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USTAWA
z dnia 5 listopada 2009 r.
o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 40 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego lub minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty
i wychowania, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2,
mo˝e zleciç uczelni wojskowej, s∏u˝b paƒstwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej
wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1.”;
2) w art. 96 w pkt 2 w lit. c na koƒcu stawia si´ Êrednik i dodaje pkt 3 w brzmieniu:
„3) tryb udzielania oraz tryb i zasady rozliczania
dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10,
uwzgl´dniajàc sposób przekazywania Êrodków
finansowych oraz zapewnienie prawid∏owego
wydatkowania tych Êrodków z bud˝etu paƒstwa”;
3) po art. 173 dodaje si´ art. 173a i 173b w brzmieniu:
„Art. 173a. 1. Pomoc materialna dla studentów
mo˝e byç przyznawana przez jednostki samorzàdu terytorialnego.
2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu
terytorialnego
okreÊla
w uchwale:
1) rodzaj pomocy materialnej;
2) sposób i terminy ubiegania si´
o pomoc materialnà;
3) sposób wy∏aniania studentów,
którym b´dzie przyznana pomoc
materialna;
4) maksymalnà wysokoÊç pomocy
materialnej, o którà mo˝e ubiegaç si´ student.
Art. 173b. 1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentów mogà byç przyznawane
przez osoby fizyczne lub osoby prawne nieb´dàce paƒstwowymi ani
samorzàdowymi osobami prawnymi.
2. Zasady przyznawania stypendiów,
o których mowa w ust. 1, zatwierdza
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, po zasi´gni´ciu
opinii Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68,
poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.

3. Zasady przyznawania stypendiów,
o których mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, s∏u˝b
paƒstwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza
minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego, po zasi´gni´ciu
opinii w∏aÊciwych ministrów wskazanych w art. 33 ust. 2 oraz Rady
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego.”;
4) w art. 179 w ust. 5 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) pomocy
materialnej,
w art. 173a.”;

o

której

mowa

5) po art. 199 dodaje si´ art. 199a i 199b w brzmieniu:
„Art. 199a. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà przyznawaç pomoc materialnà
dla doktorantów na zasadach okreÊlonych w art. 173a.
Art. 199b. Stypendia naukowe dla doktorantów
mogà byç przyznawane przez osoby
fizyczne lub osoby prawne nieb´dàce
paƒstwowymi ani samorzàdowymi
osobami prawnymi na zasadach okreÊlonych w art. 173b.”;
6) art. 255 otrzymuje brzmienie:
„Art. 255. 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nazwy
uczelni zostanà dostosowane do wymagaƒ okreÊlonych w art. 3.
2. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Rada
Ministrów przed∏o˝y projekt ustawy
dostosowujàcej nazwy publicznych
uczelni akademickich do wymagaƒ
okreÊlonych w art. 3.
3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, dostosuje nazwy uczelni
publicznych utworzonych w drodze
rozporzàdzenia albo uczelni publicznych nieb´dàcych uczelniami akademickimi do wymagaƒ okreÊlonych
w art. 3.
4. Do dnia 31 marca 2015 r. za∏o˝yciel
lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przed∏o˝y ministrowi w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego wniosek dotyczàcy dostosowania nazwy uczelni do wymagaƒ okreÊlonych w art. 3.
5. Je˝eli uprawniony organ lub za∏o˝yciel uczelni niepublicznej nie dope∏ni
obowiàzku, o którym mowa w ust. 4,
nazw´ tej uczelni zmienia minister
w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego. Decyzj´ o zmianie nazwy wydaje si´ z urz´du.”;
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7) uchyla si´ art. 261;
8) po art. 261 dodaje si´ art. 261a i 261b w brzmieniu:
„Art. 261a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝szego mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, na wniosek organu
prowadzàcego:
1) przekszta∏ciç publicznà szko∏´ pomaturalnà, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium j´zyków obcych albo kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych
w publicznà uczelni´ zawodowà;
2) w∏àczyç placówki, o których mowa w pkt 1, do uczelni publicznej,
po uzyskaniu zgody senatu tej
uczelni;
3) po∏àczyç placówki, o których mowa w pkt 1, w publicznà uczelni´
zawodowà
— okreÊlajàc sposób przej´cia pracowników i s∏uchaczy tych placówek, kierunki i specjalnoÊci studiów,
na które s∏uchacze tych placówek
b´dà przejmowani, oraz tryb ukoƒczenia studiów pierwszego stopnia,
majàc na celu zachowanie wysokiego poziomu kszta∏cenia.
2. W przypadku w∏àczenia placówek,
o których mowa w ust. 1, do uczelni
publicznej:
1) wobec podstawowych jednostek
organizacyjnych przejmujàcych
pracowników i s∏uchaczy okresowo, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 3 lata,
okreÊla si´ indywidualne wymagania w zakresie minimum kadrowego niezb´dnego do prowadzenia danego kierunku studiów oraz
do prowadzenia kszta∏cenia poza
siedzibà uczelni;
2) dla przej´tych s∏uchaczy tworzy
si´ specjalnoÊç o charakterze zawodowym, której program nauczania w okresie nieprzekraczajàcym 3 lat od jej utworzenia mo˝e odbiegaç od standardów
kszta∏cenia na danym kierunku
studiów;
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3) b´dàcej uczelnià zawodowà mo˝liwe jest prowadzenie kszta∏cenia
poza siedzibà tej uczelni w dotychczasowej siedzibie placówki
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata,
po okreÊleniu indywidualnych wymagaƒ, o których mowa w pkt 1,
pod warunkiem utrzymania wy∏àcznie zawodowego charakteru
prowadzonych specjalnoÊci.
3. W okresie od przej´cia przez uczelni´ jednostki, o której mowa
w ust. 1, do koƒca roku bud˝etowego, w którym nastàpi∏o przej´cie,
jednostka samorzàdu terytorialnego
prowadzàca dotychczas jednostk´,
o której mowa w ust. 1, przekazuje
uczelni, na podstawie porozumienia, Êrodki finansowe w formie dotacji celowej w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ przypadajàca na ten okres
kwota ustalona na prowadzenie jednostki w ramach cz´Êci oÊwiatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez
jednostk´ samorzàdu terytorialnego; porozumienie mo˝e równie˝
okreÊlaç warunki przekazania uczelni sk∏adników majàtku jednostki.
4. W przypadku po∏àczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio.
5. W przypadku placówek niepublicznych zasady okreÊlone w ust. 1 i 2
uwzgl´dnia si´ w pozwoleniu na
utworzenie z nich niepublicznej
uczelni zawodowej.
Art. 261b. Porozumienia zawarte przez organy
prowadzàce kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia j´zyków obcych
albo kolegia pracowników s∏u˝b spo∏ecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umo˝liwiajà one absolwentowi, po
zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie si´ o dopuszczenie do egzaminu
w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytu∏u zawodowego licencjata, tracà moc
z dniem 30 wrzeÊnia 2015 r.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

