
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-92-26, fax 22 694-91-06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

Warszawa,  5 grudnia 2016 r.               

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 365) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa dokonuje zmian: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy 

z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. Celem nowelizacji jest 

wprowadzenie nowego strumienia finansowania w ramach dotacji podmiotowej 

„projakościowej”, rezygnacja z nadawania podstawowym jednostkom organizacyjnym 

uczelni oraz centrom i konsorcjom naukowym statusu Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego, a także usprawnienie procesu procedowania wniosków o umorzenie części lub 

całości pożyczek lub kredytów studenckich. 

Ustawa umożliwi udzielanie z budżetu państwa dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych uczelniom publicznym, w których w danym roku akademickim 

rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku 

rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. Za najlepszego 

maturzystę będzie uznana osoba, która z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu 

na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyska 100% punktów. W przypadku gdy 

liczba osób spełniających ten warunek będzie niższa niż 3% populacji osób, które przystąpiły 

do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym 

albo dwujęzycznym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, obliczając wysokość 

dotacji dla uczelni, będzie brał pod uwagę osoby, które zdały egzamin maturalny na poziomie 

niższym niż 100% punktów, ale nie niższym niż 85% punktów. 
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Dane niezbędne do przyznania dotacji minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego będzie pozyskiwał z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

W dodawanych przepisach określono sposób przekazywania danych i postępowania z nimi 

oraz czas przechowywania danych. 

Wprowadzając nowy strumień finansowania w ramach dotacji „projakościowej”, 

ustawodawca jednocześnie rezygnuje z dwóch dotychczasowych strumieni, 

tj. dofinansowania jednostek organizacyjnych mających status Krajowego Naukowego 

Ośrodka Wiodącego oraz dofinansowania podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni 

w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Środki, które były przeznaczone na finansowanie tych strumieni mają być 

wykorzystane na sfinansowanie nowego strumienia. Pierwsza dotacja podmiotowa na 

dofinansowanie zadań projakościowych w ramach nowego strumienia będzie mogła być 

przyznana uczelni publicznej w roku akademickim 2016/2017. 

Rezygnacja z nadawania statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego wiąże się 

w szczególności, jak wynika z uzasadnienia projektu, z wątpliwościami środowiska 

akademickiego dotyczącymi zasad wyłaniania jednostek o takim statusie (w drodze konkursu, 

a nie na podstawie jasno określonego algorytmu). Jednostki, które w dniu wejścia w życie 

opiniowanej noweli posiadały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowają 

ten status do końca okresu, na który został nadany, i będą finansowane na dotychczasowych 

zasadach. 

Zmiana w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich ma na 

celu dalsze odbiurokratyzowanie systemu pożyczek i kredytów studenckich. Zniesienie 

Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich usprawni działania związane 

z procesem planistycznym i sprawozdawczym oraz umarzaniem kredytów i pożyczek 

studenckich. Jak wskazano w uzasadnieniu, Komisja w ostatnich latach traciła na znaczeniu, 

a jej zadania stały się zbędne albo powielają zadania innych organów. Co więcej konieczność 

opiniowania przez Komisję wniosków o umorzenie spłaty kredytów albo pożyczek 

studenckich, znacznie spowalniała proces umarzania zobowiązań. Wynikało to m.in. z faktu, 

iż Komisja obradowała jedynie kilka razy w roku. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 1032). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2016 r. wniosła o uchwalenie 

projektu w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1075). W trakcie 

drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek. Żadna z nich nie uzyskała akceptacji Sejmu. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do projektu 

zasadniczych zmian. Najistotniejszą z nich było dodanie przepisu przejściowego 

utrzymującego czasowo moc obowiązującą dotychczasowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie nowelizowanego art. 96a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. 

w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych, zachowa moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego art. 96a, jednak nie dłużej niż do 

dnia 30 czerwca 2017 r. 

   

III. Uwagi szczegółowe 

 Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


