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Szanowna Pani Rzecznik, 

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad 

udzielania studentom pomocy materialnej. 

Pragnę na wstępie, podziękować za pozytywną całościowo ocenę zaproponowanych 

przez nas rozwiązań ustawowych i zapewnić, iż u ich podstaw leżała troska o jak najwyższą 

efektywność nakładów Państwa na kształcenie studentów, efektywność mierzoną 

powszechnym i równym dostępem do bezpłatnego wyższego wykształcenia przy 

jednoczesnym zapobieganiu występującym patologiom w wykorzystywaniu środków 

publicznych. 

Rozumiejąc motywy leżące u źródeł wyrażonych przez Panią Rzecznik wątpliwości 

konstytucyjnych odnoszących się do kwestii dostępności stypendium dla najlepszych 

studentów oraz likwidacji stypendium za wyniki w nauce wyjaśniam, co następuje. 

Podstawowym celem pomocy materialnej dla studentów finansowanej ze środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych osób 
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będących w trudnej sytuacji materialnej. Priorytetem jest zatem przeznaczanie środków 

publicznych na udzielanie pomocy osobom, które samodzielnie nie mogą ponieść pełnych 

kosztów studiowania, aby uzyskać wykształcenie wyższe, tj. ukończyć jeden kierunek 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Stypendium 

rektora dla najlepszych studentów, jako jedno ze świadczeń pomocy materialnej 

wymienionych w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym jest jednym z narzędzi służącym realizacji tego celu. 

Badania przeprowadzone w krajach OE(pD (publikacja „Tertiary Education for the 

Knowledge Society" OECD 2008 r.) pokazują, ^e bezzwrotna pomoc w formie stypendium 

socjalnego znacząco wpływa na udział w studiach studentów z rodzin o niskich dochodach. 

Eksperci OECD zauważyli również, iż dotychczasowe stypendia za wyniki w nauce lub 

sporcie, które otrzymywało 13 % ogółu studentó^v w Polsce, mają dość niski próg wymagań 

i są niskie, co sprawia, że nie są one efektywnym narzędziem motywacyjnym. 

W konsekwencji eksperci OECD zalecili modyfikację systemu pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów, w celu uczynienia ze stypendiów socjalnych podstawowego 

instrumentu wyrównywania szans w dostępie do szkolnictwa wyższego. 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu pomocy materialnej dla 

studentów zmiany mające na celu zwiększenie dostępności stypendiów socjalnych dla osób 

będących w trudnej sytuacji materialnej, a także zwiększenie przejrzystości i uproszczenie 

systemu, poprzez wzmocnienie roli stypendium socjalnego. Zagwarantowano realizację tego 

celu, stanowiącego jeden z priorytetów reformy, m. in. poprzez ustalenie, że ze środków 

dotacji uczelnie zwiększą finansowanie stypendió\y socjalnych i zapomóg (60% środków) w 

relacji do stypendiów rektora dla najlepszych studentów (40% środków), podczas gdy 

dotychczasowa proporcja podziału środków pomiędzy te świadczenia wynosiła 50% do 50%. 



Wspomniana wyżej ustawa z dnia 18 marca 2011 r. zastąpiła dotychczasowe 

stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nowym świadczeniem - stypendium rektora dla 

najlepszych studentów oraz wprowadziła nowe kryteria i zasady jego przyznawania. 

Stosownie do art. 181 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendium to może być 

przyznawane nie tylko studentom posiadającyfn wysoką średnią ocen i wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ale także studentom 

posiadającym osiągnięcia naukowe lub artystyczne. W myśl art. 174 ust. 4 ww. ustawy, 

powyższe stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku 

studiów prowadzonego w uczelni. Szczegółowa kryteria i tryb przyznawania stypendium 

rektora dla najlepszych studentów ustala rektor] w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego - na podstawie art. 186 ujst. 1 ww. ustawy. 

Nowelizacja art. 184 ust. 5 ww. ustawy nie zmieniła uprawnień studentów do 

ubiegania się o stypendium socjalne. Według sta^u prawnego obowiązującego przed dniem 

1 października 2011 r., student, który ukończy] już jeden kierunek studiów, nie miał -

podobnie jak obecnie - prawa do stypendium socjalnego na kolejnym kierunku studiów, 

chyba że kontynuował on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania 

tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech 

lat. Od dnia 1 października 2011 r. omawiany 

świadczenia pomocy materialnej, w tym również 

przepis objął swym zakresem wszystkie 

nowe stypendium rektora dla najlepszych 

studentów. Tym samym, zasada udzielania pomocy studentom w celu uzyskania przez nich 

wyższego wykształcenia - nie zaś dalszego rozwoju - znalazła swoją pełną, konsekwentną 

realizację. 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wprowadziła zasadę otrzymywania stypendium 

rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym kierunku studiów w przypadku 

równoległego kształcenia na kilku kierunkach, analogicznie do rozwiązań dotychczas 

obowiązujących w zakresie stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w sporcie 



Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym student, który kształci się 

równolegle na kilku kierunkach studiów może cjtrzymywać stypendium socjalne, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapornogę, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez 

studenta kierunku studiów. Jednocześnie w momencie ukończenia jednego z kierunków 

student traci prawo do pomocy materialnej na podstawie ust. 5 ww. artykułu, chyba że 

kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

W naszej ocenie, omawiane przepisy n^e naruszają zasady równości podmiotów 

wobec prawa, ponieważ regulują uprawnienia dwóch grup studentów będących 

w zróżnicowanej sytuacji, tj. studentów, którzy nie ukończyli jeszcze żadnego kierunku 

studiów (ust. 4) oraz studentów, którzy posiadają już wykształcenie wyższe (ust. 5) i mieli 

prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, w tym także stypendium za 

wyniki w nauce lub sporcie oraz świadczenia socjalne, na ukończonym kierunku studiów. 

Jeżeli student nie korzystał wówczas ze świadczeń pomocy materialnej, oznacza to, iż nie 

spełnił kryteriów uprawniających do ich otrzymania, np. kryterium wysokiej średniej ocen lub 

trudnej sytuacji materialnej. Zadaniem przepisów o pomocy materialnej dla studentów jest 

bowiem umożliwienie każdej osobie, na zasad2:ie równości podmiotów wobec prawa, 

zdobycia wykształcenia wyższego i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego - na jednym kierunku studiów. 

Możliwość studiowania na drugim kierunku studiów w uczelni publicznej bez 

wnoszenia opłat, a zatem na koszt podatników, jest już dodatkowym obciążeniem, jakie 

ponosi Państwo w celu nagrodzenia szczególnie 

konstruując ustawę reformującą szkolnictwo wyższe przyjęto, że osoby spełniające kryteria 

uprawniające do stypendium rektora dla najlepszych studentów, tj. znajdujące się w grupie 

10% najlepszych studentów na kierunku studiów, niogą nieodpłatnie studiować na drugim 

utalentowanych studentów. Dlatego też 



kierunku studiów. W tym kontekście prawo do studiowania przez najlepszych studentów na 

drugim kierunku studiów bez wnoszenia opłat zastąpiło prawo do ubiegania się na tym 

kierunku o stypendium rektora. Pozostali studenci, którzy nie osiągają wysokich wyników 

w nauce, mogą studiować na drugim kierunku studiów odpłatnie, bez świadczeń 

stypendialnych, gdyż udzielanie wsparcia publjcznego na rzecz podejmowania drugiego 

kierunku studiów przez studentów, którzy już n.a pierwszym kierunku osiągają przeciętne 

wyniki, zwiększając ich obciążenie może prowadzić do pogorszenia się wyników w nauce, 

i, co za tym idzie, do obniżenia jakości kształcenia. Warto również wspomnieć, iż w innych 

krajach europejskich nie ma praktyki studiowania dwóch kierunków studiów ani 

przyznawania ze środków publicznych stypendiów naukowych. Budowanie społeczeństwa 

wiedzy oparte jest natomiast na koncepcji uczenia się przez całe życie (lifelong learning). 

Należy również podkreślić, iż uzyskanie przez studenta wysokiej średniej ocen 

w poprzednim roku studiów nie spowodowało nabycia uprawnień do otrzymania stypendium 

rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2011/2012. Nabycie uprawnień do tego 

stypendium następuje na podstawie decyzji administracyjnej i dotyczy kolejnego roku lub 

semestru akademickiego, a średnia ocen za poprzedni rok studiów stanowić może nadal jedno 

- stosownie do postanowień uczelnianego regulaminu nawet jedyne - z kryteriów, według 

których uczelnia może dokonywać oceny prawa do otrzymania stypendium. 

Jednocześnie zmiana ustawy pozostaje 

w obrocie decyzji ostatecznych dotyczących 

sporcie. 

bez wpływu na wykonanie pozostających 

przyznania stypendium za wyniki w nauce lub 

Warto także dodać, iż projekt ustawy z dnia 18 marca 2011 r. był szeroko 

konsultowany ze środowiskiem akademickim, w tym z Parlamentem Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, którego przedstawiciele brali czynny udział w tworzeniu 

nowych rozwiązań prawnych na etapie prac parlamentarnych. Warto również wspomnieć, iż 

ustawa ta została opublikowana w dniu 21 kwietna 2011 r., a zatem zapewnione zostało 



blisko półroczne vacatio legis umożliwiające zapoznanie się z nowymi przepisami o pomocy 

materialnej dla studentów i dostosowanie się każdej uczelni do skutków wprowadzonych 

zmian. 

Przekazując powyższe wyrażam nadzieję, że na^ze wyjaśnienia usuną powstałe wątpliwości 

a nowe zasady udzielania przez Państwo ponjiocy w zdobyciu wyższego wykształcenia 

spełnią swoją doniosłą rolę. 

Z wyrazami szacunku 

if^tk 


