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Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz
wyp∏acania stypendium ministra za osiàgni´cia w na-

uce oraz stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia
sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie powtarza∏ roku studiów w okresie zaliczo-
nych lat studiów, chyba ˝e niezaliczenie roku
studiów wynika∏o z przyczyn zdrowotnych lub
z powodu urodzenia dziecka;”;

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nie powtarza∏ roku studiów w okresie zaliczo-
nych lat studiów, chyba ˝e niezaliczenie roku
studiów wynika∏o z przyczyn zdrowotnych lub
z powodu urodzenia dziecka;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 25 listopada 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏acania
stypendium ministra za osiàgni´cia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiàgni´cia sportowe

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68,
poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202,
poz. 1553.




