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Projekt

USTAWA

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

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn.

zm.1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art.24:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

“7.Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje podziału

funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 27a.”;

b) ust.8 otrzymuje brzmienie:

“8. W nowo utworzonej uczelni podziału  funduszu pomocy materialnej dokonuje na okres roku

rektor.";

2) w art. 24a po wyrazie “remonty” dodaje się wyrazy “i modernizację”

3) w art. 27a:

a) ust.3 otrzymuje brzmienie:

“3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1,

przeznacza się na wypłaty stypendiów, dopłat i zapomóg oraz na remonty i modernizację

domów i stołówek studenckich.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, może

być również przeznaczony na wypłatę stypendiów, dopłat i zapomóg oraz remonty,

modernizację i inwestycje w domach i stołówkach studenckich .”;

4) w art. 152 w ust. 1 dodaje się punkty 4a, 4b i 4c w brzmieniu:
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"4a) stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,

4b) dopłaty do posiłków,

4c) dopłaty do zakwaterowania, ”

5) w art.152a:

a) w ust. 1 po wyrazach “pkt1,2” dodaje się wyrazy “4a,4b,4c”;

b) w ust.3 wyraz „uczelnianego” zastępuje się wyrazem „właściwego”;

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komisję stypendialną powołuje dziekan, a odwoławczą komisję stypendialną rektor, spośród

studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego. Dziekan lub rektor

może powołać do pomocy w komisji pracownika uczelni.”;

6) w art. 152b:

a)  w ust 1 po wyrazach “pkt 1,2” dodaje się wyrazy “4a,4b,4c” ;

b) w ust. 3 wyraz „uczelnianego” zastępuje się wyrazem „właściwego”;

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Komisje, o których mowa w ust. 3, powołuje rektor, spośród studentów delegowanych przez

właściwy organ samorządu studenckiego. Rektor może powołać do prac w komisjach

pracownika uczelni. ”;

7) w art. 152 c:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego ustala kryterium

dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne, z zastrzeżeniem ust. 2a.”;

b) dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:

“2a. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 nie może być niższe niż kwota określona w

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).
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c) w ust. 3 wyrazy “świadczeń, o których mowa w art. 152 ust. 1” zastępuje się wyrazami

“świadczeń pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem pomocy materialnej

otrzymywanej na podstawie Działania 2.2 ZPOR  “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne”;

d) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

“3a. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższa niż kwota

odpowiadająca dwukrotności zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255oraz z 2004 r. Nr

35 poz.305 i NR 64 poz.593), z zastrzeżeniem art. 152 g ust.6”

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne dla

osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego

organu. ”;

8) w art. 152d. dodaje się ust. 3,  4 i 5 w brzmieniu:

“3. Student studiów dziennych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać

dopłatę do zakwaterowania z tytułu zamieszkania 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.

4. Student, o którym mowa w ust. 3, może otrzymać dopłatę do zakwaterowania z tytułu

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niepracującego

małżonka lub dziecka studenta wspólnie z nim zamieszkujących;

5. Student, o którym mowa w ust. 3  może otrzymać dopłatę do posiłków. ”;

9) w art. 152g:

a) ust. 1. otrzymuje brzmienie:

“1. Student może otrzymywać pomoc materialną, o której mowa w art. 152 ust. 1 pkt 2-4c, w

danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy, a stypendium o którym mowa w art. 152

ust. 1 pkt 1 do 12 miesięcy w danym roku akademickim”
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia, o których mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1 - 4c, są przyznawane na rok lub

semestr.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są miesięcznie, przy czym świadczenia za

pierwszy miesiąc semestru mogą być wypłacane do 15 dnia drugiego miesiąca semestru.”

d)ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać pomoc

materialną, o której mowa w art. 152 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zakresie stypendium za wyniki w

sporcie oraz pkt 3 - 4c na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium za

wyniki w nauce na każdym z kierunków.”;

e) w ust. 5 wyrazy “2,5 roku” zastępuje się wyrazami “3 lata”;

f) ust 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendium

socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg, nie może być wyższa niż 90%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w

przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.”;

10) w art. 152 h:

a) w ust 1 wyrazy “art.152 ust.1 pkt 1,2 i 5” zastępuje się wyrazami “art.152 ust. 1 pkt

1,2,4a,4b,4c i 5”

Art. 2.

 W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.

590, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23a po wyrazach “remonty” dodaje się wyrazy i “modernizację”;

2) art.23 b:

a) ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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“1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje podziału

funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 24a.”

2 W nowo utworzonej uczelni zawodowej podziału  funduszu pomocy materialnej dokonuje na

okres roku rektor.”;

3) w art. 24 a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1,

przeznacza się na wypłaty stypendiów, dopłat i zapomóg oraz na remonty i modernizację

domów i stołówek studenckich.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, może

być również przeznaczony na wypłatę stypendiów, dopłat i zapomóg oraz remonty,

modernizację i inwestycje w domach i stołówkach studenckich.”;

4) w art. 75 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a – 4c w brzmieniu:

"4a) stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,

 4b) dopłaty do posiłków,

4c) dopłaty do zakwaterowania, ”

4) w art. 75 a:

a) w ust.1 po wyrazach „pkt 1 i 2” dodaje się wyrazy „pkt 4a, 4b i 4c”

b) w ust. 2 wyrazy „art.75 ust 1 pkt 1 i 5” zastępuje się wyrazami „art.75 ust.1, 2, 4a-4c i 5”

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Komisję stypendialną powołuje dziekan, a odwoławczą komisję stypendialną rektor, spośród

studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego. Dziekan lub rektor

może powołać do pomoc w komisji pracownika uczelni. W uczelni bezwydziałowej komisje

stypendialną i odwoławczą powołuje rektor.“;
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5) w art. 75b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego ustala kryterium

dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium socjalne, z zastrzeżeniem ust. 2a.”;

b) dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:

“2a. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższe niż kwota określona w

art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

c) w ust. 3 wyrazy “świadczeń, o których mowa w art. 75 ust. 1” zastępuje się wyrazami

“świadczeń pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem pomocy materialnej

otrzymywanej na podstawie Działania 2.2 ZPOR  “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne”;

d) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

“3a. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 nie może być niższa niż kwota

odpowiadająca dwukrotności zasiłku rodzinnego o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U nr 228 poz. 2255), z zastrzeżeniem

art. 75 f ust. 6.”

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne dla

osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego

organu. ”;

7) w art. 75 c dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

“3. Student studiów dziennych będący w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać dopłatę do

zakwaterowania z tytułu zamieszkania 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.
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4. Student, o którym mowa w ust. 3, może otrzymać dopłatę do zakwaterowania z tytułu

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niepracującego

małżonka lub dziecka studenta wspólnie z nim zamieszkujących.

5. Student, o którym mowa w ust. 3 może otrzymać dopłatę do posiłków.”;.

8) w art. 75 f :

a) ust 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Student może otrzymać pomoc materialną, o której mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 – 4c, przez

okres do 10 miesięcy, a stypendium, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, do 12 miesięcy w

danym roku akademickim.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadczenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 - 4c, są przyznawane na rok lub

semestr.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są miesięcznie, przy czym świadczenia za

pierwszy miesiąc semestru mogą być wypłacane do 15 dnia drugiego miesiąca semestru.”;

d) ust 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Łączna miesięczna wysokość świadczeń pomocy materialnej, z wyłączeniem stypendium

socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg, nie może być wyższa niż 90%

najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w

przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. ”;

9) w art. 75 g:

a) w ust. 1 wyrazy „art. 75 ust. 1,2 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 75 ust. 1,2, 4a-4c i 5”;

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.
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1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 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 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 152

poz.1598.

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, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz.

2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

UZASADNIENIE

Niedawna, bo uchwalona 28 maja 2004 roku nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym i o

wyższych szkołach zawodowych miała na celu kompleksowe uregulowanie problematyki

bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych

kształcących się w różnych systemach studiów, zwłaszcza ujednolicenia zróżnicowanych

dotychczas form pomocy.

Wspieranie kształcenia studentów płacących za naukę odbywało się przed zmianą – w pewnym

zakresie – w ramach prawa podatkowego poprzez odpowiedni system ulg i zwolnień

podatkowych. Likwidacja od 2004 r. niektórych ulg podatkowych umożliwia przesunięcie

środków na pomoc materialną dla studentów opłacających naukę.

Ponadto na konieczność unormowania problematyki pomocy materialnej dla studentów

kształcących się w ramach wszystkich systemów studiów wskazał Trybunał Konstytucyjny w
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postanowieniu z dnia 2 lipca 2002 r., stwierdzając istnienie luki prawnej, której usunięcie jest

niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego.

Jednak zdaniem wnioskodawców wprowadzenie zmiany nie gwarantuje realizacji celu systemu

indywidualnej pomocy finansowej dla studentów, jakim jest zapewnienie powszechnego i

równego dostępu do wykształcenia. Konieczność ta wynika z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP.

Ustawa zasadnicza stanowi również, że  warunki udzielania pomocy określa ustawa.

Ustawa o szkolnictwie wyższym, pozostawiając uczelniom całkowitą swobodę w określaniu

kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń i ich wysokość, bez ustalenia choćby

minimalnych standardów w tym zakresie we wszystkich szkołach wyższych – nie tylko nie

wypełnia normy konstytucyjnej, ale iluzorycznym czyni mechanizm wyrównywania szans

edukacyjnych młodzieży z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. Stawia też

pod znakiem zapytania zasadę równości wszystkich studentów. W praktyce bowiem różnicuje

zakres kompensaty kosztów związanych z nauką wyłącznie w zależności od miejsca jej

pobierania, zaś wysokość i zakres pomocy uzależnia od wysokości dotacji z budżetu państwa.

Może się zdarzyć tak, iż brak minimalnych, uniwersalnych standardów oznaczać będzie

możliwość obniżenia dotacji budżetowej do funduszu pomocy materialnej, a w rezultacie

wielkości tej pomocy.

Z tych względów niektórzy eksperci twierdzą, że trudno w Polsce mówić o spójnym,

uniwersalnym, służącym wyrównywaniu szans systemie pomocy materialnej. Anna Blumsztajn

twierdzi wprost, że brak tego systemu powoduje trudności z określeniem, jak spożytkowane są

pieniądze na stypendia, do jakich grup trafiają i jaki cel realizują. Wskazuje także, że Polska jest

krajem charakteryzującym się brakiem pomocy dla studentów („Polityka Społeczna” nr 5-6 z

2003 r.)

Socjaldemokracja Polska uznaje zatem za konieczne wniesienie następujących zmian w systemie

wsparcia materialnego studentów:

• ustalenia obowiązującego na wszystkich uczelniach minimalnego kryterium

dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium, z możliwością

podnoszenia go przez władze uczelniane w porozumieniu z przedstawicielami studentów;

• ustalenia minimalnej kwoty stypendium socjalnego – również z możliwością jego

podnoszenia (ale nie obniżania);

• wprowadzenia, poza stypendium socjalnym, dodatkowych świadczeń pieniężnych

wspierających niezamożnych studentów – dopłat do posiłków i zakwaterowania ( dla

studentów zamiejscowych);
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• wprowadzenia stypendium dla studentów niepełnosprawnych legitymujących się

orzeczeniem o niepełnosprawności;

Obecnie każda z uczelni wyższych ma prawo do ustalenia własnego kryterium

dochodowego i wysokości stypendium. Powoduje to duże zróżnicowanie w udzielanej pomocy

w zależności od zamożności konkretnej uczelni – wysokość stypendium waha się od

kilkudziesięciu do kilkuset złotych i to dla osób studiujących, będących w takiej samej sytuacji

materialnej. Zgodnie z przedłożoną nowelizacją kryterium dochodowe nie może być niższe niż

kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Poniżej tej wielkości uczelnia nie będzie mogła

ustanowić swojego kryterium, co nie zamyka jej drogi do podwyższania go. Przy obliczaniu

wysokości dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla studentów z wyłączeniem

tej pomocy, którą studenci uzyskają w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Priorytetu II Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego działania przewiduje się realizację dwóch

rodzajów programów stypendialnych. Jednym z nich są stypendia dla studentów pochodzących z

obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji

przemysłów.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy zakłada, że środki (przewidziana suma pieniędzy to 24

mln EURO na lata 2004 – 2006) przeznaczone na ten cel trafią do co najmniej 15 tys. studentów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla studenta wynosi 350 zł miesięcznie i może być

wypłacana do 10 miesięcy w roku, czyli w trakcie trwania roku akademickiego.

Pieniądze ze stypendiów unijnych mogą być przyznane jako rekompensata kosztów:

zakwaterowania, posiłków, zakupu podręczników i słowników czy opłat za studia.

Zgodnie z przedłożonym projektem żaden student nie będzie mógł również otrzymać

miesięcznie kwoty niższej niż 88 zł (dwukrotność najniższego zasiłku rodzinnego), chyba, że

jednocześnie otrzymuje np. stypendium za wyniki w nauce czy też stypendium za wyniki w

sporcie, a suma tych kwot przekroczy 90%  wynagrodzenia asystenta.

Wprowadza się także nowe świadczenia – dopłaty do posiłków i zakwaterowania, przy czym pod

pojęciem zakwaterowania rozumie się nie tylko zamieszkiwanie w domu studenckim, ale

również w obiekcie innym niż ten dom, jeżeli nie jest możliwy codzienny dojazd z miejsca

zamieszkania do siedziby uczelni. Tę dopłatę mogliby również uzyskać studenci na dziecko lub

niepracującego małżonka – pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania rodziny.
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Posłowie proponują również większy udział studentów w przyznawaniu stypendiów – do

powoływanych przez dziekana lub rektora komisji stypendialnych rekrutujących się z

przedstawicieli samorządów studenckich może (ale nie musi) być powoływany również

pracownik uczelni. Według  dotychczasowych przepisów ustawy komisje takie składały się ze

studentów i pracowników, przy zagwarantowaniu, że większość składu komisji stanowią

studenci. W praktyce oznaczało to, że albo pracownicy narzucali studentom zasady i sposób

przyznawania pomocy materialnej, albo też traktowali pracę w komisji za przykry i niechciany

obowiązek i często się z niego nie wywiązywali w sposób należyty.

Dodatkowo projekt zawiera propozycję, by część funduszu pomocy materialnej (składająca się z

dotacji budżetowej dla uczelni) mogłaby być przeznaczana nie tylko na remonty domów

studenckich, ale także na ich modernizację.

Koszty wprowadzenia ustawy w życie
Szacunkowa liczba studentów to 1.800 tys. Zakładając, że ok. 22,8 % rodzin żyje w Polsce

poniżej kryterium z ustawy o pomocy społecznej, a zatem i 22,8%, czyli 421 tys. osób

studiujących znajdzie się pod tą linią ubóstwa. Przy założeniu, że każdy z nich otrzyma

przynajmniej minimalną wysokość stypendium socjalnego (88 zł) oznacza to wydatek rzędu

444.576.000 zł. Należy przy tym pamiętać, że część studentów otrzyma stypendia z Działania

2.2 ZPOR, kwota ta więc może się zmniejszyć.

Środki planowane w budżecie państwa na rok 2005 w zakresie wsparcia materialnego studentów

wynoszą – wg. szacunkowych danych MENIS 1.520.000.000 zł.

Proponowana ustawa nie powoduje wzrostu wydatków budżetu państwa i pozwala na bardziej

precyzyjne dysponowanie posiadanymi środkami.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.








