
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-

sława Gowina 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

(DzU 2015, poz. 1605 z późn. zm.) proszę o udzielenie informacji oraz wyjaśnień dotyczących obowiązku 

określania przez senat uczelni liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, z uwzględnieniem obo-

wiązku uzyskania zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na zwiększenie liczby osób, które uczelnia 

publiczna może przyjąć na studia stacjonarne, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązującym 

od dnia 1 października 2014 r. „senat uczelni określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki (…) kierując się zasadą odpowiedzialności za 

jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając 

o zgodność struktury kierunków studiów z misją uczelni”. Jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, 

ustawa nie zobowiązuje senatu uczelni do określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 

finansowanych z budżetu państwa. Taki zapis zawarty był w tym przepisie w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 października 2014 r., jakkolwiek zobowiązywał on senat uczelni do określenia liczby studen-

tów stacjonarnych, nie zaś miejsc na dany rok akademicki. 

Mając jednocześnie na względzie fakt, iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

„zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok 

akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki 

następuje, na wniosek rektora, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo 

w drodze decyzji właściwego ministra nadzorującego uczelnię”, uprzejmie proszę o wyjaśnienie. 

1. Czy uczelnia publiczna zobowiązana jest do uzyskania zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na 

zwiększenie ogólnej liczby osób przyjętych na studia stacjonarne powyżej w 2% nawet w sytuacji, gdy 

zwiększenie to będzie wynikać wyłącznie ze wzrostu liczby osób, które będą kształcić się w danej uczelni na 

zasadach odpłatności (cudzoziemców), a więc osób, których kształcenie nie jest finansowane ze środków 

budżetu państwa, czy też uzyskanie zgody ministra dotyczy wyłącznie zwiększenia liczby osób, których 

kształcenie będzie finansowane z budżetu państwa? 

2. Czy senat uczelni, podejmując uchwałę na podstawie art. 8 ust. 3, w uchwale tej winien określić łączną 

liczbę miejsc dostępnych na poszczególnych kierunkach studiów obejmującą zarówno planowaną liczbę stu-

dentów pierwszego roku studiów, których kształcenie będzie finansowane z budżetu państwa, jak również 

kształcących się na zasadach odpłatności? 

Józef Zając 
 


