
Projekt z dnia 06.04.2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W Y Ż S Z E G O 1 )

z dnia … 2020 r.

w sprawie włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu 

do Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 15 lipca 2020 r. włącza się Państwową Medyczną Wyższą Szkołę 

Zawodową w Opolu, zwaną dalej „Szkołą”, do Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”.

§ 2. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wygasają kadencje organów 

kolegialnych i jednoosobowych Szkoły.

§ 3. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu mienie, należności i zobowiązania 

Szkoły stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.

§ 4. 1. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pozwolenia Szkoły na utworzenie 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu stają się pozwoleniami Uniwersytetu.

2. Uniwersytet może prowadzić studia utworzone przez Szkołę na podstawie pozwoleń, 

o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu:

1) studenci Szkoły stają się studentami Uniwersytetu;

2) uczestnicy studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami 

studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet;

3) uczestnicy innych form kształcenia prowadzonych przez Szkołę stają się uczestnikami 

innych form kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet.

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe 
i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2255).
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2. Studenci, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kontynuują kształcenie zgodnie 

z programami studiów obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły 

do Uniwersytetu.

3. Uczestnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kontynuują kształcenie zgodnie 

z programami obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły 

do Uniwersytetu.

§ 6. 1. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu osoby przyjęte na: 

1) studia w Szkole na rok akademicki 2020/2021 stają się osobami przyjętymi na studia 

w Uniwersytecie;

2) studia podyplomowe w Szkole stają się osobami przyjętymi na studia podyplomowe 

w Uniwersytecie;

3) inne formy kształcenia w Szkole stają się osobami przyjętymi na inne formy kształcenia 

w Uniwersytecie.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają kształcenie odpowiednio zgodnie 

z programami studiów albo programami, obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień 

włączenia Szkoły do Uniwersytetu.

§ 7. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wszczęte i niezakończone przed dniem 

włączenia Szkoły do Uniwersytetu postępowania w sprawie przyjęcia na studia w Szkole 

stają się postępowaniami w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie.

§ 8. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu pracownicy Szkoły stają się 

pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Bogusława Sztorc

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia przewiduje włączenie Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Opolu, zwanej dalej „Szkołą”, będącej publiczną uczelnią zawodową, 

do Uniwersytetu Opolskiego, zwanego dalej „Uniwersytetem”, będącego publiczną uczelnią 

akademicką.

Możliwość włączenia publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej przewiduje 

art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 i 374), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem włączenie 

publicznej uczelni zawodowej do uczelni publicznej następuje w drodze rozporządzenia 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, 

wydanego w porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię. Nadzór nad Szkołą 

i Uniwersytetem sprawuje minister. Po włączeniu Szkoły do Uniwersytetu dotychczasowa 

działalność Szkoły będzie prowadzona w siedzibie Uniwersytetu. Z uwagi na to, że Szkoła 

i Uniwersytet mają swoje siedziby w Opolu, włączenie Szkoły do Uniwersytetu nie 

spowoduje zmiany miejscowości prowadzenia dotychczasowej działalności Szkoły. 

Stosownie do art. 35 ust. 9 ustawy Uniwersytet wstąpi w prawa i obowiązki Szkoły, w tym 

wynikające z decyzji administracyjnych.

Zgodnie z art. 35 ust. 11 ustawy, wydając rozporządzenie minister wziął pod uwagę 

potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-

gospodarczych. Włączenie Szkoły do Uniwersytetu odpowiada koncepcji łączenia uczelni 

w jedną strukturę organizacyjną, która ma na celu tworzenie silnych, prężnych ośrodków 

akademickich i została ujęta w przepisach ustawy zakładających konsolidację środków 

przeznaczonych na szkolnictwo wyższe i naukę. Przedsięwzięcie włączenia Szkoły do 

Uniwersytetu uwzględnia także wyrażony w ustawie nacisk na działania projakościowe, 

powiązany z promowaniem współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

szczególnie w zakresie kształcenia na kierunkach studiów, na których absolwentów istnieje 

realne zapotrzebowanie w lokalnych środowiskach gospodarczych.

Biorąc pod uwagę docelową możliwość osiągnięcia efektu synergii w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu na terenie województwa opolskiego, minister przyznał 

Uniwersytetowi Opolskiemu dotację celową na modernizację obiektu dydaktycznego 

Collegium Medicum, mającego stanowić niezbędną infrastrukturę dla kształcenia na kierunku 
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lekarskim. Wysokość dofinansowania tej inwestycji z budżetu państwa wyniosła 34,4 mln zł, 

co stanowi ponad 80% wartości kosztorysowej tej inwestycji. Z uwagi na znaczący wkład 

środków publicznych w finansowanie realizacji powyższej inwestycji, w szeroko pojętym 

interesie społecznym jest umożliwienie korzystania z tego zaplecza jak największej grupie 

pracowników naukowych i studentów w regionie.

Zakłada się, że włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną 

gospodarkę finansową, a także w istotny sposób przełoży się na lepsze wykorzystanie 

zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej i badawczej obydwu uczelni, 

co w założeniu skutkować ma podniesieniem jakości prowadzonych badań naukowych 

w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także jakości kształcenia. Potrzeba 

stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia na studiach w tym regionie ma kluczowe 

znaczenie, ponieważ na przestrzeni kilku ostatnich lat w uczelniach województwa opolskiego 

nastąpił znaczący spadek liczby studentów. Spadek ten wynika nie tylko z odnotowywanego 

od kilku lat niżu demograficznego, ale także z faktu, że wielu maturzystów, w szczególności 

tych, którzy uzyskali wysokie wyniki egzaminu maturalnego, poszukuje uczelni bardziej 

atrakcyjnych zarówno pod względem dydaktycznym, jak i infrastrukturalnym, 

a w konsekwencji wybiera kształcenie w innych ośrodkach akademickich poza tym regionem.

Szkoła prowadzi kształcenie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, promuje 

rozwój własnych kadr akademickich i prowadzonych badań naukowych, a także zgodnie ze 

swoją misją podejmuje działania szerzenia wiedzy medycznej w społeczeństwie. Włączenie 

Szkoły do Uniwersytetu, który prowadzi studia na kierunku lekarskim, umożliwi również 

szersze wykorzystanie potencjału dydaktycznego i badawczego w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, którym dysponuje Szkoła.

Włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli także na stabilny rozwój tych podmiotów 

w skonsolidowanej strukturze również pod względem finansowym. Zgodnie z § 7 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 

sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego 

oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków 

szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (Dz. U. poz. 

1838), jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 

albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym w okresie pięciu lat następujących po roku 



– 5 –

włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej będzie niższa niż 103% sumy 

subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz 

potencjału badawczego przyznanych uczelniom publicznym w roku włączenia, w warunkach 

porównywalnych, minister, przyznając nadzorowanej uczelni publicznej subwencję, 

uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 103% sumy subwencji, które 

przyznano uczelniom publicznym w roku włączenia, w warunkach porównywalnych. 

Powyższe stanowi istotny element zabezpieczający stabilność finansową uczelni w dłuższej 

perspektywie. 

Zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy w projekcie rozporządzenia określono skutki włączenia 

Szkoły do Uniwersytetu. Z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu wygasną kadencje jej 

organów kolegialnych oraz jednoosobowych. Mienie, należności i zobowiązania Szkoły staną 

się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu. Z dniem włączenia 

Szkoły do Uniwersytetu pozwolenia Szkoły na utworzenie studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu staną się pozwoleniami Uniwersytetu i na ich podstawie Uniwersytet 

będzie mógł prowadzić studia utworzone przez Szkołę. Ponadto dla zabezpieczenia sytuacji 

studentów Szkoły przewidziano, że z dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu staną się oni 

studentami Uniwersytetu i będą kontynuować kształcenie zgodnie z programami studiów 

obowiązującymi w dniu poprzedzającym dzień włączenia Szkoły do Uniwersytetu. Na 

podobnej zasadzie uregulowano sytuację osób przyjętych na studia w Szkole na rok 

akademicki 2020/2021, które staną się osobami przyjętymi na studia w Uniwersytecie 

i rozpoczną kształcenie w dotychczasowej siedzibie Szkoły. Analogiczne rozwiązania 

przyjęto w odniesieniu do uczestników studiów podyplomowych oraz innych form 

kształcenia, prowadzonych przez Szkołę. Ponadto przewidziano, że wszczęte i niezakończone 

przed dniem włączenia Szkoły do Uniwersytetu postępowania w sprawie przyjęcia na studia 

w Szkole staną się postępowaniami w sprawie przyjęcia na studia w Uniwersytecie. 

Zabezpieczono też sytuację pracowników Szkoły, którzy z dniem włączenia Szkoły 

do Uniwersytetu staną się pracownikami Uniwersytetu. Odpowiednie zastosowanie znajdą 

przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, z późn. zm.).

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.
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Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców 

lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt rozporządzenia nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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