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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 178 ust. 2–5 oraz art. 181 

ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane 

przepisy ustawy wprowadzają modyfikację zasad przyznawania stypendium ministra oraz trybu składania wniosków.  

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały przyznawanie stypendium zarówno na podstawie wybitnych osiągnięć, jak  

i średniej ocen. Nowe przepisy wprowadzają warunek posiadania wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych 

związanych ze studiami. Wymóg związku ze studiami nie będzie dotyczył osiągnięć w sporcie. 

Przeniesienie uprawnień w zakresie przyznawania stypendiów na ministrów nadzorujących uczelnie ograniczy 

trudności przy porównywaniu osiągnięć z różnych obszarów, zwłaszcza w przypadku studentów uczelni artystycznych  

i medycznych, w których specyfika i liczba możliwych do uzyskania osiągnięć może wpływać na ranking wniosków  

i być nieporównywalna z innymi obszarami. Kwestie przyznawania i finansowania stypendium studentom uczelni 

wojskowych ustawodawca pozostawił w gestii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

Ponadto, modyfikacja katalogu wybitnych osiągnięć pozwoli na bardziej precyzyjną ocenę osiągnięć 

ukierunkowaną na wysoki prestiż i wysoki poziom innowacyjności. Modyfikacja wzoru wniosku – dzięki dodaniu 

schematu opisu danych osiągnięć – umożliwi precyzyjne odzwierciedlenie osiągnięć studentów we wniosku.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie rozporządzenia przewiduje się:  

1) doprecyzowanie warunków otrzymania stypendium i dostosowanie ich do nowego brzmienia art. 178 ustawy – Prawo 

szkolnictwie zgodnie z przyjętą zasadą przyznawania stypendium studentom, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia 

związane z odbywanymi studiami, 

2) doprecyzowanie i ujednolicenie nazw rodzajów wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i osiągnięć w sporcie, 

3) doprecyzowanie trybu składania wniosków – rozpatrywanie wniosków przez poszczególnych ministrów (z wyjątkiem 

Ministra Obrony Narodowej) będzie lepiej uwzględniało specyfikę studiów w uczelniach podlegających ich 

nadzorowi, 

4) zmodyfikowanie trybu oceny wniosków – lista rankingowa wniosków będzie tworzona przez ministra przyznającego 

stypendia, a nie przez zespół oceniający, 

5) wprowadzenie bardziej czytelnego opisu osiągnięć, co umożliwi dokonanie bardziej precyzyjnej oceny wniosków. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia zawiera rozwiązania stanowiące domenę prawa krajowego. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy jednoosobowe i 

kolegialne uczelni 

publicznych i 

niepublicznych, szkół 

wyższych Kościoła 

Katolickiego i 

Prawosławnego 

Seminarium Duchownego 

444 MNiSW – Zintegrowany 

System Informacji  

o Nauce i Szkolnictwie 

Wyższym POL-on 

 

Konieczność zaopiniowania 

wniosku oraz złożenia do 

właściwego ministra 



– realizujące zadania 

związane z bezzwrotną 

pomocą materialną dla 

studentów  

i doktorantów 

 

Studenci 1,42 mln Dane wstępne GUS na rok 

akademicki 2014/2015 

Możliwość przedstawiania 

kandydatur do stypendium 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania do:  

1) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

2) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

3) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

4) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 

5) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 

6) Konferencji Episkopatu Polski, 

7) Polskiej Rady Ekumenicznej, 

8) Aliansu Ewangelicznego, 

9) Polskiej Akademii Nauk,  

10) Rady Głównej Instytutów Badawczych,  

11) Polskiej Akademii Umiejętności, 

12) Komitetu Polityki Naukowej, 

13) Rady Młodych Naukowców,  

14) Krajowej Reprezentacji Doktorantów,  

15) Parlamentu Studentów RP, 

16) Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 

17) Zrzeszenia Studentów Polskich, 

18) Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, 

19) Rzecznika Praw Absolwenta, 

20) Obywateli Nauki, 

21) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

22) Business Centre Club, 

23) Związku Rzemiosła Polskiego, 

24) Konfederacji Lewiatan, 

25) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

26) Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, 

27) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

28) Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

29) Forum Związków Zawodowych, 

30) Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80”, 

31) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

32) Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  

 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).  

 

Termin na przedstawienie stanowiska określono na 21 dni od dnia otrzymania projektu. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             



budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych, w stosunku do dotychczas ponoszonych,  

wydatków dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada 

przyznawanie stypendiów w dotychczasowej liczbie i wysokości. 

Środki na stypendia w roku 2015 zostały odpowiednio przesunięte z budżetu Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego do części budżetowych innych ministrów nadzorujących 

uczelnie, w ramach planowania budżetu na 2015 r. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie powodowało dodatkowego obciążenia dla uczelni i tym samym nie wpłynie na 

ich funkcjonowanie. Uczelnie nie będą musiały tworzyć rankingów średniej ocen do stypendium ministra. Wnioski o 

stypendium będą składane do rozpatrzenia bezpośrednio do ministra nadzorującego uczelnie,  

z wyjątkiem wniosków w sprawach studentów uczelni wojskowych, które będą składane do ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Wnioski składane do ministra nie będą 

zawierały załączników dokumentujących osiągnięcia studenta. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z jego wejściem w życie. Data wejścia w życie rozporządzenia, 

określona na dzień 1 lipca 2015 r., związana jest z datą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw wprowadzających zmiany w zakresie 

zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na przedmiot regulacji projektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.  

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


