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Diariusz  
prawniczy 

W maju i czerwcu ukazały się nowe przepisy prawne, 
ważniejsze z nich publikujemy. 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 8 maja 2004 r.  w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
 (Dz.U.04.114.1195); 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz 
wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych dru-
ków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań 
i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji doku-
mentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 
(Dz.U.04.115.1198); 
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych (Dz.U.04.120.1252); 
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264); 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
(Dz.U.04.134.1426);  
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty (Dz.U.04.145.1532); 
Mam również dobrą wiadomość dla studentów. W dniu 21 

czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 
ustawę z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnic-
twie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, 
ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie 
niektórych innych ustaw. Ustawa powyższa, przewidująca 
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz poży-
czek i kredytów studenckich, wejdzie w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. Po wejściu w życie ustawy możli-
wość ubiegania się o określone świadczenia pomocy mate-
rialnej w poszczególnych okresach będą mieli m.in. studen-
ci uczelni państwowych działających na podstawie ustawy 
z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym i ustawy 
z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodo-
wych kształcący się w systemie studiów:  

a) dziennym – od 1 października 2004 r. – w zakresie 
stypendium socjalnego z możliwością zwiększenia jego 
kwoty z tytułu niepełnosprawności i zakwaterowania, 
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium 
ministra za osiągnięcia w nauce oraz zapomogi; 

b) wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym – 1) od 
wejścia w życie ustawy do 30 września 2004 r. – w za-
kresie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki 
w nauce oraz stypendium specjalnego dla osób niepeł-
nosprawnych – stypendia mogą być wypłacane z wy-
równaniem od 1 stycznia 2004 r. - 2) od 1 października 
2004 r. – w zakresie stypendium socjalnego z możliwo-
ścią zwiększenia jego wysokości z tytułu niepełno-
sprawności, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 
stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz za-
pomogi. 

Nowy system pomocy materialnej dla studentów, który 
zacznie obowiązywać od 1 października 2004 r., przewiduje 
w szczególności:   
a) możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy mate-

rialnej dla studentów będą mieli wszyscy studenci nieza-
leżnie od systemu studiów (dzienne, wieczorowe, za-
oczne i eksternistyczne) oraz uczelni (państwowa, nie-
państwowa), 

b) osoba uprawniona będzie mogła ubiegać się o następu-
jące świadczenia:  
• stypendium socjalne, którego wysokość może zostać 

zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych 
kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej 
orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku stu-
dentów studiów dziennych ponadto z tytułu: zakwate-
rowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż 
dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca sta-
łego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie a także za-
kwaterowania w domu studenckim lub w innym obiek-
cie niepracującego małżonka i dzieci. 

• stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, 
• stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, 
• zapomogę. 

c) wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubie-
gania się o stypendium socjalne nadal będzie ustalał 
rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samo-
rządu studenckiego, przy czym miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być 
określona na poziomie wyższym niż 569 zł netto. 

Urszula Dzikuć 
Dział Organizacyjno-Prawny  

 
Fakty,  
poglądy, opinie 
Pospieszalski i seks  

Telewizyjna debata w programie Jana Pospieszalskiego na 
temat badań przemocy seksualnej wobec dzieci wywołała 
burzę. W tle majaczą kwestie zasadnicze dla demokratycznej 
debaty - co wolno mówić, a czego nie? Co wolno badać? W ja-
kim celu i jakim kosztem? 

Poszło o ankiety, które wiosną wypełniło 5 tys. uczniów (i 750 
nauczycieli) w 250 szkołach ponadgimnazjalnych. Część rodzi-
ców i pedagogów jest oburzona. Skrytykował je nawet rzecznik 
praw dziecka. 

Druga sprawa - program „Warto rozmawiać” (TVP 2, 31 ma-
ja), w którym pod gradem zarzutów znalazł się seksuolog prof. 
Zbigniew Izdebski, który wraz z TNS OBOP prowadził badania. 
- To miała być publiczna egzekucja - twierdzi Izdebski.  

Program osiągnął niespotykaną dla publicystyki oglądalność - 
1,5 mln! 

Badania „Młodzież o sobie” to część projektu realizowanego 
w państwach rejonu Bałtyku kierowanego przez instytut norwe-
ski. Uczestniczy w nim osiem państw - 65 pytań jest wspólnych, 
a 10 „narodowych”. Ankietę wypełniali uczniowie z rocznika 
1986; w tym roku skończyli lub skończą 18 lat. Niepełnoletni 
brali udział za pisemną zgodą rodziców. (...)    

Po programie oświadczenia wystosowali i Izdebski, i OBOP. 
W proteście do TVP 2 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania 
Rodziny uznała, że program był „jaskrawym przykładem mani-
pulacji”.- Mieliśmy skrajne reakcje - mówi rzecznik TVP Jaro-
sław Szczepański. - Zawsze dzwoni więcej osób, którym coś się 
nie podoba. Ale były i podziękowania. Można zakwestionować 
obiektywizm, ale to program autorski. 

Faktycznie prowadzący sprzyjał jednej opcji. Wśród eksper-
tów i widowni przeważali adwersarze Izdebskiego. Program, 
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