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1. WPROWADZENIE
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (dalej – KSPSW KRASP), działająca w formule środowiskowej z
udziałem ekspertów desygnowanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej
– RGNiSW), przedkłada swoje kolejne opracowanie w postaci:
Raportu nr 5. zawierającego Zestawienie tabelaryczne z wykazem działań wraz z
harmonogramem, niezbędnych do wdrożenia Ustawy 2.0, a także wybrane propozycje zmian
w tekście projektu Ustawy Przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce”.
Raport nr 5 został zatytułowany „Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami
zmian w Ustawie Przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”
Zagadnienia te, referowane w Raporcie zostały skoncentrowane wokół problematyki
kalendarza działań wdrażających, ze względu na ich wagę dla uczelni. Nieprzypadkowo
znalazły one swoje miejsce w tym Raporcie, pierwszym takim opracowaniu odnoszącym się
bezpośrednio do projektu Ustawy Przepisy wprowadzające.
Projekt Raportu nr 5 został opracowany przez Zespół Redakcyjny, a następnie poddany ocenie
Zespołu Konsultantów KSPSW KRASP. Po dyskusji projekt Raportu zyskał akceptację Komisji ds.
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, a także Przewodniczącego KRASP.
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych opracowań Komisji, Raport nr 5
ogłoszony na witrynach KRASP, RGNiSW i FRP, został przekazany Wicepremierowi J.
Gowinowi. Konferencja Rektorów i Rada Główna wyrażają przekonanie, że zawarte w nim
usystematyzowane informacje i propozycje poprawek do wybranych fragmentów Ustawy
Przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” po ich ewentualnym
uwzględnieniu przez MNiSW służyć będą doskonaleniu treści regulacji oraz finalnego tekstu
projektu Ustawy.
Intencją KRASP i RGNiSW jest poszerzenie dyskusji w środowisku akademickim o obszar
problemów wdrażania zmian zaproponowanych w projekcie Ustawy 2.0 i nadanie debacie
możliwie konkretnego charakteru.
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Autorzy składają podziękowanie Rektorowi Politechniki Warszawskiej Prof. J. Szmidtowi za
udostępnienie wstępnych opracowań uczelnianych poświęconych wdrażaniu Ustawy 2.0 i
uwagi pomocne przy opracowaniu końcowego tekstu niniejszego Raportu.

Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Komisji
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2. Tabela obejmująca harmonogram wdrażania najistotniejszych zmian wynikających z wejścia w życie Ustawy 2.0
(zestawienie terminów i wymagań związanych – Ustawa 2.0)
Tabela przygotowana została w oparciu o:
• projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 16.09.2017 r.)
• projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 16.09.2017)
W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje się wiele przepisów wprowadzających
szczególne rozwiązania w okresie przejściowym. W niektórych przypadkach terminy na wywiązanie się z obowiązków są zbyt krótkie. W poniżej
tabeli przedstawiono najistotniejsze terminy i związane z nimi zmiany i wymagania oraz uwag do wybranych artykułów.
Wyjaśnienie znaczenia skrótów i niektórych pojęć stosowanych w tabeli
PSW

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (obecna ustawa)

UST

ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

UPW

projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( z dnia 16.09.2017 r.)

U 2.0

projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z dnia 16.09.2017) tzw. Ustawa 2.0

Minister

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Rektor

oznacza rektora uczelni albo o ile jest o tym mowa w odpowiednich przepisach oznacza nie tylko rektora uczelni, ale
także kierowników różnych jednostek (np. dyrektora jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutów
badawczych, dyrektora międzynarodowych instytutów naukowych)

W kolumnie 2 (data/zagadnienie) wprowadzono dodatkową informację, przepisując poszczególne przepisy UPW do następujących
kategorii: ustrój i zarządzanie, studia, doktoranci, pracownicy, uprawnienia, nauka, stopnie i tytuł, ewaluacja, finanse.
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ZESTAWIENIE TERMINÓW I ZMIAN

lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

1 czerwca 2018 r.
1.

1.06.2018 /
nauka

art. 1
ust. 1
pkt 1

MNiSW

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 5 - określający że badania naukowe są prowadzone w ramach
dziedzin nauki i sztuki dyscyplin naukowych i artystycznych,
wprowadza obowiązek wydania rozporządzenia

2.

1.06.2018 /
finanse

art. 1
ust. 1
pkt 1

uczelnia

Wejście w życie przepisów U 2.0:
Od 1.06.2018 będzie można pobierać opłaty
art. 85 - określający za co uczelnia może pobierać opłaty i górny tylko zgodnie z art. 85 – a zgodnie z art. 225
limit opłat
UPW do 1.07.2018 mają być ustalone opłaty
zgodne z art. 85 na rok akademicki 2018/19 aby móc pobierać opłaty na rok akademicki
2018/19 w czerwcu konieczne będzie
ustalenie tych opłat przed początkiem
czerwca (zob. też uwaga 3 b)

oraz
art. 225

Powstanie nowy wykaz dziedzin i dyscyplin.
Rozporządzenie to powinno zawierać
przypisanie istniejących dziedzin i dyscyplin
do nowych tak, aby ujednolicić stosowanie
przepisów odwołujących się do dziedzin i
dyscyplin w praktyce.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby, aby
art. 85 i 86 weszły w życie wraz z całą ustawą
od 1 października 2018 r. a jednocześnie w
art. 225 UPW należałoby usunąć.
W przypadku braku proponowanej zmiany
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

zastosowanie tego przepisu wymagało
będzie, aby senat przyjął uchwałę na
początku czerwca i ustalone w niej opłaty
były analogiczne z opłatami wcześniej
obowiązującymi.
3.

1.06.2018 /
finanse

art. 1
ust. 1
pkt 1

Wejście w życie przepisów U 2.0:
a) W art. 86 ust. 1 powinno wskazać się
art. 86 - określający wymogi dotyczące ustalenia opłat, w tym
organ uczelni który ustala opłaty (a nie
wymóg ustalenia opłat przed rozpoczęciem rekrutacji
„uczelnia”)
b) przepis ten wchodzi w życie 1.06.2018, a
zatem nie jest możliwe, aby mógł być
zastosowany w roku akademickim
2018/19, chyba że rekrutacja rozpocznie
się po 1.06.2018– w praktyce ta nowa
opłata będzie musiała być identyczna ze
starą – tak aby nie stosować
zróżnicowanych opłat
Patrz wyżej uwaga w pkt nr 2.

4.

1.06.2018 /
nauka

art. 1
ust. 1
pkt 1

5.

1.06.2018 /
pracownicy

art. 157
ust. 3

MNiSW

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 260 ust. 2 – nakładający obowiązek wydania rozporządzenia
określającego wykaz czasopism, wydawnictw i liczbę punktów.
Traci moc:
Od 1 czerwca 2018 r nie będzie podstawy do
art. 112a PSW – dotyczący oświadczeń o zaliczeniu do minimum składania oświadczeń o zaliczeniu do
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lp

6.

Data/
zagadnienie

1.07.2018 /
studia

Podstawa
w UPW
pkt 1

Podmiot
lub organ

art. 225

uczelnia

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
kadrowego dla kierunku studiów

Uwagi

minimum kadrowego.

Upływa termin na ustalenie i opublikowanie na stronach WWW a) patrz uwaga w pkt nr 2 oraz 3 b powyżej
opłat pobieranych od studentów zgodnie z art. 85 ustawy na rok
b) art. 225 UPW odsyła wyłącznie do art. 85,
akademicki 2018/2019.
a powinien odsyłać także do art. 86, bo w
nim określone są zasady, a w art. 85
jedynie lista opłat.
c) Na kolejne lata akademickie ustalane i
publikowane przed rozpoczęciem każdej
rekrutacji. Nie wolno zmienić zasad i
wysokości opłat dla osób przyjętych w
danej rekrutacji do końca ich cyklu
kształcenia.

1 października 2018 r.
(dzień wejścia w życie Ustawy 2.0)
7.

1.10.2018

art. 1
ust 1

Wejście w życie U 2.0 z wyjątkiem wyraźnie wymienionych
przepisów.

8.

1.10.2018

art. 157

Tracą moc:
1) ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Raport nr 5

S t r o n a | 10

lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

2) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
– z wyjątkiem wymienionych przepisów
3) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki.
9.

1.10.2018 /
uprawnienia

10. 1.10.2018 /
uprawnienia

art. 162

art. 163

uczelnia

uczelnia

Utrata uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego jednostek organizacyjnych z kategorię naukową C
lub nie posiadających kategorii naukowej.
Uczelnia musi zapewnić możliwość kontynuowania przewodu lub
postępowanie w innej jednostce lub uczelni w tej samej
dziedzinie.

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego będą już nadawane w dziedzinach i dyscyplinach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5, ale na
podstawie starej procedury dla postępowań wszczętych i
niezakończonych przed 1.10.2018 uczelnia wchodzi w prawa
strony gdy procedura prowadzona była na wniosek jednostki
organizacyjnej.

Raport nr 5

Został nałożony obowiązek na jednostki które
tracą uprawnienia, ale nie ma przepisu
zobowiązującego inne uczelnie do przyjęcia
osób których ten przepis dotyczy, co nie
gwarantuje ochrony praw tych osób.
Nałożenie takiego zobowiązania na uczelnie
lub jednostki wydaje się niewykonalne, to
raczej jednostki, którym pozostawiono
uprawnienia powinny zostać zobowiązane do
zapewnienia możliwości kontynuowania
takich postępowań, na wniosek jednostek,
które uprawnienia utraciły.
Istotne, aby przed tą datą było wydane
rozporządzenie określające nowe dziedziny i
dyscypliny (art. 5 wchodzi w życie 1 czerwca,
w ciągu 4 miesięcy rozporządzenie musi
wejść w życie).
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW
art. 164

uczelnia

Dla postępowań wszczętych po 1.10.2018 stosuje się
dotychczasowe przepisy w sprawach nadania uprawnienia do
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego ale z
modyfikacją postępowania (okres przejściowy do 30.06.2020).

12. 1.10.2018 /
uprawnieni
a

art. 194

uczelnia

Umarza się wszczęte i niezakończone przed 1.10.2018
postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia
do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i
profilu kształcenia.

13. 1.10.2018 /
uprawnieni
a

art. 195

uczelnia

Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu kształcenia zawieszone przed 1.10.2018,
wygasają, chyba że przed tym dniem został złożony wniosek w
sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia.

14. 1.10.2018 /
uprawnienia

art. 196,
art. 197

uczelnia

Przeniesienie uprawnień i prowadzenia studiów na określonych Konieczność przypisania kierunków studiów
kierunkach, poziomach i profilach kształcenia.
do dyscyplin naukowych lub artystycznych w
ciągu 12 miesięcy.

15. 1.10.2018 /
uprawnienia

art. 198

uczelnia

Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, Przepis jest nieprecyzyjny w odniesieniu do
poziomie i profilu kształcenia na których kształcenie nie jest tego, jak się rozumie „kształcenie nie jest
prowadzone w dniu wejścia w życie wygasają.
prowadzone”.

16. 1.10.2018 /
ustrój i
zarządzanie

art. 213
ust. 3

konwent

Znosi się konwenty.

11. 1.10.2018 /
uprawnienia

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

17. 1.10.2018 /
pracownicy

18. 1.10.2018 /
finanse

Podstawa
w UPW
art. 237
ust. 1

Podmiot
lub organ

art. 223

uczelnia

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

Stanowisko profesora zwyczajnego, w rozumieniu PSW, staje się
stanowiskiem profesora w rozumieniu U 2.0.
Stanowisko profesora nadzwyczajnego i wizytującego w
rozumieniu PSW, staje się stanowiskiem profesora uczelni w
rozumieniu U 2.0.
Środki finansowe z budżetu państwa przyznane podstawowym Przepisy związane z finansowaniem wchodzą
jednostkom organizacyjnym uczelni, stają się środkami w życie z dniem 1.01.2019, a do końca 2018 r.
finansowymi uczelni w rozumieniu U 2.0.
stosuje się przepisy dotychczasowe (zob. art.
157 UPW).

31 października 2018 r.
19. 31.10.2018/ art. 204
pracownicy ust. 8
/ nauka

uczelnia/
pracownic
y

Upływa termin na złożenie przez nauczycieli akademickich i osoby
biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, po raz
pierwszy oświadczenia o reprezentowanej przez siebie dziedzinie i
dyscyplinie w rozumieniu U2.0. Tylko w jednej dyscyplinie i tylko u
jednego pracodawcy.

15 grudnia 2018 r.
20. 15.12.2018/ art. 204
ustrój i

rektor

Upływa termin dla rektorów na wprowadzenie do
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i
Nauce POL-on danych o pracownikach (aktualizacja).

Raport nr 5

Potem co dwa lata, do 30 listopada danego
roku. Powinny się pojawić procedury
wsparcia dla pracowników w tym zakresie i
mechanizmy kontroli oświadczeń nauczycieli
akademickich na szczeblu uczelni przy
uwzględnieniu polityki naukowej uczelni i
uprawnienia dla RDN do weryfikacji
oświadczeń.
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

zarządzanie

31 grudnia 2018 r.
21. 31.12.2018
/studia /
finanse

art. 157

Tracą moc:
a) ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach
studenckich,
b) art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104
i art. 106 PSW (tj. przepisy dotyczące przychodów, kosztów
finansów).

22. 31.12.2018/ art. 165
uprawnienia

uczelnia

Upływa termin na złożenie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania
posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora lub
doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z
dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5.

23. 31.12.2018

art. 179

MNiSW

Upływa termin na określenie przez ministra, po zasięgnięciu
opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu
Polityki Naukowej, pierwszego statutu Rady Doskonałości
Naukowej.

24. 31.12.2018/ art. 224
finanse

uczelnia

Do tej daty do przyznawania środków finansowych stosuje się
przepisy dotychczasowe.

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW
25. 31.12.2018/ art. 252
studia
ust. 1

26. 31.12.2018/ art. 252
studia
ust. 2

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

senat

Upływa termin na dostosowanie przez senat uczelni uchwały Patrz uwagę w pkt nr 2.
określającej warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

senat

Upływa termin na określenie przez senaty uczelni publicznych i Senaty powinny określić, ale do wiadomości
podania do wiadomości publicznej zasad przyjmowania na studia publicznej powinny podać uczelnie.
laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

1 stycznia 2019 r.
(3 miesiące od wejścia w życie ustawy)
27. 1.01.2019 /
finanse

art. 1

uczelnia

28. 1.01.2019 /
finanse

art. 227
ust. 2

29. 1.01.2019

art. 178

CK

30. 1.01.2019

art. 210

PKA

31. 1.01.2019

art. 210
ust. 4

PKA

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 104-110 – dotyczące kredytów studenckich,
art. 393 dotyczące wynagrodzenie dla członków różnych organów,
zespołów komisji itp.,
art. 396-406, art. 409 i art. 411-415, a także art. 410
dotyczące finansów uczelni publicznej i finansowania.
Przekazanie funduszy zasadniczych i innych funduszy, o których
mowa w art. 101 ust. 1 i 1a PSW na rachunki funduszy
zasadniczych.
Wygasają stosunki pracy pracowników Biura Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów.
Wygasają stosunki pracy pracowników Biura Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
Upływa termin na uchwalenie przez Polską Komisję
Akredytacyjną statutu na podstawie przepisów U 2.0.

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

32. 31.01.2019/ art. 228
ust. 6
finanse

Podmiot
lub organ

rektor

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

Upływa termin na poinformowanie ministra, o stanie środków
funduszu stypendialnego, w tym pochodzących z dotacji, na dzień
1 stycznia 2019 r. oraz o kwocie środków finansowych
przekazanych zgodnie z ust. 4 (doktoranci).

31 marca 2019 r.
33. 31.03.2019/ art. 254
ust 2
studia

senat

Upływa termin na dostosowanie programów studiów
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do
wymagań w zakresie czasu trwania (studiów niestacjonarnych i
praktyk zawodowych).

34. 31.03.2019/ art. 204
ust. 6
ustrój i
zarządzanie

uczelnia

Upływa termin na dostosowanie zakres danych zawartych w
systemie POL-on do wymagań określonych w U 2.0.

30 kwietnia 2019 r.
35. 30.04.2019/ art. 165
ust. 3
uprawnienia

CK

Upływa termin na wydanie przez Centralną Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów komunikatu o przyporządkowaniu uprawnień do
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do
odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych oraz o
uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin, na
podstawie których w okresie do 31 grudnia 2023 r. mogą być
nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.

Raport nr 5

Przyporządkowanie ważne do 31 grudnia
2023, potem według nowej ewaluacji.
Komunikat ten wywołuje poważne skutki,
bowiem zgodnie z ust. 5 decyzje o nadaniu
uprawnień do nadawania stopnia doktora lub
doktora habilitowanego, które nie zostały
uwzględnione w części komunikatu, wygasają
z dniem wydania komunikatu.
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW
36. 30.04.2019/ art. 167
ust 1
uprawnienia

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

uczelnia

Od tego dnia nadanie stopnia doktora, stopnia doktora
habilitowanego lub tytułu profesora w nowych w dziedzinach i
dyscyplinach także dla wszczętych przed wejściem U 2.0.

37. 30.04.2019/ art. 167
ust. 1
stopnie i
tytuł

uczelnia

38. 30.04.2019/ art. 250
ustrój i
zarządzanie
/ studia

senat

Ostateczny termin wszczęcia przewodu doktorskiego,
postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu
profesora wg starych zasad (stopnie i tytuł nadawane w nowych
dziedzinach i dyscyplinach).
Uchwalenie regulaminu studiów.
Art. 212 wymaga, aby statut uchwalony był w
terminie umożliwiającym jego wejście w życie
1.10.2019, a zgodnie z art. 80 ust. 2 u 2.0
Regulamin studiów jest uchwalany co
najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem
roku akademickiego.

39. 30.04.2019/ art. 288
nauka

MNiSW

Ogłoszenie przez MNiSW konkursu „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza”.

1 maja 2019 r.
40. 1.05.2019 /
stopnie i
tytuł

art. 167
ust 2

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania
o nadanie tytułu profesora wszczęte po dniu wejścia w życie U 2.0
i niezakończone przed dniem 1 maja 2019 r. są przeprowadzane
na zasadach dotychczasowych, ale w nowych w dziedzinach i
dyscyplinach.

Raport nr 5

Warunki pierwszego konkursu: co najmniej
połowa jednostek organizacyjnych posiada
kategorię A+ albo A oraz uprawnienie do
nadawania st. dr hab. w co najmniej 4
dziedzinach.
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lp

Data/
zagadnienie

41. 1.05.2019 /
stopnie i
tytuł

Podstawa
w UPW
art. 167
ust. 6

42. 1.05.2019 /
finanse /
nauka

art. 172

43. 1.05.2019 /
studia

art. 192
ust. 1

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
Od 1.05.2019 do 30.09.2019 nie wszczyna się postępowań w
sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego
i tytułu profesora.
Stypendia doktorskie przyznaje się na nowych zasadach (na
podstawie UST – do 30.04.2019).

uczelnia

Od 1.05.2019 do 31.12.2021 uczelnia, która w ramach dyscypliny:
1) posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w
dyscyplinie, w której będzie prowadzony kierunek studiów
może uzyskać pozwolenie na utworzenie kierunku studiów o
profilu praktycznym lub o profilu ogólnoakademickim na
określonym poziomie studiów;
2) nie posiada uprawnienia, o którym mowa w pkt 1, może
uzyskać pozwolenie na utworzenie kierunku studiów o profilu
praktycznym na określonym poziomie studiów.

44. 1.05.2019 /
studia

art. 192
ust 3

uczelnia

Od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2021 pozwolenia nie wymaga
utworzenie kierunku studiów:
1) przez uczelnię, która uzyskała pozytywną ocenę
kompleksową lub
2)

w ramach dyscypliny, w której uczelnia posiada
uprawnienie
do
nadawania
stopnia
doktora

Raport nr 5

Uwagi
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

habilitowanego.

31 maja 2019 r.
45. 31.05.2019 art. 276
/ doktoranci

uczelnia

Upływa termin na podanie po raz pierwszy do wiadomości
publicznej ustalonych przez Senat zasad rekrutacji do szkoły
doktorskiej, o których mowa w art. 195 ust. 2 „nowej ustawy”
oraz programu kształcenia w szkole doktorskiej.

Szkoła może być utworzona dla co najmniej
dwóch dyscyplin naukowych, uczelnia może
prowadzić tylko jedną szkołę doktorską w
danej dyscyplinie.

1 czerwca 2019 r.
46. 1.06.2019 /
stopnie i
tytuł

art. 179
ust. 2

RDN

Rozpoczęcie pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej
(do dnia 31 grudnia 2023).

30 czerwca 2019 r.
47. 30.06.2019
/ ustrój i
zarządzanie

art. 215

senat

Upływa termin na powołanie pierwszej rady uczelni przez senat
(jeszcze przed upływem terminu na uchwalanie statutu, senat
określa sposób powołania, działa do 31.12.2020, powołana, żeby
wybrać rektora).

Raport nr 5

Senat podejmuje uchwałę dot. sposobu
powołania pierwszej rady uczelni (w tym
wymogi związane z ograniczeniem biernego
prawa
wyborczego)
w
terminie
umożliwiającym wybór rady do 30.06.2017 r.
Działania zmierzające do powołania rady
uczelni należy rozpocząć odpowiednio
wcześniej.
Uchwała senatu powinna także określać
wynagrodzenie dla członków rady.
Pierwsza kadencja rady trwa do 31 grudnia
2020.
Potem
kadencje
czteroletnie
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

począwszy od 1 stycznia roku następującego
po wyborach rektora i senatu.

30 września 2019 r.
48. 30.09.2019
/ ustrój i
zarządzanie

art.188

W uczelni publicznej będącej jednostką uczestniczącą w
tworzeniu uczelni federacyjnej, statut uczelni federacyjnej
wymaga przyjęcia przez senat uczelni będącej tą jednostką.

49. 30.09.2019
/ ustrój i
zarządzanie

art. 213
ust. 2

Rady podstawowych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy Istotne, aby z chwilą utraty statusu organów
podstawowych jednostek organizacyjnych, przestają być uczelni, obowiązywały nowe statuty.
organami uczelni i tracą kompetencje.
W statutach konieczne uregulowanie
struktury
wewnętrznej
i
zakresu
powierzanych zadań.
Wygaśnięcie
funkcjonowania
rady
podstawowych jednostek organizacyjnych
oraz kierowników podstawowych jednostek
organizacyjnych, jako organów uczelni
powinno nastąpić wraz z wejściem w życie
nowych statutów (których rola jest
zdecydowanie większa). Przy obecnym
rozwiązaniu do czasu uchwalenia nowych
statutów nie będzie spójności między
statutami a przepisami.
Dla uniknięcia kolizji statuty powinny wejść w
życie z dniem 1 października 2019 r.
(uchwalone mogą być wcześniej).

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

1 października 2019 r.
(12 miesięcy od wejścia w życie Ustawy 2.0)
50. 1.10.2019 /
doktoranci

art. 265

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 193-211 – przepisy regulujące kształcenie doktorantów

51. 1.10.2019 /
stopnie i
tytuł

art. 167
ust. 6

Można wszczynać postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

52. 1.10.2019 /
stopnie i
tytuł

art. 167
ust. 3

senat

Stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego nadaje Dotyczy to nadawania stopni według
senat lub wskazana w statucie komisja senacka.
postępowań wszczętych i niezakończonych.

53. 1.10.2019 /
stopnie i
tytuł

art.. 168

senat

Upływa termin na wejście w życie uchwały w sprawie sposobu
wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów oraz
szczegółowego tryb postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora i stopnia doktora habilitowanego.

54. 1.10.2019 /
stopnie i
tytuł

art. 171
ust. 1

Postępowania w sprawie nabycia uprawnień równoważnych
uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora
habilitowanego prowadzi się na podstawie przepisów U 2.0.

55. 1.10.2019 /

art. 190

Upływa termin na dostosowanie umów o utworzenie centrum Ze względu na potrzebę analizy przepisów
naukowego i jednostek międzyuczelnianych i wspólnych.
nowej ustawy, taki termin wydaje się zbyt

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

nauka

Uwagi

krótki.

56. 1.10.2019/
studia

art. 199

uczelnia

Upływa termin na przyporządkowanie prowadzonych kierunków
studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 5.

57. 1.10.2019

art. 204
ust. 3

MNiSW

58. 1.10.2019 /
ustrój i
zarządzanie

art. 205

uczelnia

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
dostosuje Zintegrowany Systemem Informacji o Szkolnictwie
Wyższym do U2.0
Do tej daty w sprawach stwierdzania nieważności uchwały organu
kolegialnego uczelni lub decyzji rektora, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

59. 1.10.2019/
ustrój i
zarządzanie

art. 212

senat

Upływa termin na wejście w życie nowych statutów zgodnych z Biorąc pod uwagę, że w świetle projektu U
U 2.0.
2.0 w statucie ma być uregulowanych wiele
kluczowych dla funkcjonowania uczelni
kwestii, które obecnie są regulowane są w
ustawie lub rozporządzeniach, 12 miesięczny
termin na wejście w życie nowo uchwalonych
przez senat statutów jest zdecydowanie za
krótki.
Właściwe przygotowanie tych statutów
wymaga szczegółowej analizy przepisów
nowej ustawy i uwzględnienia nowych
uwarunkowań prawnych. Powinny być one
przygotowane z szczególną starannością, tak
aby mogły stanowić dobrą podstawę dla

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

należytego funkcjonowania uczelni w sposób
wpisujący się w założenia reformy. Statuty
powinny stanowić instrument rozwoju
uczelni, a nie jedynie „wywiązanie się z
obowiązku” ustawowego.
– zasadne byłoby wydłużyć termin do 24
miesięcy co byłoby bardziej realne - ale z tym
związane byłoby przesunięcia wszystkich
innych terminów i faktycznie wydłużenia
wejścia w życie ustawy.
Sugeruje się zmianę treści art. 212 UPW w
taki sposób, aby jednoznacznie wynikało z
niego, że statuty wchodzą w życie z dniem
1.10.2019 (zamiast „do tego dnia…”).
60. 1.10.2019/
ustrój i
zarządzanie
/
pracownicy

art. 235

uczelnia

Upływa termin na wejście w życie nowych regulaminów pracy.

Jest to taki sam termin, jak na wejście w życie
statutu.
Treść regulaminu jest jednak zależna od treści
statutu, a zatem obowiązek ustanowienia
regulaminu powinien być liczony od dnia
wejścia w życie statutu, np. 6 miesięcy (tak
jak zostało to przyjęte dla regulaminów
wynagradzania).
Poza tym sugeruje się zmianę art. 235 ust.1
UPW w taki sposób aby jednoznacznie

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

wynikało z niego, że to rektor wprowadza
regulamin pracy.
Upływa termin na wejście w życie uchwalonych przez senaty To wymaga uchwalenia regulaminu do
regulaminy studiów.
30.04.2019 - patrz uwagę w pkt nr. 38.

61. 1.10.2019/
ustrój i
zarządzanie
/ studia

art. 250

senat

62. 1.10.2019 /
studia

art. 255

senat

Upływa termin na dostosowanie organizacji potwierdzania
efektów uczenia się.

uczelnia

Upływa termin na wejście w życie regulaminów szkół doktorskich
uchwalonych na podstawie przepisów U 2.0.

63. 1.10.2019 / art. 277
ustrój i
zarządzanie
/ doktoranci

Uwagi

31 grudnia 2019 r.
64. 31.12.2019

art. 291

MNiSW

Ogłoszenie przez MNiSW Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

65. 31.12.2019

art. 299

KEJN

Znosi się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.

1 stycznia 2020 r.
66. 1.01.2020 /
finanse

art. 1

Wejście w życie przepisów U 2.0:
dla uczelni publicznych – 1.01.2020,
a dla niepublicznych – 1.01.2019
art. 410 – BGK

Raport nr 5

Ostatnia
aktualizacja
wpisów
była
prowadzona w pierwszej połowie 2017 r.
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lp

Data/
zagadnienie

67. 1.01.2020 /
stopnie i
tytuł
68. 1.01.2020 /
studia

Podstawa
w UPW
art. 178
ust. 5

art. 278

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

CK/RDN

Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, staje się Biuro zapewnia obsługę Centralnej Komisji do
Biurem Rady Doskonałości Naukowej.
Spraw Stopni i Tytułów do dnia 31 grudnia
2020 r. (art. 178 ust. 6).

samorząd
studencki

Upływa termin na uchwalenie regulaminu samorządu
studenckiego, o którym mowa w art. 117 ust. 6 U 2.0.

1 stycznia jest ostatecznym terminem, przy
założeniu, że nowy statut uczelni wejdzie w
życie w dniu 1.10.2019.

31 stycznia 2020 r.
69. 31.01.2020
/ finanse

art. 230
ust. 1
pkt 2

Upływa termin na przekazanie do BGK środków zgromadzonych Uczelnie niepubliczne
na rachunkach funduszu stypendialnego oraz funduszu wsparcia 31.01.2019
osób z niepełnosprawnością uczelni publicznych.

mają

termin

do

1 kwietnia 2020 r.
(18 miesięcy od wejścia w życie U 2.0)
70. 1.04.2020 /
ustrój i
zarządzanie

art. 204
ust. 6

rektor

Obowiązek wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i
usuwania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o
Szkolnictwie POLon.

71. 1.04.2020 /
ustrój i
zarządzanie
/

art. 235
ust. 2

uczelnia

Upływa termin na ustalenie regulaminu wynagradzania.

Raport nr 5

Przy założeniu że statut wejdzie w życie
1.10.2019 (bo termin wynosi 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie statutu).

S t r o n a | 25

lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

pracownicy
72. 1.04.2020/
nauka

art. 290
ust 2

Rada
Ministrów

Upływa termin na określenie polityki naukowej państwa.

30 czerwca 2020 r.
73. 30.06.2020
/ stopnie i
tytuł

art. 164

uczelnia

Koniec okresu przejściowego, gdy postępowanie w sprawach
nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego prowadzone jest na podstawie zmodyfikowanych
starych przepisów.

31 sierpnia 2020 r.
74. 31.08.2020
/ ustrój i
zarządzanie

art. 216
ust. 2

rektor

Zakończenie kadencji rektorów uczelni publicznych.

Przed tą datą musi być wybrany nowy rektor
(30.06.2019 powoływana jest rada).

75. 31.08.2020
/ ustrój i
zarządzanie

art. 218
ust. 2

senat

Zakończenie kadencji senatów uczelni publicznych.

Z tym przepisem powiązany jest art. 217
UPW, przewidujący że „Kolegia elektorów
działają do końca kadencji senatu, o której
mowa w art. 196 ust. 1 lub 2” Jednak zawiera
on niezrozumiałą normę poprzez niewłaściwe
odwołanie. Powinno być art. 218 ust.1 i 2.
Poza tym nie jest właściwe powiązanie
kadencji kolegiów elektorów z kadencją
senatów.
Proponujemy
pozostawienie

Raport nr 5
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

możliwości odmiennego regulowania tej
kadencji w statucie.

30 września 2020 r.
76. 30.09.2020
/ studia

art. 193

W sprawach wydania pozwolenia na utworzenie kierunku studiów
przestaje się uwzględniać decyzje o cofnięciu uprawnień do
prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu
kształcenia wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

1 października 2020 r.
77. 1.10.2020 /
ewaluacja

art. 1 pkt
5

78. 1.10.2020 /
pracownicy

art. 235
ust. 3

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 237 - regulujący ocenę kompleksową
art. 242 pkt 2 – delegacja do wydania rozporządzenia
określającego kryteria oceny kompleksowej.
Upływ terminu na:
Przy założeniu że statut wejdzie w życie
1) Dostosowanie umów o pracę do przepisów U 2.0 i statutu; 1.10.2019 bo termin wynosi 12 miesięcy od
wejścia w życie statutu).
2) Dostosowanie stanowisk osób zatrudnionych na
podstawie mianowania, z wyłączeniem stanowiska
docenta, do stanowisk określonych w U 2.0 i statucie.

31 grudnia 2020 r.
79. 31.12.2020
/ stopnie i

art. 166

Koniec okresu przejściowego w stosowaniu art. 8,9 i 15 UST.
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań

Uwagi

tytuł
80. 31.12.2020
/ stopnie i
tytuł

art. 167
ust. 5

81. 31.12.2020
/ stopnie i
tytuł

art. 177

82. 31.12.2020
/ ustrój i
zarządzanie

art. 215

83. 31.12.2020/ art. 245
pracownicy

Postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu Rozwiązanie takie jest zbyt rygorystyczne i w
profesora oraz przewody doktorskie, niezakończone odpowiednio sposób nadmierny narusz prawa osób, które
umarza się albo zamyka się.
zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozpoczęły procedury uzyskania stopnia lub
tytułu, a nie z ich winy procedury te trwały
dłużej niż przewidziany okres (w praktyce
zdarzają się posterowania trwające nawet
kilka lat). Poza tym istnieje ryzyko, pojawienia
się wielu napisanych w pośpiechu rozpraw,
bowiem osoby będą starały się doprowadzić
do zakończenia otwartych przewodów lub do
przeprowadzania postępowań habilitacyjnych
i postępowań o nadanie tytułu profesora
przed upływem tak zakreślonego terminu.
Znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów i nie
finansuje się jej.

Kończy się kadencja pierwszej rady uczelni.

Kończy się kadencja rzeczników dyscyplinarnych.
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW
84. 31.12.2020/ art. 245
pracownicy

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
Kończy się kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds.
nauczycieli akademickich.

1 stycznia 2021 r.
85. 1.01.2021 /
nauka

art. 1 pkt
6

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 371 386 – regulujące konkurs uczelnie badawcze.

86. 1.01.2021 /
stopnie i
tytuł

art. 167
ust.10

RDN

Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów będącej stroną w
postępowaniach sądowych.

87. 1.01.2021 /
stopnie i
tytuł

art. 175

RDN

Rada Doskonałości Naukowej prowadzi postępowania dot.
wznowienia, nieważności, w sprawie nadania stopnia doktora i
doktora habilitowanego albo tytułu profesora.

1 października 2021 r.
88. 1.10.2021 /
ustrój i
zarzadzanie
/ ewaluacja

art. 1
pkt 7

Wejście w życie przepisów U 2.0:
art. 14 ust. 1 – określającego wymagania dla uczelni zawodowych,
art. 15 ust. 1 określającego wymagania dla uczelni akademickiej
art. 16 – regulujący ogłaszanie komunikatu o zakwalifikowaniu po
ewaluacji do grupy uczelni zawodowych lub akademickich.

31 grudnia 2021 r.
89. 31.12.2021
/ ustrój i

art. 183

Do tej daty uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia
albo uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut
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lp

Data/
zagadnienie

Podstawa
w UPW

zarządzanie

90. 31.12.2021
/ uprawnienia

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
badawczy lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest
uczelnią akademicką, jeżeli posiada uprawnienie do nadawania
stopnia doktora.

art. 192

Koniec okresów przejściowych gdy uczelnia,
a. która w ramach dyscypliny posiadała uprawnienie do
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, w której będzie
prowadzony kierunek studiów mogła uzyskać pozwolenie na
utworzenie kierunku studiów o profilu praktycznym lub o
profilu ogólnoakademickim na określonym poziomie studiów;
b. gdy o uzyskanie pozwolenia na utworzenie kierunku
lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego może ubiegać się
uczelnia posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia
doktora w dyscyplinie, w ramach której będzie prowadzony
kierunek studiów.
c. gdy pozwolenia nie wymaga utworzenie kierunku studiów
:przez uczelnię, która uzyskała pozytywną ocenę
kompleksową lub w ramach dyscypliny, w której uczelnia
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora
habilitowanego. art. 192 ust. 2 UPW.

91. 31.12.2021

art. 182

Koniec okresu przejściowego dla stosowania przy zmianie nazwy
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lp

Data/
zagadnienie
/ ustrój i
zarządzanie

Podstawa
w UPW
ust. 2

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
uczelni art. 3 PSW regulującego zasady używania nazwy
„uniwersytet”, politechnika, akademia.

92. 31.12.2021
/ ustrój i
zarządzanie

art. 183

Koniec okresu przejściowego gdy przy utworzeniu uczelni
publicznej w wyniku połączenia uczelni publicznych, instytutów
badawczych lub instytutów PAN, jest uczelnią akademicką, jeżeli
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

93. 31.12.2021
/ finanse

art. 224

Koniec okresu przejściowego gdy przy ustalaniu wysokości dotacji,
uwzględnia się średnią kategorię naukową ustaloną na podstawie
dotychczasowych przepisów.

94. 31.12.2021
/ stopnie i
tytuł

art. 304
ust.3,

CK

art. 306
ust.3

Członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowego Centrum Nauki nie może być również
przewodniczący lub wiceprzewodniczący Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów.

31 grudnia 2023 r.
95. 31.12.2023
/ stopni i
tytuł

art. 179
ust. 2

96. 31.12.2023 art. 265
/ doktoranci

Uwagi

RDN

Zakończenie pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej.

Upływa termin na prowadzenie studiów doktoranckich na starych
zasadach.
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S t r o n a | 31

lp

Data/
zagadnienie

97. 31.12.2023
/ doktoranci

Podstawa
w UPW
art. 274

Podmiot
lub organ

Wejście w życie/uchylenie przepisów U 2.0
Wybrane konsekwencje/zakres działań
Koniec okresu, gdy doktoranci mogli podlegać ubezpieczeniom
społecznym na dotychczasowych zasadach.
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3. Wykaz proponowanych zmian do projektu z dnia 16.09.2017 r. Ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

[Art. 1 – Art. 211 – bez zmian]
Art. 212. 1. Senaty uczelni uchwalą statuty uczelni na podstawie przepisów ustawy, o
której mowa w art. 1, w terminie umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż z
dniem 1 pazdziernika 2019 r. 2 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
2. Statuty uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych zatwierdzi odpowiednio
Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, w terminie
umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Statuty uczelni uchwalone na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 157
pkt 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie statutu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
[Art. 213 – Art. 216 – bez zmian]
Art. 217. Kolegia elektorów działają do końca kadencji senatu, o której mowa
w art. 196 ust. 1 lub 2, chyba że statut stanowi inaczej.
Art. 224. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania środków finansowych, o
których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Środki finansowe, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy uchylanej w
art. 157 pkt 3, są przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.
3. Do wniosków o przyznanie środków finansowych, o których mowa w art. 94 ust. 1
pkt 10 ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, złożonych do dnia 15 lutego 2018 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe.
4. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe uczelni, o których
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, są przekazywane na
rachunek funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnością niepełnosprawnych, o którym
mowa w art. 400 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
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5. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten
status do końca okresu, na który został on nadany.
6. Do jednostek, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy dotychczasowe, z
wyłączeniem art. 84b ust. 4 ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3.
7. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków
finansowych, o których mowa w art. 360 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia
się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
uchylanej w art. 157 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów
doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
8. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. uczelniom oraz instytutom
naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym oraz międzynarodowym
instytutom naukowym, przekazuje się środki finansowe na świadczenia, o których mowa
w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o
których mowa w art. 112 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia
doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
9. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu
wysokości dotacji, o których mowa w art. 362 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020.
10. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przy ustalaniu
wysokości dotacji, o których mowa w art. 362 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
uwzględnia się średnią kategorię naukową w ramach dyscypliny określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ustaloną na
podstawie:
1)

kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie
przepisów ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4;

2)

liczby osób, o których mowa w art. 4c ust. 9 ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4,
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w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy złożyli oświadczenie, o którym
mowa w art. 4c ust. 11 tej ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia 2016
r., z wyłączeniem:
a)

pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,

b)

osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 204 ust. 8.

11. Średnią kategorię naukową, o której mowa w ust. 10, ustala się pod warunkiem
przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 osób, o których mowa w ust. 10 pkt 2.
Art. 225. W terminie do dnia 1 lipca 2018 r. uczelnie ustalą opłaty pobierane od
studentów oraz ich wysokość zgodnie z art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, na rok
akademicki 2018/2019 oraz zamieszczą na ich stronach internetowych.
Art. 230. 1. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach funduszy stypendialnych
oraz funduszy wsparcia osób z niepełnosprawnością niepełnosprawnych są przekazywane
na rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego przez:
1)

uczelnie niepubliczne, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze
oraz międzynarodowe instytuty naukowe – w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.;

2)

uczelnie publiczne – w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
2. Środki finansowe nieprzekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1, stanowią

dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475 i 1529).
3. Przy określaniu dotacji, o których mowa w art. 362 ust. 1, na 2019 rok, jako dotację
z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, o której mowa w art. 407 ust. 3 ustawy, o
której mowa w art. 1, rozumie się dotację, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a
ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, przekazaną podmiotowi w roku 2018.
Art. 235. 1. Uczelnie Rektor wprowadza ą regulaminy pracy w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art.1. umożliwiającym ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 1.
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2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, rektor uczelnie publicznej ustalaą regulaminy
wynagradzania.
3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na podstawie
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1:
1)

umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów tej ustawy i statutu;

2)

stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem
stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i
statucie.
Art. 236. W uczelniach, w których w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa

w art. 1, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji
i informacji naukowej są zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 113 ustawy
uchylanej w art. 157 pkt 3, statuty uczelni, o których mowa w art. 212 ust. 1, określą te
stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ich zajmowania.
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4. Uwagi końcowe

Uzgodniony plan dalszych prac Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa
Wyższego KRASP, działającej z udziałem członków i ekspertów Rady Głównej, w kolejnym
2018r., w pierwszym półproczu, przewiduje jak dotąd comiesięczne kilkudniowe robocze
zebrania wyjazdowe Zespołu Redakcyjnego oraz jednodniowe posiedzenia plenarne
Komisji. W wyniku tych prac zostaną opracowane i przedstawione MNiSW i środowisku
akademickiemu kolejne raporty, zawierające dalsze propozycje poprawek do rządowego
projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego ogłoszenie oczekiwane
jest w styczniu 2018 r.
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