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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Beatę Mazurek. 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Barbara Bartuś;  (-)   Andrzej Bętkowski; 
 (-)   Mariusz Błaszczak;  (-)   Antoni Błądek;  (-)   Jan Bury s. Antoniego; 
 (-)   Aleksander Chłopek;  (-)   Witold Czarnecki;  (-)   Kazimierz Gołojuch; 
 (-)   Przemysław Gosiewski;  (-)   Krystyna Grabicka;  (-)   Izabela Kloc; 
 (-)   Lech Kołakowski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Marek Kwitek; 
 (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Gabriela Masłowska; (-) Beata Mazurek;  (-)   Maria 
Nowak;  (-)   Jarosław Rusiecki;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Jan Szyszko; 
 (-)   Adam Śnieżek;  (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Grzegorz Tobiszowski; 
 (-)   Teresa Wargocka;  (-)   Jadwiga Wiśniewska;  (-)   Maria Zuba. 



Projekt 

 Ustawa   

z dnia ……… 2009r. 

o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 

 
 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005r. Nr 164, 

poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 54 : 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej 

liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, mogą utworzyć 

Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.” 

b) ust. 3 – 6 otrzymują brzmienie: 

„3. Do konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 - 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 10 ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28 i art. 29 oraz art. 33-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 

oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), z zachowaniem przepisów niniejszej ustawy. 

4. Organem nadzorującym konferencje rektorów, o których mowa w ust. 1 - 2, jest minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

5. Statuty konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 - 2, określają w szczególności 

zasady członkostwa zwykłego oraz członkostwa stowarzyszonego - indywidualnego i 

zbiorowego, a także kryteria reprezentacji uczelni członkowskich różnych typów w organach 

konferencji. 

6. Kadencja organów konferencji rektorów, o których mowa w ust. 1 - 2, jest zgodna z 

kadencją organów uczelni publicznych.”; 

 

2) w art. 55 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

 

„1. Konferencje rektorów, o których mowa w art. 54 ust. 1 - 2, działają na rzecz rozwoju 

szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a w szczególności: 



  1)   występują do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, 

nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego; 

  2)   wyrażają z własnej inicjatywy opinie i przedstawiają wnioski w sprawach dotyczących 

szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. 

2. Organy władzy publicznej zasięgają opinii konferencji rektorów, o których mowa w art. 54 

ust. 1 - 2, w sprawach: 

  1)   zasad działania i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego, systemu badań naukowych, 

kształcenia i pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zarządzania uczelniami, 

kształcenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szkół wyższych; 

  2)   projektu budżetu państwa w części dotyczącej szkolnictwa wyższego; 

  3)   projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także 

promocji nauki polskiej za granicą; 

  4)   rozwiązań w systemie oświaty mających znaczenie dla szkół wyższych.”; 

 

 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W obecnym stanie prawnym tj. w art. 54 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” brak 

jest trzeciej konferencji – Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). 

Państwowe wyższe szkoły zawodowe, prowadzące studia pierwszego stopnia, mają formalne 

związki, w odniesieniu do systemu kształcenia, z większością szkół niepublicznych. Z drugiej 

jednak strony, biorąc pod uwagę aspekt własnościowy oraz rodzaj finansowania, są bliskie 

uczelniom akademickim. Już na tym polu rodzi się wątpliwość jednoznacznego 

zaklasyfikowania państwowych wyższych szkół zawodowych do grona uczelni 

reprezentowanych przez KRZaSP  (35 aktualnie funkcjonujących państwowych wyższych 

szkół zawodowych). Ten argument zaważył na decyzji rektorów państwowych wyższych 

szkół zawodowych o utrzymaniu odrębności Konferencji Rektorów Publicznych Szkół 

Zawodowych i zarejestrowaniu jej jako stowarzyszenia w oparciu o obowiązujące w tej 

mierze przepisy prawne. Na mocy Statutu KRASP, daje to możliwość państwowym wyższym 

szkołom zawodowym uczestniczenia w obradach KRASP na prawach członka 

stowarzyszonego, a więc tylko z głosem doradczym. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę posłowie wnioskodawcy proponują uregulowanie 

przedstawionej sytuacji i wprowadzenie zmiany w art. 54 ustawy zmienianej, w brzmieniu 

„1a. Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej 

liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, mogą utworzyć 

Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.”.Takie przedstawienie sytuacji 

pozwoli należycie umiejscowić w strukturze reprezentacji wyższych uczelni - reprezentację 

Publicznych Szkół Zawodowych. Równocześnie informujemy, iż pozostałe propozycje są 

konsekwencją wprowadzenia ust. 1a. 

 



Niniejszy projekt nie spowoduje dla budżetu państwa, ani samorządów skutków 

finansowych, ani społecznych. Równocześnie oświadczamy, iż zagadnienia objęte niniejszym 

projektem są zgodne z prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 8 czerwca 2009 r. 
BAS-WAL-1138/09 

 
 
 
 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Beata Mazurek) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 54 i art. 55 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, ze zmianami). Zmiana zakłada, że publiczne uczelnie zawodowe, w 
których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów 
studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, będą mogły utworzyć 
Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.  

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 

nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: projekt ustawy, rektor, szkolnictwo, szkoła wyższa, Unia Europejska 



Warszawa, 8 czerwca 2009 r. 
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Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Mazurek) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 54 i art. 55 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, ze zmianami). Zmiana zakłada, że publiczne uczelnie zawodowe, w 
których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów 
studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, będą mogły utworzyć 
Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: projekt ustawy, rektor, szkolnictwo, szkoła wyższa, Unia Europejska 
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RADA GI.OWNA
SZKOLNICTWA WYZSZEGO

BM-SRG-O7-s29lMW09

Szanowny Pan
Lech Czapla
T,astqpca Szefa Kancelarii Sejmu RP

W zal4czeniu przesylam uchwalE Nr 446/2009 Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego

z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie poselskiego projeklu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o

szkolnict'"vi e'"lyzszym.

LEczgwyrazy szacunku,

Przewodniczqcy Rady Glownej

Warszawa, i0 lipca 2009 roku

ul. WsP6lna l/3' 00-529 Warszawa
tel.: (+4g 22) 52g 25 64, 52g 25 62, faks: (+48 22)'529 27 68, e-mail: radaglowna@mniswgov.pl, internet: www.rgsw.edu.pl



Uchwala Nr 44612009
Prerydium Rady Gldwnej Szkolnictwa Wy2szego

z dnia S lipca 2009 roku

w sprawie poselskiego projektu ustany o zmianie ustawy - PraR'o o szkolnictwie
wyZszym

Po rozpatrzeniu, na wniosek ZastEpcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 24 czerwca
2009 roku pismo PS/1i4l09, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o
szkolnictwie wylszym, Rada Gl6wna - stosownie do art. 45 ust. 2 pka. 4 ustawy z dnsa 27
lipca 2005 roku - Prawo o szkohnicfwie wy2szym @2. U.Nr 164 poz. 1365, z p6in. zm.) -
uchwala co nastEpuje.

Rada Glowna negatywnie opiniuje projekt przedlozonej ustawy o zmianie ustawy -
Prawo o szkolnictwie wvzszwn.

Uchwalq

Wyzszego.

Publiczne uczelnie zawodowe mieszcz4 siE w kategorii szk6l zawodowych
dla kt6rych ustawa - Prawo o szkolnictwie wyzszym przewiduje
reprezentacjg krajow4 KonferencjE Rekror6w Zawodowych Szk6i
Polskich (ao-t. 54 ust. 2). W rworzeniu i funkcjonowaniu tej konferencji
mogg uczestniczyi uczelnie publiczne i niepubliczne.
W ustawie - Prawo o szkolnict'wie wy2szym s4 umocowane dwie
instytucj e: Konferencj a Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich (KRAS P)
i Konferencja Rektorow Zawodowych Szk6i Polskich (KRZaSP). Istnieje
ponadto kilka dalszych stowarzyszeri pod nawrqkonferencji rektor6w, w
tym skupiaj4cych uczelnie branzowe, ktorych obszar dzsatanta czEsciowo
pokrywa siE z obszarem dzialania KRASP czy KRZaSP. Umocowanie
ustawowe Konferencji Rektor6w Publicznych Szk6t Zawodowych wpvola
lawinq wnioskow o wpisanie do ustawy pozostalych konferencji rektor6w.
Oslabi to zrlac'Tco pozycje KRASP i KRZaSP.
Istniej4ce konferencje rektor6w, w tim KRASP i KRZaSP, moga
fi.nrkcjonowac na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (art. 54
ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym) - co ma aktualnie miejsce.
Nie ma racjonalnego uzasadnieni4 aby tworzyi nowe byty na poziomie
ustawy - Prawo o szkolnict',nie wy2szyrn.
Rada wyraza pogl4d, 2e czgste nowelizacje ustaw, a szczeg6lnie ostatnio
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyZszym, nie sprzyjaj4 poszanowaniu
prawa i racjonalnemu korzystaniu z prawa. Nowelizacje powinny byi
dokonywane tylko w szczegolnie wa2nych sytuacjach. Przedstawiona w
projekcie nowelizacja ustauy do takich nie nalezy.

otzymuje Szef Kancelarii Sejmu RP oraz Minister Nauki i Szkolnictwa

Przewodni czqcy Rady Gl6wnej


