. Natomiast studenci uczelni niepaństwowych – do

stypendium socjalnego i stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

Wspieranie kształcenia studentów płacących za naukę (studenci uczelni

niepaństwowych oraz studenci studiów wieczorowych i zaocznych uczelni

państwowych) odbywało się dotychczas w pewnym zakresie w ramach prawa

podatkowego, poprzez odpowiedni system ulg i zwolnień podatkowych, związanych
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m.in. z odpłatnym kształceniem w szkołach wyższych. Z uwagi na  likwidację od 2004

r. niektórych ulg podatkowych, konieczne jest podjęcie działań osłonowych w

edukacji, które skierują pomoc finansową dla studentów płacących za naukę,

gwarantowaną do tej pory przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, do systemu pomocy materialnej dla studentów realizowanej przez resort

edukacji.

Ponadto przedstawiony projekt porządkuje obowiązujące przepisy dostosowując je do

obecnych standardów w zakresie zasad techniki prawodawczej, z uwzględnieniem w

szczególności wynikającej z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej konieczności

regulacji warunków przyznawania pomocy na poziomie ustawy.

Konieczność stworzenia systemu indywidualnej pomocy finansowej dla studentów w

celu zapewnienia powszechnego i równego dostępu do wykształcenia wynika z art. 70

ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa Zasadnicza stanowi również, że

warunki udzielania pomocy określa ustawa. Mając na uwadze wskazaną normę

konstytucyjną, na konieczność systemowego unormowania problematyki pomocy

materialnej dla studentów kształcących się w ramach wszystkich systemów studiów,

wskazał Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 2 lipca 2002 r. (sygn. akt S

1/02), stwierdzając istnienie luki prawnej, której usunięcie jest niezbędne dla

zapewnienia spójności systemu prawnego.

Uznaje się za konieczne i uzasadnione objęcie systemem pomocy, zgodnie z

konstytucyjną zasadą równości, wszystkich studentów. Zmiany w zakresie form

świadczeń pomocy materialnej, warunków ich przyznawania i wysokości mają na celu

wzmocnienie pozycji stypendium socjalnego w  systemie pomocy materialnej dla

studentów. Natomiast możliwość otrzymania również stypendium za wyniki w nauce

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska studenckiego i jest dla studentów

najuboższych czynnikiem motywującym do podnoszenia wyników w nauce.

W szczególności projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz

ustawy o wyższych szkołach zawodowych przewiduje następujące zmiany w stosunku

do obowiązującego stanu prawnego:

1. Rozszerzenie kręgu beneficjentów pomocy materialnej na wszystkich studentów bez

względu na uczelnię i system studiów.
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2. Zintegrowanie dotychczasowych świadczeń pomocy materialnej opartych o

kryterium dochodu w jedno stypendium socjalne, którego wysokość może zostać

zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu

niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku

studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:

1) zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni

uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

2) zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego

małżonka i dzieci.

Poza wspomnianym stypendium socjalnym studenci będą mieli  prawo ubiegania się o

stypendia za wyniki w nauce, stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i zapomogi.

Ponadto, uczelnia państwowa w ramach dotacji na pomoc materialną będzie mogła

dofinansować remonty domów i stołówek studenckich.

3. Wprowadzenie maksymalnej wysokości dochodu w kwocie 569 zł uprawniającego

do otrzymania stypendium socjalnego. Kwota ta wynika z sumy maksymalnej

miesięcznej wysokości dochodu na osobę uprawniającego do uzyskania zasiłku

rodzinnego, przewidzianego w  art.  5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych, tj. 504 zł oraz miesięcznej wysokości zasiłku

rodzinnego na uczące się dziecko powyżej 18 lat, tj. 65 zł. Na zasadach

określonych w  ustawie o świadczeniach rodzinnych będzie również obliczany

dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego.

4. Przeniesienie z rozporządzenia do ustawy przepisów określających warunki i tryb

przyznawania pomocy materialnej, warunki przyznawania zakwaterowania w

domach studenckich oraz upoważnienia dla rektora uczelni do określania

szczegółowego regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

materialnej.

5. Wprowadzenie limitu łącznej wysokości stypendium socjalnego i stypendium za

wyniki w nauce, z wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego z tytułu

niepełnosprawności.



26

Ponadto w projekcie ustawy wprowadzono przepisy dotyczące funduszu pomocy

materialnej dla studentów. Fundusz ten w części pochodzącej z  dotacji budżetowej

przeznaczony będzie na:

– wypłatę stypendiów i zapomóg,

– remonty domów i stołówek studenckich.

Natomiast w części pochodzącej z opłat za korzystanie z domów i stołówek

studenckich oraz z innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w

powyższych obiektach, przeznaczony będzie na pokrycie kosztów utrzymania domów i

stołówek studenckich, a w przypadku uczelni państwowej także na wynagrodzenia

pracowników uczelni zatrudnionych w  tych domach i stołówkach oraz na odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników.

II. Nowelizacja ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

(Dz. U. Nr 108, poz. 685 oraz z 2000 r.  Nr 48, poz. 550).

Nowelizacja ta jest kolejnym etapem rozwoju systemu kredytów studenckich,

mającym na celu rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego. Zmiany te stanowią

element działań osłonowych dla edukacji, które rekompensują likwidację w 2004 r.

niektórych ulg i zwolnień podatkowych, związanych m.in. z odpłatnym kształceniem

w szkołach wyższych.

Nowelizacja ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

wprowadza:

1) Objęcie systemem kredytów studenckich uczestników studiów doktoranckich i

„studentów lub słuchaczy cywilnych” Wojskowej Akademii Technicznej,

Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły

Głównej Służby Pożarniczej.

Dotychczas z systemu kredytów studenckich mogli korzystać tylko studenci szkół

wyższych, o których mowa w ustawach:  z dnia 12  września 1990 r. o szkolnictwie

wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn zm.) oraz z dnia 26 czerwca 1997 r. o

wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.). Systemem

kredytów studenckich mają być objęci uczestnicy studiów doktoranckich oraz
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studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy do tej pory nie mieli

możliwości korzystania z  tej formy pomocy. Objęcie systemem kredytów

studenckich studentów „cywilnych” wyższych szkół wojskowych jest

konsekwencją przejęcia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nadzoru w

zakresie kształcenia osób cywilnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lutego

2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 56, poz. 496),

ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o  utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im.

Bohaterów Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533) oraz ustawy z dnia 27 lutego

2003 r. o  utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława

Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534) wymienione w tytułach ustaw uczelnie są

uczelniami państwowymi i  mogą w nich studiować osoby cywilne. W zakresie

kształcenia osób cywilnych nadzór nad tymi uczelniami sprawuje minister

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2) Zawieszenie w 2004 r. prawa do otrzymania przez studenta pożyczek studenckich.

Wprowadzenie tej regulacji związane jest z proponowanym 100% poręczeniem

kredytu studenckiego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla

pozostającej do określenia grupy studentów. Z punktu widzenia studenta poręczony

w 100% kredyt praktycznie nie różni się od pożyczki.

3) Usunięcie przepisów dotyczących pierwszeństwa w otrzymaniu pożyczki

studenckiej lub kredytu studenckiego dla studentów preferowanych kierunków

studiów.

Przepis został usunięty, gdyż wprowadzanie preferencji dla określonych kierunków

studiów – przy ograniczonej liczbie nowoudzielanych corocznie kredytów oraz

przy ograniczonych środkach Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich –

spowodowałby zablokowanie dostępu do kredytów dla studentów pozostałych

kierunków studiów.

4) Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego z jednego roku do 2

lat od dnia ukończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich.

Wprowadzenie dłuższego okresu „karencji” w spłacie kredytu pozwoli na

osiągnięcie przez absolwentów stabilizacji zawodowej, co w dużym stopniu ułatwi

rozpoczęcie spłaty kredytu.
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5) Rozszerzenie składu Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich o

kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, innej niż

szkoła wyższa, powołanego spośród kandydatów zgłoszonych przez kierowników

jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, innych niż szkoły

wyższe.

Studia doktoranckie są prowadzone w szkołach wyższych, placówkach PAN i

jednostkach badawczo-rozwojowych. Rozszerzenie składu komisji wynika z

objęcia systemem kredytów studenckich uczestników studiów doktoranckich. W

składzie Komisji powinny znaleźć się osoby, które znają również sytuację

materialną i socjalno-bytową uczestników studiów doktoranckich.

III. Nowelizacja ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony

Narodowej (Dz. U. Nr 56, poz. 496), ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o  utworzeniu

Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533)

oraz ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej

im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534).

Nowelizacja powyższa ma na celu objęcie systemem pomocy materialnej

finansowanej z budżetu państwa osób cywilnych kształcących się w  powyższych

uczelniach. Dotacje na pomoc materialną dla osób cywilnych będzie ustalał i

przyznawał minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

IV. Przepisy przejściowe do ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o

wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i  kredytach studenckich oraz

o zmianie niektórych innych ustaw.

1. Art. 1, 2, 4-6 ustawy (pomoc materialna dla studentów)

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z  wyjątkiem art.

1 pkt 1 lit. b i pkt 2-6 oraz art. 2 (nowy system pomocy materialnej dla studentów),

które wchodzą w życie z dniem 1  października 2004 r.

Nowy system pomocy materialnej dla studentów zacznie obowiązywać od 1

października 2004 r. Natomiast w okresie przejściowym (od 1 stycznia do 30

września 2004 r. ) stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie zasad
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przyznawania pomocy materialnej do wszystkich beneficjentów tej pomocy,

dotychczas uprawnionych i nowoobejmowanych. Wszyscy studenci, tzn.

dotychczas uprawnieni i nowoobejmowani będą mogli ubiegać się o przyznanie

stypendium ministra za osiągnięcia w nauce  na nowych zasadach od 1

października 2004 r.

W okresie przejściowym studenci studiów wieczorowych, zaocznych

i  eksternistycznych w uczelniach państwowych i niepaństwowych mogą otrzymać

stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, stypendium specjalne dla

osób niepełnosprawnych i zapomogę.

„Studenci lub słuchacze cywilni” Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii

Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej będą mieli również prawo do

ww. świadczeń pomocy materialnej, a w przypadku studentów studiów dziennych

także do dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Studenci studiów dziennych uczelni niepaństwowych, którzy obecnie korzystają już

ze stypendiów socjalnych i stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce, będą mogli

ubiegać się o  stypendium za wyniki w nauce, stypendium specjalne dla osób

niepełnosprawnych, dopłatę do zakwaterowania i posiłków oraz zapomogę.

Decyzje w sprawach przyznawania świadczeń nowym beneficjentom będą mogły

być w roku akademickim 2003/2004 wydawane na okres do 7 miesięcy (a nie tylko

na semestr czy rok akademicki) i wypłacane z  wyrównaniem od dnia 1 stycznia

2004 r.

Wprowadzenie nowego systemu pomocy materialnej w tym samym czasie dla

wszystkich studentów, a także rozszerzenie pomocy materialnej na

dotychczasowych warunkach do 30 września 2004 r. zapewniają zachowanie

równego prawa podmiotów i jednocześnie minimalizują trudności organizacyjne

szkół wyższych przy wdrażaniu nowego systemu.

Z punku widzenia równych praw studenta istotne są również przepisy przejściowe

gwarantujące, że świadczenia dla studentów nieobjętych dotychczas pomocą

materialną, przyznawane są od 1 stycznia do 30  września 2004 r. na tych samych

zasadach (w szczególności w  zakresie ustalania i dokumentowania wysokości

dochodu), jak dla studentów dotychczas uprawnionych do pomocy materialnej.
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Wprowadzenie powszechnego systemu pomocy materialnej dla studentów od 1

stycznia 2004 r. uzasadnia konieczność rekompensaty dla studentów ponoszących

wydatki związane z kształceniem, w związku z likwidacją niektórych ulg

podatkowych.

Okres przejściowy trwa od 1 stycznia do 30 września 2004 r. i jest konieczny, aby

od początku 2004 r. studenci kształcący się w różnych systemach studiów objęci

byli pomocą materialną, przy jednoczesnym zachowaniu do końca roku

akademickiego 2003/2004 ciągłości praw studentów objętych obecnie pomocą

materialną. Wariant ten pozwala również na płynne wejście uczelni w nowy

system, w tym także zmianę finansowania domów i stołówek studenckich.

W 2004 r. przewiduje się, że w dotacji podmiotowej z budżetu państwa na pomoc

materialną dla studentów w uczelniach państwowych oraz państwowych uczelniach

zawodowych będą uwzględnione środki na sfinansowanie budżetowe wynagrodzeń

(wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w  domach i stołówkach

studenckich. Pracownicy ci są pracownikami państwowych uczelni, które zaliczane

są do państwowej sfery budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o

kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie

niektórych ustaw. Jako pracownicy państwowych uczelni objęci są trójetapową

poprawą poziomu przeciętnych wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego,

której III etap wchodzi w życie dnia 1 września 2004 r. i będzie finansowany

poprzez budżetowe dotacje podmiotowe dla uczelni państwowych ze środków

rezerwy celowej ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004. Przejściowy

charakter tego przepisu wynika stąd, że w 2004 r. będzie to instrument wdrożenia

III etapu podwyżek wynagrodzeń, który nie musi być już  stosowany w  latach

następnych (art. 12).

2. Art. 3 ustawy (pożyczki i kredyty studenckie)

W tym zakresie ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i

ma zastosowanie również do umów o kredyt studencki zawartych przed dniem

wejścia w życie ustawy, przy czym przepis dotyczący terminu rozpoczęcia spłaty

kredytu studenckiego (art. 9 ust. 1) stosuje się do kredytobiorców, którzy do dnia

wejścia w życie ustawy nie rozpoczęli spłaty kredytu. Od 1 stycznia 2004 r. będzie

obowiązywała podwyższona do 600 zł miesięczna rata kredytu studenckiego.
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Rozporządzenie wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy o

pożyczkach i kredytach studenckich zachowuje moc do czasu wydania

rozporządzenia na podstawie znowelizowanej ustawy.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 1. Nowelizacja ustaw o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz

o pożyczkach i kredytach studenckich skierowana jest do studentów niezależnie od

uczelni (państwowa, niepaństwowa) i systemu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne

i eksternistyczne), którzy będą studiowali w 2004 r. i w latach następnych oraz

korzystali z kredytu studenckiego.

2. Projekt ustawy został skonsultowany z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego,

Państwową Komisją Akredytacyjną i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej

Polskiej.  W nowelizowanych przepisach uwzględniono uwagi Rady Głównej

Szkolnictwa Wyższego z  wyjątkiem:

– wydłużenia 2,5-rocznego okresu pobierania stypendium socjalnego na studiach

magisterskich uzupełniających, w oparciu o ewentualne przyszłe zmiany długości

kształcenia w standardach nauczania. Obecne przepisy  nie przewidują dłuższego

okresu kształcenia na tym poziomie studiów;

– uszczegółowienia warunków ubiegania się o stypendium ministra za osiągnięcia

w nauce, w tym również osiągnięć naukowych. Ociągnięcia naukowe i aktywność

naukowa, poza średnią ocen, są podstawowymi warunkami ubiegania się o

stypendium. Katalog wymienionych rodzajów osiągnięć i aktywności naukowej

wydaje się szeroki, biorąc pod uwagę, że niniejsza ustawa upoważnia ministra

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia, w drodze

rozporządzenia, szczegółowych warunków ubiegania się o stypendium ministra.

Uwzględniono również uwagi Parlamentu Studentów RP z wyjątkiem wniosku o

wprowadzenie przepisu o dofinansowaniu w ramach dotacji wyposażenia domów i

stołówek studenckich. Uwaga środowiska studenckiego podyktowana jest troską o

zachowanie pewnego standardu obiektu. Wydaje się, że centralne dotowanie zakupu

wyposażenia nie jest rozwiązaniem przystającym do systemu, w którym uczelnia
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decyduje o  gospodarowaniu domami i stołówkami studenckimi. Natomiast należy

podkreślić, że niewprowadzenie sugerowanej poprawki nie odbiera uczelni

możliwości dokonywania wymiany jak i zakupu nowego wyposażenia domów i

stołówek studenckich.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego

Zgodnie z kalkulacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wejście w  życie

ustawy spowoduje skutki finansowe dla budżetu państwa w postaci wzrostu wysokości

dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów o 700 mln zł w 2004 r. i w

latach następnych. Środki te przeznaczone będą dla ministrów nadzorujących

działalność cywilnych uczelni.

Zapotrzebowanie na środki finansowe Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

zostało oszacowane przy następujących założeniach:

– udzielenia 60 tysięcy kredytów każdego roku akademickiego,

– miesięczna rata kredytu 600 zł,

– objęcia kredytami także studentów lub słuchaczy cywilnych studiujących w

uczelniach wojskowych i Szkole Głównej Służby Pożarniczej  –  600 osób

każdego roku akademickiego,

– objęcia kredytami uczestników studiów doktoranckich – 10 tysięcy każdego roku

akademickiego,

– wydłużenia okresu karencji z 1 roku do 2 lat.

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pożyczek
i Kredytów Studenckich

   
(w tys.
zł)

                          Wyszczególnienie      2004    2005    2006

dopłaty do odsetek od kredytów studenckich 104 651 127 279 165 308
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dopłaty do umorzeń kredytów studenckich 9 148 5 819 5 817
dopłaty do odsetek od kredytów doktoranckich 8 236 15 315 21 723
dopłaty do odsetek od kredytów dla cywilnych
studentów WAT, AON i AMW

161 470 952

dopłaty do odsetek od kredytów dla cywilnych
studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

16 47 95

dopłaty z tytułu wydłużenia okresu karencji z 1 roku
do 2 lat

23 263 31 282 35 787

RAZEM
145 475 180 212 229 682

Planowana w ustawie budżetowej na rok 2004 kwota dotacji na FPiKS wynosi 81,7 mln

zł.

Powyższe zestawienie uwzględnia dodatkowe zapotrzebowanie na środki FPiKS w

poszczególnych latach w wysokości: w 2004 r. – 46 063 tys. zł, w 2005 r.  –  83 937 tys.

zł, w 2006 r.  –  125 489 tys. zł.

Źródło: Wyliczenia zostały oparte na podstawie średniorocznej prognozy stopy

redyskonta weksli (nominalnie) w wysokości 4,2% w 2004 r. i 4,0% w  latach 2005-

2006.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy – przedmiotowa ustawa nie powinna wywrzeć

znaczącego wpływu na rynek pracy. Ocenia się, że zwiększenie dostępu do kształcenia

w szkołach wyższych może nieznacznie zmniejszyć stopę bezrobocia. Wprowadzenie

wydłużenia okresu karencji z 1 roku do 2 lat może poprawić sytuację materialną osób

bezrobotnych i zwiększyć szansę ich zatrudnienia.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną  i  zewnętrzną gospodarki   –

przedmiotowa ustawa nie wywiera wpływu na konkurencyjność wewnętrzną

i  zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – przedmiotowa ustawa nie wywiera

wpływu na sytuację i rozwój regionów.





Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z  dnia              
                 

w sprawie trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów
studenckich i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach
studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z 2002 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ...)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Student może otrzymać jedną pożyczkę studencką, zwaną dalej „pożyczką”, albo
jeden kredyt studencki, zwany dalej „kredytem”.
2. Pożyczka lub kredyt udzielane są na okres studiów, przy czym okres ten nie może
przekroczyć łącznie sześciu lat, z zastrzeżeniem ust. 3. Okresy, na które udzielono pożyczki
lub kredytu, sumuje się.
3. Pożyczka lub kredyt udzielane są na okres studiów doktoranckich lub na kontynuowanie
nauki na studiach doktoranckich, przy czym okres ten nie może przekroczyć czterech lat.
4. Przez łączny okres studiów należy rozumieć sumę okresów studiowania, z wyłączeniem
urlopów, o których mowa w § 9 ust. 4, w tym kształcenia w innych uczelniach i na innych
kierunkach studiów, pod warunkiem że:

1) nie ciąży na studencie obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu, zgodnie z § 11 ust.
4;

2) nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego;
3) nie są to kolejne studia zawodowe po złożeniu egzaminu dyplomowego;
4) nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych

studiów.

§ 2. 1. Student ubiegający się o przyznanie pożyczki lub kredytu składa wniosek na
ustalonym przez bank formularzu.
2. Wniosek o pożyczkę lub kredyt zawiera:

1) dane osobowe studenta:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) serię i numer dowodu tożsamości,
d) datę i miejsce urodzenia,
e) adres zamieszkania;

2) dane dotyczące studiów:
a) nazwę i adres szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej prowadzącej studia

doktoranckie, o której mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, innej
niż jednostka organizacyjna szkoły wyższej, zwanej dalej „jednostką
organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie”,

b) poziom studiów,
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c) kierunek studiów, specjalność zawodową, dziedzinę nauki i sztuki lub
dyscyplinę naukową i artystyczną,

d) system studiów;
3) dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia

spłaty pożyczki lub kredytu.
3. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie pożyczki
lub kredytu jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr (rok studiów), a w
przypadku studiów doktoranckich – zaświadczenie jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie –  stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie
pożyczki lub kredytu jest uczestnikiem studiów doktoranckich i uzyskał wpis na
kolejny semestr (rok) studiów;

2) dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3;
3) dokument potwierdzający dane studenta nie posiadającego obywatelstwa polskiego, o

których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach
studenckich, zwanej dalej „ustawą”;

4) informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich i
oświadczenie studenta o kontynuowanych kierunkach studiów, specjalnościach
zawodowych, dziedzinach nauki i sztuki lub dyscyplinach naukowych i artystycznych.

4. Wzór zaświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi załącznik do
rozporządzenia. Szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie
prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
5. W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub
kredytu wniosek powinien zawierać informację o wysokości miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie studenta. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie, o których mowa w § 5 ust. 1;
2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim

roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych:

a) studenta,
b) członków jego rodziny, o których mowa w pkt 1;

3) informacje o dochodach studenta i członków jego rodziny, wymienionych w § 5 ust. 6
pkt 2-11 oraz ust. 3 i 4, potwierdzone innym dowodem określonym przez bank;

4) informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta, w przypadku, o
którym mowa w § 5 ust. 9, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt;

5) zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w
bieżącym roku, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 2; zaświadczenie
powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia
wniosku o pożyczkę lub kredyt.

6. Rektor w porozumieniu z uczelnianym samorządem studenckim, a w przypadku studiów
doktoranckich kierownik jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów
doktoranckich, organizuje w uczelni system informacji o pożyczkach i kredytach.

§ 3. 1. Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 3 i 5, składany
jest w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w banku wskazanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
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2. Wniosek o kredyt wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 3 i 5, składany jest w
oddziale wybranego przez studenta jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego
zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów
Studenckich, zwanego dalej „Funduszem”.
3.Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem 15 listopada, z
zastrzeżeniem § 16 ust. 1.
4.Student ma prawo do korzystania z pożyczki lub kredytu na studiach magisterskich
uzupełniających bez konieczności ponownego składania wniosku, w przypadku gdy przerwa
między ukończeniem studiów zawodowych a rozpoczęciem studiów magisterskich
uzupełniających wynika z organizacji studiów.
5. Student kontynuujący naukę na studiach doktoranckich i korzystający dotychczas z
kredytu studenckiego składa wniosek o kredyt w trybie przewidzianym w § 2.

§ 4. 1. Bank w ciągu 10 dni od upływu terminu złożenia wniosków, o którym mowa w § 3
ust. 3, przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące studentów
ubiegających się o przyznanie kredytu, a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5, również
informacje o wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Zakres, tryb i formę
informacji określa umowa, o której mowa w § 3 ust. 2.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego, po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1,
niezwłocznie przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu zbiorczą informację na
temat liczby przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na
poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie studenta, oraz zawiadamia banki o
przypadkach naruszenia § 3 ust. 2.
3. Minister Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2,
ogłasza maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta do
ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki lub kredytu.

§ 5. 1.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody brutto
pomniejszone o składki, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
osiągane przez:
  1)  studenta;
  2)  współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do 25 roku

życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, będące na utrzymaniu studenta lub
współmałżonka;

  3)  rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci uczące się do
25 roku życia i dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

2.  Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów, o
których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.
3.  W przypadku gdy student spełnia warunki, o których mowa w ust. 4, można przy
ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględniać dochody, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, jeżeli student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa
domowego z rodzicami bądź jednym z nich.
4.  Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie warunki:
  1)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  2)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  3)  jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego

wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,
obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku
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dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu
złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu studenckiego w przypadku
dochodu studenta z roku bieżącego.

5.  Do dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie wlicza się dochodów tego z rodziców,
który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do alimentów na rzecz studenta.
6. Za dochody, o których mowa w ust. 1-5, uważa się:
  1)  dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z

wyłączeniem kwot świadczonych alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową;
2)   renty socjalne i stałe zasiłki;

   3) świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) zasiłki wychowawcze;

   4)  zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.1));

  5)  dochody pochodzące z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze środków
przyznanych przez rządy obcych państw na podstawie umów zawartych z tymi
instytucjami lub państwami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje
rządowe;

6) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących
dochody ze stosunku pracy lub z innych tytułów niż stosunek - w wysokości
odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej - obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały
dochód;

7) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących
dochody z innych tytułów niż stosunek pracy - w wysokości odpowiadającej
równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla
pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery
budżetowej - obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód;

  8)  należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom skierowanym do polskich
kontyngentów w misjach międzynarodowych;

  9)  przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej;

  10) wynagrodzenie otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z
tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych;

  11) alimenty na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej.
7. W przypadku dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganych przez
osoby fizyczne, dochód przyjmuje się w wysokości deklarowanego w oświadczeniu.
8. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni
użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha

                                                          
1) Zmiany ustawy tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756,

z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.
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przeliczeniowego, określanego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.2)).
9. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka
rodziny studenta w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z
ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy,
poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę lub kredyt.

§ 6. 1.  Przeciętny miesięczny dochód rodziny ustala się dzieląc przez liczbę 12 łączną kwotę
dochodów uzyskanych przez członków rodziny w ostatnim roku podatkowym lub w
okresach, o których mowa w § 5 ust. 9, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2.
2. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie ustala się dzieląc
łączną kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.

§ 7. 1. W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank
kredytujący, określają w szczególności okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu,
wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”, terminy i
sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu oraz wysokości spłacanych rat
należnych od studenta.
2. Umowy pożyczki i umowy kredytu podpisywane są do dnia 28 lutego, z zastrzeżeniem
§ 16 ust. 4.

§ 8. 1.  Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy, w miesięcznych ratach przez okres
10 miesięcy w roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 16 ust. 5. Pierwsza rata przysługuje za
październik.
2. Pożyczka lub kredyt są wypłacane przez okres 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów
nauka trwa zgodnie z planem studiów tylko jeden semestr.
3.  W przypadku ukończenia studiów przed terminem wynikającym z planu studiów, raty
pożyczki lub kredytu wypłacane są w okresach określonych w ust. 1 i 2, jednak nie dłużej
niż do 31 marca lub 31 października - pierwszego z tych terminów następującego po
terminie ukończenia studiów.
4. Miesięczna rata pożyczki lub kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany
przez kredytobiorcę.

§ 9. 1. Kredytobiorca jest zobowiązany, w terminie do 31 marca i 31 października każdego
roku, do czasu ukończenia studiów, przedstawiać odpowiednio Bankowi Gospodarstwa
Krajowego lub właściwemu bankowi zaświadczenie szkoły wyższej lub jednostki
organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich, według wzoru, o
którym mowa w § 2 ust. 4, potwierdzające, że jest studentem lub uczestnikiem studiów
doktoranckich, również w przypadku nie korzystania z pożyczki lub z kredytu w następnych
latach studiów.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli termin przedstawienia bankowi zaświadczenia szkoły
wyższej przypada w okresie udzielenia kredytobiorcy urlopu z przyczyn zdrowotnych lub
ważnych przyczyn losowych.

                                                          
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz.

409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z
2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.
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3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o ukończeniu
studiów oraz o udzieleniu kredytobiorcy urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych
przyczyn losowych, a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej.
4. Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu, a Bank Gospodarstwa Krajowego rat pożyczki, z
Funduszu, jeżeli kredytobiorca:
  1)  przedstawił bankowi zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w ust. 1, bez

potwierdzenia wpisu na kolejny wyższy semestr (rok studiów); wypłacanie rat pożyczki
lub kredytu nie ulega zawieszeniu, jeżeli brak wpisu na wyższy semestr (rok studiów)
wynika z nie zaliczenia semestru (roku studiów) z przyczyn zdrowotnych lub ważnych
przyczyn losowych, potwierdzonych przez szkołę wyższą; wznowienie wypłat może
nastąpić po złożeniu zaświadczenia o uzyskaniu wpisu na kolejny wyższy semestr (rok
akademicki);

  2)   nie przedstawił bankowi w wymaganym terminie zaświadczenia, o którym mowa w ust.
1; w przypadku przedstawienia zaświadczenia w terminie późniejszym, wznowienie
wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono
zaświadczenie; studentowi nie są wypłacane raty kredytu za miesiące, w których nie
przedłożył zaświadczenia;

  3)  korzystał z więcej niż jednej pożyczki lub kredytu;
  4)  został zawieszony w korzystaniu z praw studenta na podstawie orzeczenia komisji

dyscyplinarnej; wznowienie wypłat może nastąpić w miesiącu następującym po
miesiącu, w którym złożono zaświadczenie o przywróceniu praw studenta;

  5)  wystąpił z wnioskiem o zaprzestanie wypłacania pożyczki lub kredytu studenckiego.
5. W przypadku udzielenia kredytobiorcy urlopu z przyczyn zdrowotnych lub ważnych
przyczyn losowych, a także w związku ze studiami w uczelni zagranicznej, wypłatę kredytu
lub pożyczki zawiesza się do czasu powrotu na studia.

§ 10. 1. Kapitał pożyczki lub kapitał kredytu spłacane są przez kredytobiorcę w równych
ratach miesięcznych.
2. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat
pożyczki lub kredytu.
3. Liczba rat spłaty pożyczki lub kredytu może być:
  1)  większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty

pożyczki lub kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, o
którym mowa w ust. 4;

  2)  mniejsza niż określona w ust. 2 - na wniosek kredytobiorcy.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wysokość miesięcznej spłaty pożyczki lub
kredytu może zostać na wniosek kredytobiorcy zmniejszona do 20% jego przeciętnego
miesięcznego dochodu, ustalonego na podstawie:
1) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim

roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych, a w przypadku uzyskiwania dochodów
wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2-11 oraz ust. 7 i 8 - na podstawie innego dowodu
określonego przez bank;

2) zaświadczenia z miejsca zatrudnienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznego
dochodu w bieżącym roku lub innego dowodu określonego przez bank, w przypadku
braku dochodów wymienionych w § 5 ust. 6-8 w ostatnim roku podatkowym.
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§ 11. 1.  Spłata pożyczki lub kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po
upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów, w tym studiów doktoranckich, nie później
jednak niż w dniu 1 października lub, w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden
semestr, w dniu 1 kwietnia roku następującego po roku, w którym według planu studiów
kredytobiorca powinien ukończyć studia.
2.  Na wniosek kredytobiorcy może zostać ustalony wcześniejszy termin rozpoczęcia spłat.
W przypadku wystąpienia o spłatę kredytu w okresie studiów, kredytobiorca zobowiązany
jest dołączyć do wniosku zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 2, kredytobiorca rozpoczyna spłatę
pożyczki lub kredytu, począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym upłynął termin złożenia zaświadczenia, z uwzględnieniem postanowień
§ 12.
4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3, właściwy bank wypowiada umowę
pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu
wypowiedzenia.
5. W przypadku ujawnienia, iż kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje lub zataił
informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, a także
o warunkach spłaty i umorzenia, właściwy bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i z
dniem upływu terminu wypowiedzenia żąda spłaty pożyczki lub kredytu wraz z kwotą
dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego lub
częściowego oprocentowania kredytu.

§ 12. Bank Gospodarstwa Krajowego lub bank kredytujący zobowiązane są do
powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej spłaty pożyczki lub kredytu
wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.

§ 13. 1. Odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy
stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty
kredytu przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.
2. Odsetki od pożyczki są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego
Banku Polskiego począwszy od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki przez okres równy
dwukrotności liczby wypłaconych rat pożyczki.
3. Kredytobiorcy, na których ciąży obowiązek spłaty pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11
ust. 3, spłacają odsetki naliczone od dnia spłaty pierwszej raty pożyczki lub kredytu w
wysokości 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.
4.  Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11
ust. 4, spłacają odpowiednio pożyczkę lub kwotę dopłat do odsetek od kredytów nienależnie
wypłaconych ze środków Funduszu, powiększone o odsetki ustawowe naliczone od dnia
dokonania nieuzasadnionej wypłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
5. Kredytobiorcy, którym wypowiedziano umowę pożyczki lub kredytu zgodnie z § 11
ust. 5, spłacają odsetki w wysokości odsetek ustawowych począwszy od dnia
wypowiedzenia umowy.
6.  W przypadku niespłacenia w terminie raty pożyczki lub kredytu, Bank Gospodarstwa
Krajowego lub bank kredytujący nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w
wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej
wysokości.
7. Do okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, dolicza się okres:

1) odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej;
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2) kształcenia na studiach doktoranckich, o ile kredytobiorca nie pobierał kredytu na
studiach doktoranckich;

3) kontynuowania studiów na innym kierunku studiów rozpoczętym w trakcie
pierwszych studiów.

8.  Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, kredytobiorca spłaca odsetki w pełnej
wysokości oprocentowania kredytu, bez dopłat z Funduszu. Wysokość oprocentowania
określona jest w umowie kredytu.

§ 14. 1. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w
grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
2. Umorzenia pożyczki lub kredytu, o których mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio Bank
Gospodarstwa Krajowego lub właściwy bank, na wniosek kredytobiorcy potwierdzony przez
dziekana, inny organ jednoosobowy szkoły wyższej lub kierownika jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie. Kredytobiorca obowiązany jest przedłożyć wniosek w
Banku Gospodarstwa Krajowego lub we właściwym banku w terminie 30 dni od dnia
uzyskania jego potwierdzenia przez organ szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej studia doktoranckie.
3. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego lub kierownik
ustali sposób wyłaniania najlepszych absolwentów szkoły wyższej.
4. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie ustali sposób
wyłaniania najlepszych absolwentów studiów doktoranckich.
5. Pożyczka lub kredyt, na wniosek kredytobiorcy, mogą być umorzone w całości w
przypadku trwałej utraty w trakcie obowiązywania umowy pożyczki lub kredytu zdolności
do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji materialnej, jeśli kredytobiorca udokumentuje
trwałą niezdolność do pracy. Wniosek powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o
zgodzie na gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych, zawartych w
orzeczeniu, o którym mowa w ust. 6.
6. Podstawą umorzenia, o którym mowa w ust. 5, jest orzeczenie wydane na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)) lub inne orzeczenie
traktowane na równi z tym orzeczeniem.
7. Pożyczkę lub kredyt umarza odpowiednio Bank Gospodarstwa Krajowego lub właściwy
bank w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci
kredytobiorcy.
8. Spłatę kredytu objętego poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków
Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, o którym mowa w ustawie z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689), umarza się w przypadku braku prawnych
możliwości dochodzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego roszczeń z tytułu
realizowanego poręczenia kredytu. Umorzeń dokonuje Minister Edukacji Narodowej
i Sportu na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego.
9.  Decyzję o umorzeniach, o których mowa w ust. 2 i 7, podejmuje Bank Gospodarstwa
Krajowego lub właściwy bank, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.

                                                          
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668,

Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95,
poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100,
poz. 1080, Nr 125, poz.  1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z  2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200,
poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.
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10. W przypadkach trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, na którą składa się trudna
sytuacja materialna potwierdzona przez ośrodek pomocy społecznej oraz przypadek losowy,
który może powodować trwałą lub długofalową utratę zdolności do spłaty zobowiązań,
a w szczególności: choroba kredytobiorcy lub członka rodziny, wypadek komunikacyjny,
szkoda spowodowane przez pożar, powódź lub inną katastrofę, sprawowanie opieki nad
chorym członkiem rodziny, samotne wychowywanie dzieci,  pożyczka lub kredyt mogą być
umorzone częściowo na jego wniosek.
11. Umorzeń, o których mowa w ust. 4 i 9, dokonuje Minister Edukacji Narodowej po
zasięgnięciu opinii Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

§ 15. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom ze środków Funduszu:
1) całą kwotę odsetek od kredytu, należnych:

a) w okresie studiów i urlopów, o których mowa w § 9 ust. 4,
b) w okresie od zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o

którym mowa w § 11 ust. 1 i 2,
c) od kredytów umorzonych, naliczonych do dnia przekazania środków,
d) w okresie odbywania przez kredytobiorcę służby wojskowej,
e) w okresie do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 3;

2) część odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy
kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;

3) środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego w przypadkach określonych w § 14
ust. 1, 6, 7 i 10.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki Funduszu na pokrycie odsetek,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w okresach miesięcznych na podstawie zapotrzebowania
zawierającego:
  1)  kwotę odsetek podlegających spłacie ze środków Funduszu;
  2)  oświadczenie o wymagalności odsetek objętych zapotrzebowaniem;
  3)  oświadczenie o uprawnieniu kredytobiorców, których zadłużenie stanowi podstawę

naliczenia odsetek, do spłaty odsetek ze środków Funduszu;
  4)  oświadczenie o spłacie odsetek należnych od kredytobiorców po rozpoczęciu spłaty

kredytu.
3. Banki przekazują Bankowi Gospodarstwa Krajowego w okresach kwartalnych rozliczenia
udzielonych kredytów, wypłaconych rat kredytów, dokonanych przez kredytobiorców spłat
kredytów i odsetek oraz kredytów umorzonych.
4. Terminy składania zapotrzebowań, o których mowa w ust. 2, i rozliczeń, o których mowa
w ust. 3, oraz ich wzory określa umowa, o której mowa w § 3 ust. 2.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bankom środki, o których mowa w ust. 1
pkt 3, po otrzymaniu:
  1)  oświadczenia od banku o nabyciu przez kredytobiorcę prawa do umorzenia kredytu,

o którym mowa w § 14 ust. 1 i 6;
  2)   informacji Ministra Edukacji Narodowej o umorzeniu, o którym mowa w § 5 i 10,

i oświadczenia banku o kwocie kredytu umorzonego.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ze środków Funduszu na rachunek Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych środki odpowiadające kwocie kredytu umorzonego
w przypadku określonym w § 14 ust. 8.
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§ 16. 1. W roku akademickim 2003/2004 termin składania wniosków, o których mowa w § 3
ust. 2, upływa z dniem 30 kwietnia 2004 r.
2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, rokiem podatkowym, o którym mowa
w § 6 ust. 1, jest rok 2002.
3. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, wysokość dochodu na osobę w
rodzinie, uprawniającego studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki
lub kredytu, równa się wysokości dochodu ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu,  zgodnie z § 4 ust. 3.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy kredytu podpisywane są do dnia 31 maja
2004 r.
5. W przypadku umów podpisanych w terminie, o którym mowa w ust. 4, kredyt jest
wypłacany kredytobiorcy, w miesięcznych ratach przez okres 7 miesięcy w roku. Pierwsza
rata przysługuje za styczeń 2004 r.

§ 17.  Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń
Kredytowych, na rok akademicki 2003/2004 wynosi od 1 października 2003r. do 31 grudnia
2003 r. - 460 zł, a od 1 stycznia 2004 r. – 600 zł.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

W porozumieniu:
Minister Finansów
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...................................................
       nazwa szkoły wyższej
        adres szkoły wyższej
         numer telefonu, fax

          |___|  |___|___|___|
       kod szkoły wyższej
                                            Z A Ś W I A D C Z E N I E
Zaświadcza się, że pan(i) .............................................................................................................
                                                                                (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................
                           (miejsce i data urodzenia)                                                                                                                 (PESEL)         

....................................................                    |_____|                   .............................................................................      

|___|___|___|
           (system studiów)                    (kod systemu studiów)              (kierunek studiów lub specjalność zawodowa)   (numer kierunku studiów
                                                                                                                                                                                   lub  specjalności zawodowej)

.......................................................................................................................................................
           (rok studiów)                                (rok rozpoczęcia studiów)                                                       (planowany rok ukończenia studiów)

jest studentem(ką)  i  uzyskał(a)  (nie uzyskał(a))*  wpis  na  ..................  semestr (rok
studiów)*, rok akademicki  ...........................

Informacje uzupełniające:*
1.  Okresem zaliczeniowym na studiach prowadzonych przez szkołę wyższą jest semestr (rok

studiów)*.
2.  Niezaliczenie semestru lub roku studiów wynika z przyczyn: zdrowotnych, ważnych

przyczyn losowych, innych*.
3.  Szkoła wyższa udzieliła studentowi urlopu od dnia .............................. do dnia

......................... z przyczyn zdrowotnych, ważnych przyczyn losowych, w związku ze
studiami w uczelni zagranicznej.*

4.  Student  został  zawieszony w prawach studenta od dnia  .................. do dnia ......................
5.  Ostatni rok studiów trwa jeden semestr (dwa semestry)*.
6.  Student  zdał egzaminy przewidziane w planie studiów i do dnia przystąpienia do egzaminu

dyplomowego (magisterskiego) ................................ zachowuje (nie zachowuje)* prawa
studenta.

                                                                                       (planowany termin egzaminu)

 ....................................
..................................................
   (miejsce,  dzień,  miesiąc,  rok)                                                                                                (podpis osoby upoważnionej  w szkole wyższej

                                                                                                                                                       do potwierdzania danych w zaświadczeniu)

 Numer  rejestru: ...................

____________________
niepotrzebne skreslić
...................................................                                 
       ……………………………
          nazwa jednostki organizacyjnej
  uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich
                  adres, numer telefonu, fax

            |___|  |___|___|___|
   kod jednostki organizacyjnej

pieczęć
urzędowa

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia......... (poz. ....)
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Z A Ś W I A D C Z E N I E
Zaświadcza się, że pan(i) .............................................................................................................
                                                                                (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................
                           (miejsce i data urodzenia)                                                                                                                 (PESEL)

....................................................                    |_____|                   .............................................................................

|___|___|___|
           (system studiów)                    (kod systemu studiów)             (dziedzina lub dyscyplina nauki i sztuki) (numer dziedziny lub dyscypliny
                                                                                                                                                                                              nauki i sztuki )

.................................................................................................................................................
           (rok studiów)                                (rok rozpoczęcia studiów)                                                       (planowany rok ukończenia studiów)

jest uczestnikiem studiów doktoranckich  i  uzyskał(a)  (nie uzyskał(a))*  wpis  na
..................  semestr (rok studiów)*, rok akademicki  ...........................

Informacje uzupełniające:*
1. Okresem zaliczeniowym na studiach jest semestr (rok studiów)*.
2. Niezaliczenie semestru lub roku studiów wynika z przyczyn: zdrowotnych, ważnych

przyczyn losowych, innych*.
3. Szkoła wyższa udzieliła uczestnikowi studiów doktoranckich urlopu od dnia

.............................. do dnia ......................... z przyczyn zdrowotnych, ważnych
przyczyn losowych.*

4. Student  został  zawieszony w prawach studenta od dnia  ....................... do dnia
.......................

5. Ostatni rok studiów trwa jeden semestr (dwa semestry)*.
6. Student  zdał egzaminy przewidziane w planie studiów i otworzył przewód doktorski.

Do dnia rozprawy doktorskiej tj. ................................ zachowuje (nie zachowuje)*
prawa uczestnika studiów doktoranckich.

 ..................................                                                                         ………………………..
   (miejsce,  dzień,  miesiąc,  rok)                                                                                                                   (podpis osoby upoważnionej

                                                                                                                                                       do potwierdzania danych w zaświadczeniu)

 Numer  rejestru: ...................

____________________
* niepotrzebne skreslić

pieczęć
urzędowa
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zastępującego
rozporządzenie z dnia 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i
kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek
studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej,  warunków i trybu
rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich  oraz
wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez
pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę  (Dz. U. Nr 126, poz. 835, Nr 139, poz. 899, z 1999 r.
Nr 80, poz. 907, z 2000 r. Nr 81, poz. 908, z 2001 r. Nr 101, poz. 1096, z 2002 r. Nr 160,
poz. 1322 oraz z 2003 r.  Nr 156, poz. 1519) jest wynikiem zmiany upoważnienia
ustawowego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o
wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o
zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany te stanowią element działań osłonowych dla
edukacji, które rekompensują likwidację niektórych ulg  podatkowych, związanych m.in. z
odpłatnym kształceniem w szkołach wyższych w 2004 r. Projekt wprowadza:

1) Wydłużenie okresu, na jaki może być udzielony kredyt studencki lub pożyczka
studencka.

W związku z objęciem systemem kredytów studenckich m.in. uczestników studiów
doktoranckich, okres na jaki może być udzielony kredyt studencki lub pożyczka
studencka. nie może przekroczyć 6 lat, a w przypadku studentów studiów
doktoranckich nie dłuższy niż łącznie 10 lat.

2) Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego z jednego roku do 2 lat
od dnia ukończenia studiów.

Wprowadzenie dłuższego okresu „karencji” w spłacie kredytu pozwoli na osiągnięcie
przez absolwentów stabilizacji zawodowej, co w dużym stopniu ułatwi rozpoczęcie
spłaty kredytu.

3) Wprowadzenie wzoru zaświadczenia w przypadku studiów doktoranckich szkół
wyższych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie,
potwierdzające, że osoba ubiegająca się o pożyczkę lub kredyt  studencki jest
studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich.

4) Wprowadzenie miesięcznej wysokości raty kredytu w roku akademickim 2003/2004
od 1 stycznia 2004 roku na poziomie 600 zł.

5) Uszczegółowienie warunków spłaty pożyczki lub kredytu studenckiego.

6) Zmianę tytułu rozporządzenia zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1) Projekt rozporządzenia jest skierowany do studentów, którzy będą korzystać
z kredytu studenckiego w roku akademickim 2003/2004 i w latach następnych.

2) Projekt rozporządzenia będzie konsultowany ze związkami zawodowymi, z
poszczególnymi ministrami, z Rządowym Centrum Legislacji, Rządowym Centrum
Studiów Strategicznych, z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, z Państwową
Komisją Akredytacyjną, z Parlamentem Studentów RP, Niezależnym Zrzeszeniem
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Studentów RP, Zrzeszeniem Studentów Polskich, z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i bankami kredytującymi oraz z organizacjami pracodawców.

3) Regulacja nie powinna mieć znaczącego wpływu na rynek pracy. Wzrost raty kredytu
studenckiego wpłynie na polepszenie warunków materialnych studentów
pobierających kredyt.

4)  Regulacja nie powinna mieć wpływu na wewnętrzną i zewnętrzną konkurencyjność
gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny.

5) Regulacja nie spowoduje istotnych długookresowych następstw w rozwoju
społecznym i gospodarczym kraju.

6) Skutki określone zostały w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i
kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.



Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia ................

w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o
dotacje z budżetu państwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach
zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na
działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr niezbędnych dla
prowadzenia działalności dydaktycznej, jeżeli:
  1)  prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów;
  2)  w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie co najmniej

czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa
lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora;

  3)  zapewni na ten cel środki własne oraz inne niepochodzące z dotacji z budżetu państwa,
w łącznej wysokości co najmniej 50% kosztów realizacji zadania, na które ma być
przyznana dotacja.
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1

do rozporządzenia.

§ 2. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może ubiegać się o dotację na pomoc
materialną dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2
do rozporządzenia.

§ 3. 1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na
dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:
  1)  prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów oraz uzyskała

pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej jednego z
prowadzonych kierunków studiów;

  2)  liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy
doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora jest większa o co najmniej 25%
od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie
powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

  3)  liczba studentów jest nie mniejsza niż 2.000 osób, w tym co najmniej 350 studentów na
studiach dziennych;

  4)  posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5.000.000 zł;
  5)  posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy program inwestycji

oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;



  6)  zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki inne niż dotacja z budżetu
państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% planowanej wartości kosztorysowej
inwestycji, w tym nie mniej niż 30% środków własnych.
2. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o

której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania
oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:
  1)  niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy

udziale środków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgody ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem";

  2)  przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z
ministrem, w przypadku likwidacji uczelni.
3. Do wniosku niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa

w ust. 1, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z
budżetu państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1,
dołącza się:
  1)  pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do

zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30% planowanej wartości
kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z
budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

  2)  poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych
przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub
pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

  3)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji z funduszów
celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem
planowanych kwot i terminów ich przyznania.

§ 4. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z
budżetu państwa jest uprzednie wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych
na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym
przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1-3, składa się w terminie do
dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do ministra w dwóch egzemplarzach.
Wniosek podpisuje i składa określony w statucie właściwy organ uprawniony do
reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni.

§ 6. 1. Po wpłynięciu wniosku minister sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne
określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister wzywa niepaństwową
uczelnię zawodową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie określonym w ust. 2, wniosek pozostawia
się bez rozpoznania.

4. Minister kieruje wniosek niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z
budżetu państwa, spełniający wymagania formalne, do Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego w celu zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1-3, przyznawane są w ramach środków
przewidzianych na te cele w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.



§ 7. Przepisy dotyczące kierunków studiów stosuje się do specjalności zawodowych do
czasu ich przyporządkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, do odpowiednich kierunków
studiów.

§ 8. Wnioski niepaństwowych uczelni zawodowych o przyznanie dotacji,
wymienionych w §1 i 3, w roku, w którym wchodzi w życie rozporządzenie, mogą być
składane nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

________
1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo

wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.
U. Nr 97, poz. 866).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r.
Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. ....



Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia ... (poz. ...)

Załącznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE
DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA

KSZTAŁCENIA KADR NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
DYDAKTYCZNEJ

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  prowadzone kierunki studiów;
  4)  liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z

podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz tytuł naukowy;

  5)  liczba nauczycieli akademickich wykonujących pracę w uczelni na podstawie umów
cywilnoprawnych, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień
naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

  6)  liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;
  7)  informacje o pracownikach uczelni, którzy uzyskali w ostatnich trzech latach stopnie

naukowe doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które stopnie te nadały, oraz
okresie zatrudnienia tych pracowników w uczelni na podstawie umowy o pracę.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)
2. Opis zadania z zakresu kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności

dydaktycznej:
  1)  charakterystyka planowanego zadania;
  2)  termin realizacji;
  3)  uzasadnienie celowości realizacji planowanego zadania;
  4)  dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie.
(Zadanie powinno być realizowane w roku kalendarzowym wymienionym we wniosku.)

3. Planowane koszty zadania,
z tego:
  1)  wynagrodzenia;
  2)  aparatura naukowo-badawcza;
  3)  programy komputerowe, wydawnictwa;
  4)  materiały i przedmioty nietrwałe;
  5)  wyjazdy;
  6)  koszty pośrednie;
  7)  inne koszty (podać jakie).

4. Planowane źródła sfinansowania kosztów zadania:
  1)  wysokość wnioskowanej dotacji;
  2)  środki własne uczelni;
  3)  inne środki (z określeniem źródła pochodzenia).

5. Określenie zakresu i kwot przeznaczenia wnioskowanej dotacji (z wyłączeniem
rzeczowych aktywów trwałych).

6. Numer rachunku bankowego.
7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji w ramach

działalności dydaktycznej (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej
przedkładane).



8. Opinia organu kolegialnego uczelni.
9. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
10. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.



Załącznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE
DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada;
  4)  liczba studentów studiów dziennych (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada.

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach pomocy materialnej dla studentów
przyznanej w roku składania wniosku (jeżeli tego rodzaju informacja nie była wcześniej
przedkładana), zawierająca w szczególności dane o liczbie stypendystów w podziale na
wysokość dochodu na osobę w rodzinie - wg stanu w dniu 30 listopada.

3. Numer rachunku bankowego.
4. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
5. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE
DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  prowadzone kierunki studiów;
  4)  ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, z podaniem kierunku lub kierunków

studiów;
  5)  liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z

podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz tytuł naukowy, z podaniem nazwisk osób stanowiących minimum
kadrowe poszczególnych kierunków studiów;

  6)  liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;
  7)  opis bazy uczelni, w tym własnej, z podaniem szczegółowych informacji o

dotychczasowym zaangażowaniu środków własnych w rozwój bazy uczelni;
  8)  udokumentowana informacja o wartości bazy materialnej będącej własnością uczelni.
(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis inwestycji:
  1)  nazwa i lokalizacja inwestycji;
  2)  informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji;
  3)  uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji;
  4)  planowany okres realizacji inwestycji;
  5)  dokumenty potwierdzające przygotowanie uczelni do realizacji inwestycji, w tym

zaakceptowany program inwestycji, kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument
stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;

  6)  planowana wartość kosztorysowa i struktura nakładów, z podaniem daty zatwierdzenia
planowanej wartości kosztorysowej;



  7)  źródła finansowania inwestycji, w tym środki własne, środki inne niż dotacja z budżetu
państwa, wnioskowana dotacja;

  8)  harmonogram realizacji inwestycji;
  9)  zakładany wstępnie harmonogram przekazywania wnioskowanej dotacji.

3. Zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni, o których mowa
w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji na

inwestycje (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).
7. Opinia organu kolegialnego uczelni.
8. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
9. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 24 ust.2
ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590
z późniejszymi zmianami) w brzmieniu nadanym w art. 2 pkt 2 projektu ustawy o zmianie
ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o
pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepis
powyższy  upoważnia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia
warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu
państwa z uwzględnieniem liczby własnej kadry dydaktycznej zatrudnianej przez uczelnię,
liczby kształconych studentów, zaangażowania własnych środków w rozwój bazy materialnej
uczelni oraz osiągnięć uczelni w dotychczasowym kształceniu, a w przypadku dotacji na
pomoc materialną również liczbę studentów w trudnej sytuacji materialnej.

Z uwagi na zmianę upoważnienia zachodzi konieczność, zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej, wydania nowego rozporządzenia. Jednakże, w stosunku do obowiązującego
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu
państwa (Dz. U. Nr 62, poz. 559), zmianie ulegnie jedynie treść Załącznika nr 2 do
powyższego rozporządzenia, w którym precyzuje się, iż dane o liczbie stypendystów zawarte
w informacji o wykorzystaniu dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów
powinny być podane w podziale na wysokość dochodu na osobę w rodzinie – wg danych w
dniu 30 listopada. Zmiana ta pozwoli na uwzględniane sytuacji materialnej studentów przy
określaniu wysokości dotacji dla poszczególnych uczelni.

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb występowania niepaństwowej uczelni
zawodowej o przyznanie dotacji na:

1/ dofinansowanie działalności dydaktycznej w zakresie kosztów kształcenia kadr
niezbędnych do prowadzenia działalności dydaktycznej,

2/ pomoc materialną dla studentów,
3/ dofinansowanie inwestycji budowlanych.

Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązania określają, jako warunek wystąpienia
niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji w ramach działalności dydaktycznej
na dofinansowanie kosztów kształcenia i rozwoju kadr naukowych, prowadzenie co najmniej
trzech kierunków studiów na poziomie zawodowym oraz uzyskanie w ciągu ostatnich trzech



lat, przez co najmniej czterech pracowników uczelni zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, stopnia naukowego doktora. Wniosek może dotyczyć tylko środków przeznaczonych
na dofinansowanie zadań realizowanych przez uczelnię w powyższym zakresie. Uczelnia
winna zapewnić środki własne i środki pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa
w wysokości co najmniej 50%.

Niepaństwowa uczelnia zawodowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną
dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej i prawidłowo
wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczo-rozliczeniowych. Uczelnia nie musi spełniać
dodatkowych warunków, ponieważ przyznanie dotacji wynika z uprawnień studentów do
pomocy materialnej określonych w Konstytucji RP i przepisach dotyczących szkolnictwa
wyższego. Wniosek uczelni niepaństwowej o dotację powinien w szczególności zawierać:
informacje dotyczące uczelni, liczbę studentów, liczbę studentów studiów dziennych,
informację o wykorzystaniu dotacji w roku bieżącym, zawierającą w szczególności dane o
liczbie stypendystów w podziale na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Warunek zapewnienia środków pozabudżetowych przewiduje się również
w przypadku występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji na
dofinansowanie inwestycji budowlanej. Uczelnia zobowiązana jest zapewnić środki
w wysokości co najmniej 70% wartości kosztorysowej inwestycji, w tym środki własne
w wysokości co najmniej 30%. Równocześnie uczelnia występująca o przyznanie tej dotacji
powinna:

− prowadzić studia na co najmniej trzech kierunkach studiów na poziomie zawodowym
oraz uzyskać pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej
jednego kierunku studiów,

− zatrudniać kadrę nauczycieli akademickich przekraczającą o co najmniej 25%
minimum kadrowe,

− kształcić nie mniej niż 2.000 studentów, w tym co najmniej 350 na studiach
dziennych,

− posiadać bazę materialną, stanowiącą jej własność o wartości co najmniej 5,0 mln zł.

Warunkiem koniecznym wystąpienia o przyznanie dotacji na inwestycje budowlane
jest również posiadanie zaakceptowanego programu inwestycji oraz dokumentów
potwierdzających prawo uczelni do dysponowania nieruchomością.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
powinno nastąpić oświadczenie uczelni zawierające zobowiązanie do niezbywania lub
nieprzeznaczania na inny cel nieruchomości  zabudowanej przy udziale środków z dotacji,
bez zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku likwidacji
uczelni nieruchomość ta powinna być przeznaczona na cele edukacyjne uzgodnione z tym
ministrem.

Projekt rozporządzenia określa również warunki wspólne, które powinna spełniać
niepaństwowa uczelnia zawodowa niezależnie od zakresu dotacji, o którą się ubiega.
Do grupy tych warunków należy m.in.:

- przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulujących funkcjonowanie uczelni,
- przeznaczenie deklarowanych wcześniej środków własnych na realizację

przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa.

Projekt rozporządzenia określa terminy występowania niepaństwowej uczelni
zawodowej z wnioskami o przyznanie dotacji. Wnioski o przyznanie dotacji powinny być
składane do 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.
Wnioski składane są w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.



Projekt rozporządzenia nie uwzględnia kwestii ubiegania się przez  uczelnie
niepaństwowe o dofinansowanie dotacyjne działalności dydaktycznej w pełnym zakresie tej
działalności. Projekt nie przewiduje mianowicie możliwości ubiegania się o dotację na
działalność dydaktyczną w części przeznaczanej na wydatki z tytułu wynagrodzeń
pracowników jak również z tytułu utrzymania uczelni. Wydatki, o których mowa, zdaniem
projektodawców mają pokrycie w czesnym pobieranym od studentów. Ponadto uczelnie
państwowe wykorzystując powyższą dotację na wydatki płacowe zobowiązane są do
przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących kształtowania
wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Brak jest w obecnym stanie prawnym możliwości
wprowadzenia podobnych rozwiązań w stosunku do pracowników uczelni niepaństwowych.
Rozszerzenie uprawnień uczelni niepaństwowych do występowania o dofinansowanie
dotacyjne działalności dydaktycznej w pełnym zakresie wymagałoby wprowadzenia
odpowiednich regulacji ustawowych.

Ocena skutków regulacji:

Określenie warunków prawnych występowania niepaństwowych uczelni zawodowych
z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu państwa umożliwia bardziej korzystne warunki
do rozwoju najlepszych i najsilniejszych uczelni tego, niezwykle szybko rozwijającego się
sektora szkolnictwa wyższego. W szczególności ważne jest zapewnienie niepaństwowym
uczelniom zawodowym ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia kadr,
niezbędnych dla realizacji zadań dydaktycznych. Dotychczas w przeważającym zakresie
uczelnie niepaństwowe w realizacji tych zadań korzystały z kadry akademickiej uczelni
państwowych. Zbyt krótki był ich okres działania i ograniczone możliwości finansowe, aby
na większą skalę mogły prowadzić kształcenie własnej kadry. Postulat dofinansowania
z budżetu państwa kosztów kształcenia własnej kadry nauczycieli akademickich był
szczególnie podnoszony przez gremia reprezentujące uczelnie niepaństwowe.

Niepaństwowe uczelnie zawodowe, które osiągnęły już wysoki poziom rozwoju,
zarówno dydaktycznego jak i materialnego będą miały szansę ubiegania się o dotacje na
dofinansowanie inwestycji budowlanych. Brak dotychczas takich możliwości stanowi
niekiedy barierę ograniczającą ich dalszy rozwój.

Unormowane zostają również warunki ubiegania się uczelni o dotacje na pomoc
materialną dla studentów, a stypendia socjalne będą mogły trafić do najbardziej
potrzebujących studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Generalnie proponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dostępności
młodzieży do studiów wyższych oraz stworzą lepsze warunki rozwoju kadr naukowo-
dydaktycznych w szkolnictwie wyższym.

Projektowane regulacje nie spowodują istotnych następstw w zakresie
konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, rynku pracy, jak również w rozwoju
przestrzennym i regionalnym.

Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia zawarte są w uzasadnieniu do
projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach
zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do opinii Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, organizacji reprezentujących uczelnie niepaństwowe – Konferencji Rektorów
Uczelni Niepaństwowych oraz Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni



Niepaństwowych oraz wielu związków zawodowych działających w środowisku
akademickim, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Rady Nauki ZNP,
a także Parlamentu Studentów.



Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia ............    

w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu
państwa

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uczelnia niepaństwowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność
dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla
prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr, jeżeli:
  1)  co najmniej jedna z jednostek organizacyjnych uczelni posiada uprawnienia do

nadawania stopnia naukowego doktora lub posiada uprawnienia do prowadzenia
studiów na poziomie magisterskim i w okresie trzech lat poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w
niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień
naukowy doktora;

  2)  zapewnia na ten cel środki własne lub inne środki niepochodzące z dotacji z budżetu
państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50% kosztów realizacji zadania, na które ma
być przyznana dotacja.
2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1

do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uczelnia niepaństwowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną dla
studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2
do rozporządzenia.

§ 3. 1. Uczelnia niepaństwowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie
inwestycji budowlanej, jeżeli:
  1)  posiada uprawnienie do prowadzenia studiów magisterskich na co najmniej jednym

kierunku lub uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co
najmniej jednego kierunku studiów prowadzonego na poziomie zawodowym;

  2)  liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy
doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora jest większa o co najmniej 25 %
od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie
powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

  3)  liczba studentów jest nie mniejsza niż 3.000 osób, w tym co najmniej 500 studentów na
studiach dziennych;

  4)  posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5.000.000 zł;
  5)  posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy program inwestycji

oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;



  6)  zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki inne niż dotacja z budżetu
państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% planowanej wartości kosztorysowej
inwestycji, w tym nie mniej niż 30% środków własnych.
2. Warunkiem wystąpienia uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji, o której mowa

w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia
w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:
  1)  niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy

udziale środków z dotacji, o której mowa w ust.1, bez zgody ministra właściwego do
spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej "ministrem";

  2)  przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z
ministrem, w przypadku likwidacji uczelni.
3. Do wniosku uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1,

stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu
państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1,
dołącza się:
  1)  pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do

zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30% planowanej wartości
kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z
budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

  2)  poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych
przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub
pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

  3)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji z funduszów
celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem
planowanych kwot i terminów ich przyznania.

§ 4. Warunkiem wystąpienia uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji z budżetu
państwa jest wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych na realizację
przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym
przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1-3, składa się w terminie do
dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do ministra w dwóch egzemplarzach.
Wniosek podpisuje i składa określony w statucie właściwy organ uprawniony do
reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni.

§ 6. 1. Po wpłynięciu wniosku minister sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne
określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister wzywa uczelnię
niepaństwową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie wymienionym w ust. 2, wniosek
pozostawia się bez rozpoznania.

4. Minister kieruje wniosek uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji z budżetu
państwa, spełniający wymagania formalne, do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w celu
zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1-3, przyznawane są w ramach środków
przewidzianych na te cele w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.



§ 7. Wnioski uczelni niepaństwowych o przyznanie dotacji, wymienionych w § 1 i 3, w
roku, w którym wchodzi w życie rozporządzenie, mogą być składane nie później niż w
okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

________
1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo

wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.
U. Nr 97, poz. 866).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r.
Nr 54, poz. 254 i 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, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr
4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2004 r Nr ...,
poz....



Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia .... (poz. ...)

Załącznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ
DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA KADR ORAZ BADAŃ

NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I KSZTAŁCENIA KADR

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  prowadzone kierunki studiów;
  4)  liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz tytuł naukowy;

  5)  liczba nauczycieli akademickich wykonujących pracę w uczelni na podstawie umów
cywilnoprawnych, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień
naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

  6)  liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;
  7)  uprawnienia do nadawania stopni naukowych, z podaniem zakresu, daty uzyskania oraz

liczby stopni naukowych nadanych w ciągu ostatnich trzech lat;
  8)  uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, z podaniem kierunków i daty

uzyskania uprawnienia;
  9)  informacje o pracownikach uczelni, którzy uzyskali w ostatnich trzech latach stopnie

naukowe doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które stopnie te nadały, oraz
okresie zatrudnienia tych pracowników w uczelni na podstawie umowy o pracę.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)
2. Opis zadania z zakresu kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia

działalności dydaktycznej i kształcenia kadr:
  1)  charakterystyka planowanego zadania;
  2)  termin realizacji;
  3)  uzasadnienie celowości realizacji planowanego zadania;
  4)  dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie.
(Zadanie powinno być realizowane w roku kalendarzowym wymienionym we wniosku.)

3. Planowane koszty zadania, z tego:
  1)  wynagrodzenia;
  2)  aparatura naukowo-badawcza;
  3)  programy komputerowe, wydawnictwa;
  4)  materiały i przedmioty nietrwałe;
  5)  wyjazdy;
  6)  koszty pośrednie;
  7)  inne koszty (podać jakie).

4. Planowane źródła sfinansowania kosztów zadania:
  1)  wysokość wnioskowanej dotacji;
  2)  środki własne uczelni;
  3)  inne środki (z określeniem źródła pochodzenia).

5. Określenie zakresu i kwot przeznaczenia wnioskowanej dotacji (z wyłączeniem
rzeczowych aktywów trwałych).

6. Numer rachunku bankowego.
7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji w ramach

działalności dydaktycznej (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej
przedkładane).



8. Opinia organu kolegialnego uczelni.
9. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
10. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.



Załącznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC
MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada;
  4)  liczba studentów studiów dziennych (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada.

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach pomocy materialnej dla studentów
przyznanej w roku składania wniosku (jeżeli tego rodzaju informacja nie była wcześniej
przedkładana), zawierająca w szczególności dane o liczbie stypendystów w podziale na
wysokość dochodu na osobę w rodzinie - wg stanu w dniu 30 listopada.

3. Numer rachunku bankowego.
4. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
5. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.



Załącznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU UCZELNI NIEPAŃSTWOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni:
  1)  nazwa uczelni;
  2)  data utworzenia;
  3)  prowadzone kierunki studiów;
  4)  uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, z podaniem kierunków i dat

przyznania uprawnienia;
  5)  ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, z podaniem kierunku lub kierunków

studiów;
  6)  liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora
habilitowanego oraz tytuł naukowy, z podaniem nazwisk osób stanowiących minimum
kadrowe poszczególnych kierunków studiów;

  7)  liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;
  8)  opis bazy uczelni, w tym własnej, z podaniem szczegółowych informacji

o dotychczasowym zaangażowaniu środków własnych w rozwój bazy uczelni;
  9)  udokumentowana informacja o wartości bazy materialnej będącej własnością uczelni.
(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis inwestycji:
  1)  nazwa i lokalizacja inwestycji;
  2)  informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji;
  3)  uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji;
  4)  planowany okres realizacji inwestycji;
  5)  dokumenty potwierdzające przygotowanie uczelni do realizacji inwestycji, w tym

zaakceptowany program inwestycji, kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument
stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;

  6)  planowana wartość kosztorysowa inwestycji i struktura nakładów, z podaniem daty
zatwierdzenia planowanej wartości kosztorysowej inwestycji;

  7)  źródła finansowania inwestycji, w tym środki własne, środki inne niż dotacja z budżetu
państwa, wnioskowana dotacja;

  8)  harmonogram realizacji inwestycji;
  9)  zakładany wstępnie harmonogram przekazywania wnioskowanej dotacji.

3. Zobowiązania określonych w statucie właściwych organów uczelni, o których mowa
w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w §3 ust. 2 rozporządzenia.
5. Numer rachunku bankowego.
6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji na

inwestycje (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).
7. Opinia organu kolegialnego uczelni.
8. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).
9. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn.
zm.) w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie
wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach
studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepis powyższy  upoważnia ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia warunków i trybu występowania
uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa z uwzględnieniem liczby własnej kadry
dydaktycznej zatrudnianej przez uczelnię, liczby kształconych studentów, zaangażowania
własnych środków w rozwój bazy materialnej uczelni oraz osiągnięć uczelni w
dotychczasowym kształceniu, a w przypadku dotacji na pomoc materialną również liczbę
studentów w trudnej sytuacji materialnej.

Z uwagi na zmianę upoważnienia zachodzi konieczność, zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej, wydania nowego rozporządzenia. Jednakże, w stosunku do obowiązującego
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa (Dz. U.
Nr 62, poz. 558), zmianie ulegnie jedynie treść Załącznika nr 2 do powyższego
rozporządzenia, w którym precyzuje się, iż dane o liczbie stypendystów zawarte w informacji
o wykorzystaniu dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów powinny być podane
w podziale na wysokość dochodu na osobę w rodzinie – wg danych w dniu 30 listopada.
Zmiana ta pozwoli na uwzględniane sytuacji materialnej studentów przy określaniu
wysokości dotacji dla poszczególnych uczelni.

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb występowania uczelni niepaństwowej
o przyznanie dotacji na:

1/ dofinansowanie działalności dydaktycznej w zakresie kosztów kształcenia kadr oraz
badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr,

2/ pomoc materialną dla studentów,
3/ dofinansowanie inwestycji budowlanych.

Zaproponowane w rozporządzeniu rozwiązania określają, jako warunek wystąpienia
uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji w ramach działalności dydaktycznej na
dofinansowanie kosztów kształcenia i rozwoju kadr naukowych, posiadanie przez co najmniej
jedną jednostkę organizacyjną uczelni uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora,
a dla uczelni prowadzącej studia magisterskie uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat, przez
co najmniej czterech pracowników uczelni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
stopnia naukowego doktora. Wniosek może dotyczyć tylko środków przeznaczonych na
dofinansowanie zadań realizowanych przez uczelnie w powyższym zakresie. Uczelnia winna
zapewnić środki własne i środki pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa w wysokości
co najmniej 50%.

Uczelnia niepaństwowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną dla
studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej i prawidłowo
wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczo-rozliczeniowych. Uczelnia nie musi spełniać
dodatkowych warunków, ponieważ przyznanie dotacji wynika z uprawnień studentów do
pomocy materialnej określonych w Konstytucji RP i przepisach dotyczących szkolnictwa
wyższego. Wniosek uczelni niepaństwowej o dotację powinien w szczególności zawierać:
informacje dotyczące uczelni, liczbę studentów, liczbę studentów studiów dziennych,
informację o wykorzystaniu dotacji w roku bieżącym, zawierającą w szczególności dane o
liczbie stypendystów w podziale na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Warunek zapewnienia środków pozabudżetowych przewiduje się również
w przypadku występowania uczelni niepaństwowej o przyznanie dotacji na dofinansowanie



inwestycji budowlanej. Uczelnia zobowiązana jest zapewnić środki w wysokości co najmniej
70% wartości kosztorysowej inwestycji, w tym środki własne w wysokości co najmniej 30%.
Równocześnie uczelnia występująca o przyznanie tej dotacji powinna:

− prowadzić studia na co najmniej jednym kierunku studiów na poziomie magisterskim,
lub uzyskać pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej
jednego kierunku studiów zawodowych,

− zatrudniać kadrę nauczycieli akademickich  przekraczającą o co najmniej 25%
minimum kadrowe,

− kształcić nie mniej niż 3.000 studentów, w tym co najmniej 500 na studiach
dziennych,

− posiadać bazę materialną, stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5,0 mln zł.

Warunkiem koniecznym wystąpienia o przyznanie dotacji na inwestycje budowlane
jest również posiadanie zaakceptowanego programu inwestycji oraz dokumentów
potwierdzających prawo uczelni do dysponowania nieruchomością.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji
powinno nastąpić oświadczenie uczelni zawierające zobowiązanie do niezbywania lub
nieprzeznaczania na inny cel nieruchomości zabudowanej przy udziale dotacji, bez zgody
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku likwidacji uczelni
nieruchomość ta powinna być przeznaczona na cele edukacyjne uzgodnione z tym ministrem.

Projekt rozporządzenia określa również warunki wspólne, które powinna spełniać
uczelnia niepaństwowa niezależnie od zakresu dotacji, o którą się ubiega. Do grupy tych
warunków należy:

− przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulujących funkcjonowanie uczelni,
− przeznaczenie deklarowanych wcześniej środków na zadania dofinansowane

z budżetu państwa.

Projekt rozporządzenia określa terminy występowania uczelni niepaństwowej
z wnioskiem o przyznanie dotacji. Wnioski o przyznanie dotacji powinny być składane do
10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja. Wnioski składane
są do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia kwestii dofinansowania dotacyjnego
działalności dydaktycznej uczelni niepaństwowych w części dotacji, o której mowa w art.24
ust.1 pkt 1 ustawy o szkolnictwie wyższym. Projekt nie przewiduje mianowicie możliwości
ubiegania się o dotację na działalność dydaktyczną w części przeznaczanej na wydatki
z tytułu wynagrodzeń pracowników jak również z tytułu utrzymania uczelni. Wydatki,
o których mowa, zdaniem projektodawców mają pokrycie w czesnym pobieranym od
studentów. Ponadto uczelnie państwowe wykorzystując powyższą dotację na wydatki
płacowe zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów
dotyczących kształtowania wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Brak jest w obecnym
stanie prawnym możliwości wprowadzenia podobnych rozwiązań w stosunku do
pracowników uczelni niepaństwowych. Rozszerzenie uprawnień uczelni niepaństwowych do
występowania o dofinansowanie dotacyjne działalności dydaktycznej w pełnym zakresie
wymagałoby wprowadzenia odpowiednich regulacji ustawowych.

Ocena skutków regulacji:

Określenie warunków prawnych występowania uczelni niepaństwowych z wnioskami
o przyznanie dotacji z budżetu państwa umożliwia bardziej korzystne warunki do rozwoju
najlepszych i najsilniejszych uczelni tego, niezwykle szybko rozwijającego się sektora
szkolnictwa wyższego. W szczególności ważne jest zapewnienie uczelniom niepaństwowym



ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia kadr, niezbędnych dla realizacji zadań
dydaktycznych. Dotychczas w przeważającym zakresie uczelnie niepaństwowe w realizacji
tych zadań korzystały z kadry akademickiej uczelni państwowych. Zbyt krótki był ich okres
działania i ograniczone możliwości finansowe, aby na większą skalę mogły prowadzić
kształcenie własnej kadry. Postulat dofinansowania z budżetu państwa kosztów kształcenia
własnej kadry nauczycieli akademickich był szczególnie podnoszony przez gremia
reprezentujące uczelnie niepaństwowe.

Uczelnie niepaństwowe, które osiągnęły już wysoki poziom rozwoju, zarówno
dydaktycznego jak i materialnego będą miały szansę ubiegania się o dotacje na
dofinansowanie inwestycji budowlanych. Brak dotychczas takich możliwości stanowi
niekiedy barierę ograniczającą ich dalszy rozwój.

Unormowane zostają również warunki ubiegania się uczelni o dotacje na pomoc
materialną dla studentów, a stypendia socjalne będą mogły trafić do najbardziej
potrzebujących studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Generalnie proponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia dostępności
młodzieży do studiów wyższych oraz stworzą lepsze warunki rozwoju kadr naukowo-
dydaktycznych w szkolnictwie wyższym.

Projektowane regulacje nie spowodują istotnych następstw w zakresie
konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, rynku pracy, jak również w rozwoju
przestrzennym i regionalnym.

Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia zawarte są w uzasadnieniu do
projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach
zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do opinii Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, organizacji reprezentujących uczelnie niepaństwowe – Konferencji Rektorów
Uczelni Niepaństwowych oraz Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni
Niepaństwowych oraz wielu związków zawodowych działających w środowisku
akademickim, w tym Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowej Rady Nauki ZNP,
a także Parlamentu Studentów.

02/89zb



PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia ...........................

w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

Na podstawie art. 152i ustawy 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, zwane dalej „stypendium ministra”, może
otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zaliczył w terminie, określonym w regulaminie studiów, bieżący rok studiów;
2) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

a) 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,
b) 4,7, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5,
c) 5,0, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6;

3) posiada osiągnięcia naukowe;
4) wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów.

2. Student może otrzymać stypendium ministra ponownie, jeżeli spełnia warunki określone w
ust.1.
3.  Student nie może otrzymać stypendium ministra, jeżeli powtarza rok studiów lub przebywa na
urlopie, z wyłączeniem urlopu na kontynuowanie nauki na podobnym kierunku w innej szkole
wyższej, w tym również zagranicznej.

§ 2. 1. Wniosek o stypendium ministra przedstawia rektor na wniosek rady wydziału uczelni, a w
przypadku uczelni bezwydziałowej – senatu uczelni.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, rada wydziału lub senat uczelni występuje z własnej
inicjatywy lub – jeżeli tak postanowi - na wniosek samorządu studenckiego, organizacji,
stowarzyszenia lub instytucji.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. Do wniosku
mogą być załączone dodatkowe opinie.

§ 3. 1. Średnia ocen, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, jest obliczana łącznie ze wszystkich
zaliczonych lat studiów. Przy obliczaniu średniej ocen są uwzględniane wszystkie oceny z
egzaminów i zaliczeń wpisane do indeksu.

                                                          
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo  wyższe, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i 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, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103,
poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr
..., poz. ... .



2. W przypadku, gdy student ponownie ubiega się o przyznanie stypendium, we wniosku należy
podać średnią ocen za rok akademicki, w którym pobierał stypendium.

§ 4. 1. Termin składania wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, upływa w dniu 1 sierpnia.
2. W przypadku studenta, który zaliczył rok studiów w sesji jesiennej, o ile możliwość taką
przewiduje plan studiów, termin, o którym mowa w ust. 1, upływa w dniu 30 października.
3. Naruszenie terminów przewidzianych w ust. 1 i 2, wyłącza studenta z procedury przyznawania
stypendium.

§ 5. 1. Właściwy minister przyznaje stypendium ministra na rok akademicki.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy w roku
akademickim.
3. W przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa, zgodnie z planem studiów w danej uczelni, jeden
semestr, przyznawane jest na okres pięciu miesięcy.
4. Decyzja ministra, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.

§ 6. 1. Właściwy minister ustala miesięczną wysokość stypendium ministra na dany rok
akademicki.
2. Miesięczna wysokość stypendium ministra nie może przekroczyć najniższego wynagrodzenia
zasadniczego asystenta, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz.
1182, z późn. zm.).

§ 7. 1. W przypadku, gdy student, który otrzymał stypendium ministra, ukończy studia przed
terminem określonym w regulaminie studiów, pozostała kwota stypendium jest wypłacana
jednorazowo.
2. W przypadku przeniesienia się studenta do innej szkoły wyższej na taki sam lub pokrewny
kierunek studiów, przyznane za dotychczasowe osiągnięcia stypendium wypłaca nowa uczelnia.

§ 8. W przypadku, gdy student przestał spełniać warunki określone w § 1 ust. 1, właściwy
minister może zawiesić wypłacanie stypendium, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady
wydziału a w przypadku uczelni bezwydziałowej – senatu uczelni, przedstawiony przez rektora
uczelni.

§ 9. Wypłaty stypendium dokonują uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez
właściwego ministra.

§ 10. W roku 2004, termin, o którym mowa w § 4 ust. 1, upływa z dniem 30 października 2004 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu



Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu
z dnia ... (poz. ...)

................................................    .........................................
(uczelnia)  (data wniosku)

W N I O S E K

o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce

na rok akademicki............................

1. Imię i nazwisko studenta

..............................................................................................................................

2. Nazwa wydziału, kierunek

studiów..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

...............

3. System studiów (odpowiednie zakreślić):   dzienne,   zaoczne,   wieczorowe,   eksternistyczne

4. Zaliczony rok studiów

…..............................................................................................................................

5. Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok)

...............................................................................

6. Średnia ocen uzyskanych przez studenta w okresie zaliczonych lat studiów

..............................................

7. Średnia ocen uzyskanych przez studenta ponownie zgłaszanego do stypendium w okresie

pobierania stypendium ministra

…….................................................................................................................................

8. Uzasadnienie wniosku:

a) praca  w kole naukowym

.............................................................................................................................



............................................................................................................................................................

...............

b) udział w pracach badawczych prowadzonych w uczelni

............................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................

c) współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi, również z zagranicą

………….............................

............................................................................................................................................................

...............

............................................................................................................................................................

...............

d) własne publikacje

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................

e) własne opracowania i wygłoszone referaty

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

f) udział w konferencjach lub seminariach naukowych

............................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................

.................................................................................................................

g) otrzymane dyplomy, nagrody, wyróżnienia

............................................................................................................................................................

...............................................................................................................

h) studia według indywidualnego programu

....................................................................................................

i ) studia równoległe na drugim kierunku

........................................................................................................

j) ukończone kursy, otrzymane certyfikaty

......................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................

k) odbyte praktyki, inne formy kształcenia poza programem studiów

………………………………………................................................................................................

............................................................................................................................................................

..........................................................................................

l) inne formy aktywności naukowej, kulturalnej i sportowej oraz działalność kandydata do

stypendium w środowisku studenckim

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Student został przyjęty na studia jako laureat konkursów lub olimpiad przedmiotowych TAK

NIE*

Student był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci   TAK NIE



Oświadczenie studenta
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych do celów
rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku
otrzymania stypendium.

…………………   ……………..
miejscowość, data   podpis studenta

………………………
…

DZIEKAN
WYDZIAŁU

/       REKTOR

* odpowiednie zakreślić

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w
art. 152i projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych
warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce ma na
celu kompleksowe uregulowanie problematyki przyznawania i wypłacania stypendium dla
studentów za wybitne osiągnięcia w nauce. W obowiązującym do tej pory stanie prawnym
stypendia były przyznawane na podstawie decyzji ministra  nadzorującego uczelnię. W związku z
powyższym konieczne stało się wprowadzenie jednolitych zasad regulujących tryb przyznawania
i wypłacania stypendium.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i
wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce przewiduje w szczególności następujące
rozwiązania:

1. Ujednolicenie zasad przyznawania i wypłacania stypendium ministra
za osiągnięcia w nauce dla studentów wszystkich uczelni.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra stanowiący
integralną część rozporządzenia.

3. Określenie szczegółowych warunków, które spełniać musi student
ubiegający się o przyznanie stypendium, m.in. zaliczenie w terminie,
określonym w regulaminie studiów, bieżącego rok studiów oraz
wzorowe wypełnianie obowiązków studenta określonych w
regulaminie studiów. Ponadto student powinien uzyskać w okresie
zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

a) 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,
b) 4,7, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5,
c) 5,0, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6.

4. Student ubiegający się o stypendium powinien posiadać osiągnięcia
naukowe takie jak: praca w kole naukowym, publikacje, opracowania,
referaty, udział w konferencjach, praca naukowa, udział w pracach
naukowo-badawczych, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi
lub naukowymi, nagrody i wyróżnienia, studia na drugim kierunku



studiów, indywidualny program studiów, praktyki i staże,
potwierdzona znajomość języków obcych, olimpiady.

5. Terminy przekazywania wniosków.
6. Warunki wypłacania stypendium ministra, w tym w przypadku

wcześniejszego ukończenia studiów, a także podjęcia studiów w innej
uczelni.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za
osiągnięcia w nauce skierowany jest do wszystkich studentów niezależnie od uczelni,
którzy będą starali się o stypendium ministra w roku 2004 oraz latach następnych.

2. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem projektu rozporządzenia zostały
określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o
wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.

3. Projektowane regulacje nie spowodują istotnych następstw w zakresie
konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej gospodarki, rynku pracy, jak również w
rozwoju przestrzennym i regionalnym.

4. Projekt rozporządzenia będzie skierowany do opinii Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, organizacji reprezentujących uczelnie niepaństwowe –
Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Stowarzyszenia Rektorów i
Założycieli Uczelni Niepaństwowych oraz Parlamentu Studentów i związków
zawodowych działających w środowisku akademickim, w tym Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Krajowej Rady Nauki ZNP.




