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Na podstawie art. 119 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi poprawki do
rządowego

projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie

wyższym

i nauce

(druk nr 2446) oraz rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające
ustawę

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447).

Z poważaniem

Poprawki do rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447)
1.

W art. 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

art. 68 ust. 3, art. 98–103, art. 404, art. 407–416, art. 419–423 i art. 462 ust. 7
pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;”;

2) uchyla się pkt 3;
3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

art. 122, art. 244 i art. 249 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem
1 października 2020 r.”;

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)

art. 53 ust. 9 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.”.

Konsekwencją poprawki jest następująca poprawka:
W art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„1. Przepis art. 360 stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.”.
2.

W art. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w art. 10:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być
przekazane do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej
uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk
medycznych lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych. Decyzję
w sprawie przekazania zwłok wydaje, na wniosek uczelni lub federacji,
właściwy starosta.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1,
albo nieprzekazane uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce
zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach
karnych lub aresztach śledczych – przez dany zakład karny lub areszt śledczy,
z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu
śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub
aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na
czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty
funkcjonariusza Służby Więziennej.”;

2) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Pochowanie zwłok lub przekazanie ich uczelni lub federacji podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 10 ust. 2, wymaga
uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej
adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.”.”.
3.

W art. 5 w zmienianym art. 2a pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, uczelnie
publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki;”.

4.

W art. 19 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

5.

po pkt 39a dodaje się pkt 39b–39d w brzmieniu:
„39b)

stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii
Nauk oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych;

39c)

stypendia, o których mowa w art. 70b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201);

39d)

stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu
wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;”,”.

W art. 19 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

6.

W art. 29 w zmienianym art. 8 w ust. 1 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)

7.

uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze,
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne – od wypłacanych
przez nie stypendiów,”,”.

z uczelniami lub federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. …).”.

W art. 38 w zmienianym art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)

budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy,
administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia … – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), szkół
publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu
przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także
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publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej,
placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych;”.
8.

W art. 48 w zmienianym art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania organizuje kursy, o których
mowa w ust. 1 i 2, lub może zlecić ich organizację organizacji społecznej posiadającej
znaczący dorobek w zakresie pomocy repatriantom, z wyjątkiem kursów języka
polskiego zapewnionych przez ośrodek zgodnie z art. 20b ust. 1 pkt 8.”.

9.

W art. 67 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

w art. 37ia ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest
sponsor, będący uczelnią lub federacją podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w rozumieniu ustawy z dnia … – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
lub innym podmiotem posiadającym uprawnienie do nadawania co najmniej
stopnia naukowego doktora zgodnie z przepisami tej ustawy, podmiotem
leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy
lub inną osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie
prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu
produktami leczniczymi, badanie kliniczne jest badaniem klinicznym
niekomercyjnym.”;”.

10. Art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2:
a)

b)

w ust. 1 po pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 8–11 w brzmieniu:
„8)

uczelni,

9)

federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

10)

Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

11)

Rady Doskonałości Naukowej”,

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych,
uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej
Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów
administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej –
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Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.”;
2) w art. 17 w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia … –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. …), które prowadzą
badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub
łączności;”.”.

11. W art. 94 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

w art. 3 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

transportu komórek lub tkanek z podmiotu leczniczego, zakładu medycyny
sądowej, zakładu anatomii patologicznej uczelni medycznej i uczelni
prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych,
federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej
działalność naukową w zakresie nauk medycznych, instytutu badawczego,
o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), i zakładu pogrzebowego
posiadającego salę sekcyjną do banku tkanek i komórek;”;”.

12. W art. 127 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8)

współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi,
w szczególności w zakresie działalności naukowej;

9)

współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
działalności naukowej w celu wdrożenia jej wyników;”;”.

w

zakresie

13. W art. 127 po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:
„33a) po art. 70a dodaje się art. 70b w brzmieniu:
„Art. 70b. 1. Prezes Akademii może przyznać stypendium na prowadzenie
badań naukowych lub prac rozwojowych w pomocniczej jednostce naukowej
Akademii przez naukowca z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.
2. Prezes Akademii może upoważnić dyrektora pomocniczej jednostki
naukowej, w której naukowiec z zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej
prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, do przyznania stypendium.
3. Stypendium jest wypłacane ze środków, o których mowa w art. 79 ust. 1
pkt 1.
4. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Prezes Akademii.”;”.
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14. W art. 132 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

w art. 92 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych oraz doktoranci w uczelniach
medycznych lub federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
prowadzących działalność naukową w zakresie nauk medycznych są zatrudnieni
w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 89 ust. 1, albo w jednostce
organizacyjnej, o której mowa w art. 89 ust. 2 i 3:”;”.

15. W art. 140 w pkt 7 dotychczasową zmianę oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a
w brzmieniu:
„a) w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8)

kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – dyscypliny naukowe
albo artystyczne;

9)

określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności.”,”.

16. W art. 168 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa
w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.”.
17. W art. 172 w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6)

uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.”.

18. W art. 173 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Uprawnienie może być przyporządkowane tylko do jednej dyscypliny.”.
19. W art. 173 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W komunikacie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów uwzględnia
również uprawnienia podmiotów, o których mowa w ust. 1, które nie złożyły
oświadczenia w terminie wskazanym w tym przepisie.”.
20. W art. 175 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

monografie naukowe wydane przez:
a)

wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem
ogłoszenia tego wykazu,

b)

jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte
w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.”.
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21. W art. 175 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora,
o którym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł
naukowy (tytuł profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki
(tytuł profesora określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów
dotychczasowych.”.
22. W art. 185 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez
nią recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach
dotychczasowych.”.
23. W art. 187 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

1 monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, lub
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2
pkt 2 lit. a tej ustawy, lub”.

24. W art. 187 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kandydata na członka RDN w pierwszej kadencji reprezentującego daną
dyscyplinę może zgłosić:
1) uczelnia, w której w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca
jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4 posiada kategorię
naukową A+, A albo B;
2) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy oraz międzynarodowy
instytut naukowy, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, posiadały kategorię naukową A+, A albo B.”.
Konsekwencją poprawki jest następująca poprawka:
W art. 318 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 272
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia
2019 r., mogą zgłaszać:
1) uczelnie, w których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 1, co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca
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jednostką naukową w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4 posiada kategorię
A+, A albo B;
2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe
instytuty naukowe, które w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową A+, A albo B.”.
25. W art. 199 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Związki uczelni publicznych utworzone na podstawie art. 29a ustawy uchylanej
w art. 165 pkt 3 mogą funkcjonować w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, na zasadach dotychczasowych.”.
26. W art. 201 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje się przepisów
dotyczących minimum kadrowego.”.
Konsekwencją poprawki jest następująca poprawka:
W art. 206 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Przepis art. 201 ust. 5 stosuje się.”.
27. W art. 202:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której
jest przyporządkowany kierunek studiów, może uzyskać pozwolenie na
utworzenie studiów na tym kierunku na określonym poziomie i profilu
praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.”;
2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uczelnia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może uzyskać pozwolenie na
utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli
zawarła porozumienie o współpracy przy prowadzeniu tych studiów z uczelnią, która
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest
przyporządkowany kierunek studiów. Uczelnia, która posiada uprawnienie do
nadawania stopnia doktora, może zawrzeć takie porozumienie w danej dyscyplinie
tylko z jedną uczelnią.”.
28. W art. 208:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,
prowadzi studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada
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uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest
przyporządkowany kierunek tych studiów, może prowadzić te studia w przypadku:
1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 202 ust. 1a, albo
2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach
niestacjonarnych
– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki
2021/2022.”;
2) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2,
kontynuuje studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do
zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie
prowadzi przyjęć na te studia.
4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może
zawrzeć porozumienie, o którym mowa w art. 202 ust. 1a, w danej dyscyplinie tylko
z jedną uczelnią.”.
29. W art. 215 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
31 grudnia 2023 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii
Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów
naukowych wprowadzają na zasadach dotychczasowych dane do Zintegrowanego
Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on dotyczące uczestników
studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim
2019/2020.”.
30. W art. 215 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, nie gromadzi się
nowych danych i informacji w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Dane i informacje
zgromadzone w tej bazie do dnia wejścia w życie tej ustawy włącza się do
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
o którym mowa w art. 343 ust. 1 tej ustawy. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie tej
ustawy dane i informacje stanowią bazę danych Zintegrowanego Systemu Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i mogą być przetwarzane w celach, o których
mowa w art. 343 ust. 4 tej ustawy.”.
31. W art. 234 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na
podstawie art. 96b ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3 minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków
finansowych dla uczelni na podstawie art. 358 ustawy, o której mowa w art. 1.”.
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32. W art. 234 w ust. 13 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia
2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy
instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych
przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 403 pkt 3 tej ustawy.”.
33. Art. 235 otrzymuje brzmienie:
„Art. 235. W terminie do dnia 1 lipca 2018 r. uczelnie ustalą opłaty pobierane od
studentów oraz ich wysokość zgodnie z art. 79 i art. 80 ustawy, o której mowa w art. 1,
na rok akademicki 2018/2019 oraz zamieszczą informacje o tych opłatach i ich
wysokości na stronach internetowych uczelni.”.
34. W art. 236 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. programy naprawcze są opracowywane i realizowane
na podstawie przepisów dotychczasowych.”.
35. W art. 243:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do umów o pracę obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy, o której
mowa w art. 1, oraz zawartych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia
31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3 oraz
przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy, w zakresie minimalnej
wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – do dnia 31 grudnia 2018 r.,
a w pozostałym zakresie – do dnia 30 września 2020 r.”;
2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 1, uczelnie dostosują umowy o pracę w zakresie minimalnej wysokości
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 tej ustawy
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, z tym że
wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w dniu
poprzedzającym dzień wejścia w życie tej ustawy na stanowisku:
1) docenta albo starszego wykładowcy posiadającego stopień naukowy albo stopień
w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 73%,
2) starszego wykładowcy nieposiadającego stopnia naukowego albo stopnia
w zakresie sztuki – nie może być niższa niż 50%
– wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy.”.
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36. W art. 246 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne zawrą zakładowe układy
zbiorowe pracy albo ustalą regulaminy wynagradzania.”.
37. W art. 255:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencje komisji dyscyplinarnych, o których mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2
i art. 142a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3, kończą się z dniem 31 grudnia
2020 r.”;
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rzecznikom dyscyplinarnym, o których mowa w art. 145 ust. 1a ustawy
uchylanej w art. 165 pkt 3, oraz członkom komisji dyscyplinarnych, o których mowa
w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142a ust. 1 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie
i zwrot kosztów podróży w okresie:
1) od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia
2018 r. – na zasadach dotychczasowych;
2) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – na zasadach określonych
w ustawie, o której mowa w art. 1, oraz przepisach wydanych na podstawie
art. 404 ust. 4 tej ustawy.”.
38. Art. 259 otrzymuje brzmienie:
„Art. 259. W latach 2019–2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu
dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5%
planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych.”.
39. Art. 262 otrzymuje brzmienie:
„Art. 262. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na
podstawie dotychczasowych programów kształcenia, z tym że:
1) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
30 września 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom ich
ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy
uchylanej w art. 165 pkt 3;
2) od dnia 1 października 2019 r. – uczelnia wydaje absolwentowi tych studiów dyplom
ich ukończenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy, o której
mowa w art. 1.”.
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40. Art. 275 otrzymuje brzmienie:
„Art. 275. 1. Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów oraz legitymacje
służbowe nauczycieli akademickich, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowują ważność na zasadach dotychczasowych.
2. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 czerwca
2019 r. można wydawać legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów oraz
potwierdzać ich ważność na zasadach dotychczasowych.
3. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września
2020 r. nauczycielom akademickim wydaje się legitymacje służbowe oraz potwierdza ich
ważność na zasadach dotychczasowych.”.
41. W art. 282 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem
akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa
w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.”.
42. Po art. 284 dodaje się art. 284a w brzmieniu:
„Art. 284a. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o kredyt studencki, o którym mowa
w art. 210 ustawy, o której mowa w art. 1, przy czym kredyt jest udzielany na okres
studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. Do kredytów stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.”.
43. Po art. 304 dodaje się art. 304a w brzmieniu:
„Art. 304a. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
31 grudnia 2018 r. członkom Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkom
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanym przez nie recenzentom i ekspertom,
ekspertom powołanym na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4,
członkom Komitetu Polityki Naukowej, członkom zespołów powoływanych na
podstawie art. 52 ust. 1 i 2 tej ustawy oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom
przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań,
o których mowa w art. 5 tej ustawy, przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży
na zasadach dotychczasowych.”.
44. W art. 305:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać
skarbowe papiery wartościowe uczelni publicznej na zwiększenie funduszu
zasadniczego lub międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie
funduszu statutowego.
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2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych
papierów wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym
instytutom naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. złotych.”;
2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie
publiczne lub międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich
wykupu albo podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą
ministra właściwego do spraw budżetu.”.
45. W art. 310 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Postępowania w sprawie przyznania środków finansowych, o których mowa
w art. 5 pkt 9 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4, wszczęte i niezakończone do dnia
31 grudnia 2018 r., prowadzi się na zasadach dotychczasowych, z tym że w przypadku
postępowania wszczętego na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni, uczelnia wstępuje
w prawa strony tego postępowania.”.
46. W art. 311:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wykorzystywania i rozliczania środków finansowych przyznanych na
podstawie ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4, z wyłączeniem środków, o których
mowa w art. 5 pkt 4 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”;
2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do środków finansowych, o których mowa
w art. 5 pkt 4 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4, przyznanych i niewydatkowanych do
dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się odpowiednio przepis art. 408 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1. Rozliczanie tych środków odbywa się na zasadach
określonych w przepisach o finansach publicznych dla subwencji dla podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Do sprawozdań z wykorzystania tych
środków stosuje się art. 351 i art. 355 ustawy, o której mowa w art. 1.”.
47. W art. 313:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy
uchylanej w art. 165 pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem
programu TOP100 Innowatorzy Gospodarki, który może być realizowany do dnia
30 czerwca 2021 r. na zasadach dotychczasowych.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Środki finansowe przyznane w ramach:
1) programu TOP100 Innowatorzy Gospodarki – przekazuje się do dnia 30 czerwca
2021 r.,
2) programów, o których mowa w ust. 2 – przekazuje się do dnia 31 grudnia
2024 r.
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– na zasadach dotychczasowych.”.
48. W art. 317 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz członkom zespołów
powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4 przysługuje
wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach dotychczasowych.”.
49. W art. 319:
1) uchyla się ust. 2;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za
autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach
2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych
ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy
uchylanej w art. 165 ust. 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną
w tym wykazie.”.
50. W art. 319 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za monografię
naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną
podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w ust. 2,
przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez
to wydawnictwo.”.
51. W art. 319 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
31 grudnia 2020 r. informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych,
o których mowa w art. 266 ust. 10 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również
osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 266 ust. 1 tej ustawy, z tym że:
1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 357 ust. 1 tej ustawy, wprowadza
informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 266
ust. 10 tej ustawy.”.
52. W art. 324 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia
31 grudnia 2023 r. doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020, wydaje się zaświadczenia, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 140, na zasadach dotychczasowych, z tym że
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w przypadku studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach zaświadczenie wydaje
uczelnia.”.
53. W art. 329 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w art. 5 ust. 3,
art. 268 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 402 ustawy, o której mowa w art. 1, wydaje minister
właściwy do spraw nauki.”.
54. W art. 343 uchyla się pkt 5.
55. W art. 343 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9)

art. 26 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 4 zachowują moc do dnia 30 czerwca
2021 r.”.

56. Art. 344 otrzymuje brzmienie:
„Art. 344. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:
1) art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 329, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.;
art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1
oraz art. 127 pkt 33–35 i 38, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.
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UZASADNIENIE
Zaproponowane zmiany do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym

i nauce są co

do zasady konsekwencją zmian

zaproponowanych do projektu ustawy głównej. Zaproponowane zmiany do projektu
ustawy nie naruszają podstawowych założeń leżących u podstaw przyjętych przez Radę
Ministrów rozwiązań projektowanej ustawy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
założeniem projektodawcy było ewolucyjne wdrażanie zmian, dlatego projekt ustawy
wprowadzającej zawiera szczegółowe przepisy regulujące stan prawny w stosunkowo
długim (rozpisanym na kilka lat) okresie przejściowym. W projektowanych zmianach
zawarto niewielkie przesunięcia czasu wejścia w życie poszczególnych przepisów –
podstawa prawna do wydania rozporządzeń w sprawie standardów kształcenia na
studiach, które powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., ponieważ przepisy
wykonawcze wydane na ich podstawie powinny obowiązywać od dnia 1 października
2019 r., oraz podstawa prawna do wydania rozporządzenia w sprawie kredytów
studenckich, który to przepis powinien wejść w życie wraz z przepisami materialnymi
dotyczącymi kredytów studenckich. Przepis art. 137 dotyczący minimalnego
wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich powinien wejść w życie z dniem
1 października 2018 r. z uwagi na przepis przejściowy obligujący uczelnie do
dostosowania umów o pracę w zakresie wynagrodzeń w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy.
W projektowanych zmianach zaproponowano dodatkowe, tam gdzie to jeszcze
konieczne, uwzględnienie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
w przepisach zmienianych ustaw. W poprawce przewidziano objęcie wszystkich uczelni
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) i objęcie również uczelni
niepublicznych obowiązkiem posiadania elektronicznej skrzynki podawczej.
Przedstawiane poprawki mają co do zasady charakter doprecyzowujący i usuwający
wątpliwości, które pojawiły się w toku analiz projektu przedłożonego Sejmowi,
i wymagają

wyeliminowania

już

na

obecnym

etapie

prac

legislacyjnych.

Doprecyzowanie dotyczy m.in. procedury nadawania uprawnień do nadawania stopni
doktora i doktora habilitowanego w okresie przejściowym – uprawnienia te powinny
być nadawane wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, analogicznie jak to jest

uregulowane w art. 171 projektu ustawy. Ponadto celem poprawek jest wyeliminowanie
ewentualnych

wątpliwości

interpretacyjnych

dotyczących

sposobu

przyporządkowywania uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego do nowych dyscyplin. W poprawkach uregulowano w okresie
przejściowym sytuację osób ubiegających się o stopnie doktora, stopnia doktora
habilitowanego i tytułu profesora, posiadających w dorobku naukowym monografie
wydane przez jednostki organizacyjne podmiotów (np. uczelni), których wydawnictwa
będą ujęte w pierwszym wykazie.
W celu wyeliminowania wątpliwości doprecyzowano np. na okres przejściowy kwestię
wynagrodzeń i zwrotu kosztów podróży dla członków Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów i wyznaczonych przez nią recenzentów, a także członków Komitetu
Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz zespołów ewaluacji.
Proponowane zmiany przewidują wyeliminowanie konieczności stosowania przepisów
dotyczących minimum kadrowego przy tworzeniu kierunków studiów w okresie
przejściowym, a także doprecyzowanie warunków tworzenia i prowadzenia studiów
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, w tym przez uczelnie
nieposiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Zaproponowane poprawki

przewidują doprecyzowanie przepisu

przejściowego

w zakresie obowiązku zamieszczania informacji o opłatach dla studentów i ich
wysokości na stronach internetowych uczelni, a także uregulowanie w okresie
przejściowym sytuacji nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku docenta
i na stanowisku starszego wykładowcy, które nie są stanowiskami określonymi
w przepisach projektowanej ustawy i w związku z tym nie przypisano im na poziomie
ustawy stawek wynagrodzeń.
W projekcie zmian przewidziano utrzymanie w ramach pierwszej ewaluacji jakości
działalności naukowej zasad oceny osiągnięć będących artykułami naukowymi
i monografiami naukowymi opublikowanymi w latach 2017 i 2018 obowiązujących
w czasie ich publikacji.
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