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W przypadku, gdyby realizowana była koncepcja tzw. ustawy o nauce, konsolidującej Ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym z innymi ustawami, numeracja i pozycja tego działu w Ustawie 2.0 mogłaby być zmieniona.
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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 swój Raport nr 2 poświęcony wybranym zagadnieniom
Ustawy 2.0.
Raport ten został opracowany przez Zespół Redakcyjny Komisji i pozytywnie
zaopiniowany po dyskusji i szczegółowej analizie, przez Zespół Konsultantów na
posiedzeniu Komisji w dniu 31 maja 2017 r. z udziałem Przewodniczącego KRASP, JM
Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz gościa Komisji JM Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego.
Najważniejszą częścią Raportu nr 2 jest propozycja, w formie w pełni zredagowanej,
jednego z działów projektu Ustawy 2.0 jako w naszej intencji, nowej Ustawy Prawo o
Szkolnictwie Wyższym, wraz z wnioskowaną przez Komisję zmianą układu jej treści. Projekt
proponowanego spisu treści przedkładamy w p. 2.
Dla ułatwienia adresatom i czytelnikom Raportu nr 2, w p.3 przedstawiamy
streszczenie najważniejszych, proponowanych przez Komisję nowych rozwiązań
legislacyjnych dotyczących przede wszystkim organów uczelni.
Opracowany przez Zespół Redakcyjny tekst wstępnie proponowanego brzmienia
przepisów nowej ustawy obejmuje uznawany za jeden z kluczowych, Dział III pt. „Ustrój
uczelni”, z rozdziałami poświęconymi statutowi, organom, organizacji i współpracy
międzyuczelnianej (p.4 Raportu nr 2).
W zaproponowanym przez Komisję Dziale pt. Ustrój, wykorzystano teksty części
aktualnie obowiązujących regulacji (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym, tekst jednolity). Zespół jest bowiem przekonany, że nowa ustawa może, a nawet
powinna zawierać powtórzenie napisanych w sposób nie budzący wątpliwości, wybranych
fragmentów ustawy – swej poprzedniczki, które dobrze sprawdziły się w praktyce w
minionych latach.
Wnioskowanym przepisom nadano nową, ciągłą numerację. Było to niezbędne,
ponieważ obowiązująca już kilkanaście lat ustawa była wielokrotnie nowelizowana, co
powodowało, że dodawano nowe przepisy bez zachowania zasad, zgodnie z którymi
przepisy powinny zawierać przedmiotowo spójne treści, a nie dotyczyć różnych zagadnień.
Stąd, nawet pozostawienie dotychczasowej regulacji wymagało nadania przepisom nowej
redakcji, często ich podziału na kilka odrębnych jednostek redakcyjnych tekstu prawnego,
bez zmian merytorycznych. Dla ułatwienia korzystania z Raportu i porównywania jego
treści z obowiązującą obecnie ustawą, w kwadratowych nawiasach umieszczono informację
o dotychczasowym miejscu danej regulacji.

Raport nr 2.1

S t r o n a |5

Członkowie Komisji składają podziękowanie Redakcji Forum Akademickiego za
opublikowanie wybranych wyników naszych wcześniejszych prac przedstawionych w
Raporcie nr 1 (Forum Akademickie nr 5, maj 2017 r.), wyselekcjonowanych wspólnie przez
Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego Komisji.
Komentarz do Raportu 2.1
Po ogłoszeniu Raportu nr 2 w dniu 1 czerwca 2017 r. oraz po jego prezentacji na
Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach
Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów, oraz podczas Konferencji
NKN w Warszawie poświęconej ustrojowi i zarządzaniu w szkolnictwie wyższym, do KSPSW
KRASP wpłynęły opinie i wnioski, które zostały rozpatrzone na posiedzeniu Zespołu
Redakcyjnego i w ślad za tym zostały wprowadzone zmiany do treści propozycji
ustawowych.
Zespół Redakcyjny przedkłada niniejszym Raport 2.1 jako drugą czerwcową wersję
Raportu nr 2, z uwzględnionymi zmianami i poprawkami.

Jerzy Woźnicki,
Przewodniczący Komisji
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2. PROPONOWANY ZMIENIONY UKŁAD TREŚCI NOWEJ USTAWY, W ODNIESIENIU DO
ZAKRESU REGULACJI Z USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z 2005 R.
Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
DZIAŁ I

System szkolnictwa wyższego

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4

Przepisy ogólne
Tworzenie i likwidacja uczelni
Nadzór
Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań
naukowych
Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym
Sprawozdawczość i systemy informacyjne

Rozdział 5
Rozdział 6
DZIAŁ II
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4

Organy przedstawicielskie środowiska akademickiego w systemie
szkolnictwa wyższego
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konferencje rektorów
Samorząd i organizacje studenckie
Samorząd i organizacje doktorantów

DZIAŁ III

Ustrój uczelni

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4

Statut uczelni
Organy uczelni
Organizacja uczelni
Współpraca międzyuczelniana

DZIAŁ IV

Mienie i finanse uczelni

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3

Mienie uczelni
Źródła finansowania uczelni
Zasady gospodarki finansowej uczelni

DZIAŁ V

Studenci, studia i inne formy kształcenia

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6

Uprawnienia do prowadzenia studiów
Organizacja studiów
Prawa i obowiązki studentów
Pomoc materialna
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

DZIAŁ VI

Doktoranci i studia doktoranckie

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3

Uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich i ich organizacja
Prawa i obowiązki doktorantów
Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
Raport nr 2.1
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DZIAŁ VII

Ocena jakości kształcenia i akredytacja

Rozdział 1
Rozdział 2
DZIAŁ VIII

Polska Komisja Akredytacyjna
Komisje środowiskowe i akredytacja międzynarodowa
Pracownicy uczelni

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
DZIAŁ IX

Przepisy ogólne
Stosunek pracy pracowników uczelni
Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni
Emerytury i renty nauczycieli akademickich
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni

DZIAŁ X

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
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3. NOWE ELEMENTY W TREŚCI ZAPROPONOWANEGO DZIAŁU III „USTRÓJ UCZELNI”
Rozdział 1
W Rozdziale 1 zebrano i przedstawiono wspólnie (w jednym artykule) zasadnicze delegacje
do statutu uczelni, przenosząc do statutu delegacje i regulacje usunięte z innych działów i
rozdziałów ustawy, z jednoczesnym odwołaniem się do zasady domniemania kompetencji
regulacyjnych statutu2.
Rozdział 2
W Rozdziale 2 przedstawiono koncepcję organów uczelni, a w tym ich rodzaje, skład i
kompetencje.
1. Kompetencje senatu przedstawiono wspólnie w jednym artykule, ze spełnieniem warunku
zwiększenia kompetencji rektora.
2. Wprowadzono zasadę, że strategię rozwoju uczelni senat uchwala wraz z określeniem
środków na jej wdrażanie z ewentualnym wskazaniem funduszu rozwoju jako ich źródła.
3. Zwiększono zakres kompetencji rektora, a w tym zaproponowano:
- podejmowanie decyzji w sprawie uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów
(przeniesiono z kompetencji senatu), oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach
studiów stacjonarnych na dany rok akademicki z kompetencji senatu do zakresu uprawnień
rektora;
- explicite przyznanie rektorowi prawa do dysponowania finansami uczelni;
- przyznanie rektorowi prawa do kształtowania struktury uczelni z uwzględnieniem rodzajów
jednostek, na warunkach i w trybie wskazanych w statucie (statut nie określałby struktury
uczelni);
- przekazanie rektorowi kompetencji do ustalania wytycznych dla kierowników jednostek
organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni
- przekazanie rektorowi kompetencji do powoływania, odwoływania prorektorów i
określenia zakresu ich obowiązków (w uczelni w której statut przewiduje istnienie
podstawowych jednostek organizacyjnych analogiczne kompetencje ma kierownik tej
jednostki w odniesieniu do powoływania swoich zastępców o ile statut tak stanowi);
- przyznanie rektorowi wyłącznego prawa do przedstawienia kandydatów na kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej w uczelni, jeśli takie jednostki działają;
- powierzanie rektorowi uprawnienia do określania organizacji potwierdzania efektów
uczenia się;

2

Artykuł w brzmieniu „Sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie określa statut
uczelni (…)” [Art.17] powinien zostać umieszczony w Dziale I nowej ustawy, jak to ma miejsce w aktualnie
obowiązującej ustawie.
Raport nr 2.1
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- przyznanie rektorowi kompetencji do określania szczegółowych zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne oraz wzoru umów studentami i doktorantami w tym zakresie
(przeniesiono z kompetencji senatu);
- wprowadzenie regulacji, że rektor decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania
pracowników uczelni na zasadach określonych w ustawie, ale działając w określonym przez
siebie trybie;
- powierzanie rektorowi uprawnienia do ustalenia regulaminu akademickiego inkubatora
przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii oraz regulaminu korzystanie z
infrastruktury badawczej (przeniesiono z kompetencji senatu).
4. Zaproponowano zmiany dotyczące składu i kompetencji konwentu, który zyskuje
umocowanie ustawowe organu kolegialnego uczelni o charakterze obligatoryjnym, liczącego
5-9 członków, wybieranego przez senat, z nie mniej niż połową członków (w tym
przewodniczącym) z grona osób nie zatrudnionych w uczelni, z kompetencjami:
- stanowiącymi i wyłącznymi w sprawie poszukiwania, znalezienia i zgłoszenia kandydatów
na rektora (co najmniej dwóch),
- opiniodawczymi w odniesieniu do wybranych dokumentów uczelni o kluczowym znaczeniu.
Wprowadzono ustawowe ograniczenia i wymogi kompetencyjne dotyczące biernego prawa
wyborczego do konwentu tak aby zmniejszyć ryzyko upolitycznienia tego organu.
Wprowadzono regulację obligującą członków konwentu do działania na rzecz uczelni i
kierowania się jej dobrem.
5. Wprowadzono zapis, że w przypadku nieprzedstawienia kandydatów przez konwent na
zasadach i w trybie wskazanych w statucie, kadencja konwentu wygasa z dniem upływu
terminu zgłoszenia kandydatów. Kadencja nowego składu konwentu wybranego w trybie
określonym w ustawie kończy się z upływem następnej kadencji organów uczelni.
6. Utrzymano zasadę dokonywania wyboru rektora przez uczelniane kolegium elektorów
(spośród kandydatów wskazanych przez konwent).
7. Zapewniono rektorowi możliwość ubiegania się o tę funkcję na drugą z dwóch
następujących po sobie kadencji.
8. Zaproponowano uregulowanie w statucie spraw związanych z działaniem podstawowej
jednostki organizacyjnej, bez określania jej nazwy i charakteru, włączając w to możliwość
działania uczelni bez wskazania jednostek podstawowych.
9. Wzmocniono pozycję kwestora uczelni publicznej, który przestaje być zastępcą kanclerza i
podlega bezpośrednio rektorowi. Rektor zatrudnia kwestora po zasięgnięciu opinii kanclerza.
Rozdział 3
W Rozdziale 3 wprowadzono zasadę, że jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki
podstawowe i zamiejscowe, jeżeli statut przewiduje ich istnienie, tworzy, przekształca i
likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
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Rozdział 4
W Rozdziale 4 rozszerzono zadania związku uczelni o możliwości realizowania wybranych
podstawowych zadań uczelni, określonych w decyzji ministra o utworzeniu danego związku
uczelni.
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4. WSTĘPNE PROPOZYCJE NOWEJ REDAKCJI DZIAŁU III USTAWY 2.0
DZIAŁ III
Ustrój uczelni
Rozdział 1
Statut uczelni
Art. 1.1 [Art. 56.1.] Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co najmniej
dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
działających w uczelni.
2. [1a.] Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni.
3. [1b.] W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1a, wymóg
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
4. [2.] Statut uczelni publicznej wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu.
5. Statut uczelni wojskowej i uczelni służb państwowych wchodzi w życie z dniem wydania
odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych decyzji zatwierdzającej statut, chyba że w statucie został określony termin
późniejszy.
Art. 2.1. [Art. 57. 1.] Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez właściwy
organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych
oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni. Przepisy art. 1 ust.
2 i 3 [art. 56 ust. 1a i 1b] stosuje się odpowiednio. Statut wchodzi w życie z dniem
określonym w uchwale właściwego organu tej uczelni.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych uczelni publicznych, w których działa
teologiczna podstawowa jednostka organizacyjna, z tym, że porozumienie z właściwymi
władzami kościołów i związków wyznaniowych dotyczy tylko postanowień statutu
związanych z funkcjonowaniem teologicznej podstawowej jednostki organizacyjnej.
Art. 3.1. [Art. 58. 1.] Statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel albo uchwala organ
kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrzeżeniem [art. 24 ust. 1], po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych działających w uczelni. Przepisy art. 1 ust. 2 i 3 [art. 56 ust. 1a i 1b]
stosuje się odpowiednio.
2. Statut uczelni niepublicznej określa sposób przejęcia funkcji założyciela w razie jego
śmierci, jeżeli jest osobą fizyczną, albo likwidacji, jeżeli jest osobą prawną, oraz zasady i tryb
likwidacji uczelni, z uwzględnieniem zobowiązań założyciela uczelni w przypadku jej
likwidacji. Przejęcie funkcji założyciela wymaga zgody ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.
3. [4.] Statut uczelni niepublicznej wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale organu
kolegialnego wskazanego w statucie lub w decyzji założyciela.
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Art. 4. [Art. 59.] Przepisy art. 1–3 [art. 56–58] stosuje się odpowiednio do zmiany statutu.
Art. 5. 1. Statut określa w szczególności:
1) tryb wyboru oraz skład organów uczelni;
2) wymagania kwalifikacyjne jakie muszą spełniać osoby kandydujące na stanowiska
rektora (z zastrzeżeniem art. 15 ust.4), prorektorów, kierownika podstawowej,
jednostki organizacyjnej, lub do pełnienia funkcji w organach kolegialnych uczelni;
3) szczegółowe kompetencje organów jednoosobowych i kolegialnych uczelni;
4) tryb pracy organów kolegialnych uczelni;
5) przesłanki, tryb stwierdzania wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub
członka organu kolegialnego oraz tryb wyborów uzupełniających;
6) rodzaje, warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek
organizacyjnych uczelni;
7) organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym
zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami
lub studentami uczelni, a także skład, kompetencje oraz tryb powoływania rady
bibliotecznej;
8) zasady zatrudniania nauczycieli akademickich;
9) kryteria oraz tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich, z
uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni;
10) zasady i tryb dokonywania oceny nauczycieli akademickich przez studentów i
doktorantów oraz sposób jej wykorzystania;
11) wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach
naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;
12) roczny maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych osób zatrudnianych na
poszczególnych stanowiskach;
13) możliwość tworzenia własnego funduszu stypendialnego oraz funduszu rozwoju;
14) tryb ustalania regulaminu organizacyjnego uczelni;
15) tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnych oraz ich kadencje;
16) treść ślubowania studentów i doktorantów;
17) przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń na terenie uczelni;
18) warunki nadawania tytułu doktora honoris causa i innych godności honorowych
oraz tryb postępowania w tych sprawach.
2. W przypadku gdy w uczelni działają podstawowe jednostki organizacyjne statut określa ich
rodzaje, zasady i tryb działania oraz ich organy, w tym skład, tryb powoływania i zakres
kompetencji, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 pkt 21. [art. 66].
Rozdział 2
Organy uczelni
Art. 6. 1. [Art. 60. 1.] Organami kolegialnymi uczelni publicznej są senat i konwent, a jeżeli
statut tak stanowi także właściwe organy podstawowych jednostek organizacyjnych.
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2. [5.] Organy kolegialne uczelni niepublicznej określa jej statut. Przepisy ustawy dotyczące
senatu stosuje się odpowiednio do najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej.
3. [6.] Organem jednoosobowym uczelni jest rektor, a jeżeli statut tak stanowi także
kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan.
4. [7.] Statut uczelni niepublicznej może przewidywać istnienie innego, oprócz rektora,
organu jednoosobowego.
5. [8.] Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów i senat.
6. [9.] W organach kolegialnych uczelni, z wyłączeniem konwentu, i organach wyborczych
uczelni publicznej są reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
Art. 7. 1. [Art. 61. 1.] Skład senatu uczelni określa statut.
2. Statut uczelni publicznej określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu
przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi, z uwzględnieniem ust. 3.
3. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni nie może być mniejszy
niż 20%. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do
liczebności obu tych grup w uczelni, z tym, że studenci i doktoranci są reprezentowani co
najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup.
4. W publicznej uczelni akademickiej nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę
statutowego składu senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.
5. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu, z tym, że statut
uczelni zawodowej prowadzącej studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
może ustalić inny skład senatu.
6. Przewodniczącym senatu uczelni jest rektor.
7. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem doradczym, kanclerz,
kwestor oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w tej uczelni, po jednym z
każdego związku. Statut może wskazać inne osoby uczestniczące w posiedzeniach z głosem
doradczym.
8. W publicznej uczelni zawodowej w skład senatu wchodzą kanclerz oraz przedstawiciel
uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa
współdziała na podstawie zawartej umowy.
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Art. 83. 1. [Art. 62] Do kompetencji senatu należy:
1) uchwalanie statutu;
2) uchwalanie na wniosek rektora misji i strategii rozwoju uczelni;
3) ustalanie zasad działania uczelni w zakresie wykonywania podstawowych zadań
uczelni;
4) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu
studiów podyplomowych oraz zasad rekrutacji na studia i studia doktoranckie;
5) wydawanie uchwał w przedmiocie prowadzenia wspólnych kierunków z innymi
podmiotami na określonym poziomie i profilu kształcenia;
6) określanie efektów kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w
tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia;
7) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów;
8) zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności uczelni;
9) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;
10) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz
sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
11) uchylanie uchwał właściwego organu podstawowej jednostki organizacyjnej, o ile
została utworzona, sprzecznych z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub
najwyższego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi
przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszających ważny interes uczelni;
12) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia spółki celowej;
13) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych;
14) uchwalanie pierwszego regulaminu samorządu studenckiego lub doktoranckiego,
15) stwierdzanie zgodności z ustawą i statutem uczelni regulaminu samorządu
studenckiego i samorządu doktorantów;
16) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
17) wyrażanie opinii lub stanowiska społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie
opinii lub stanowiska w sprawach przedłożonych przez rektora, organy
podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków senatu w liczbie określonej
w statucie;
18) uchwalanie programu naprawczego uczelni;
19) opiniowanie kandydatów na stanowisko kanclerza;
20) określanie zasad przyznawania nagród rektora.
2. [art.68] Do kompetencji senatu należy także:
1) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
programów studiów, w tym planów studiów;
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów,
planów i programów studiów doktoranckich;
3

Ostateczne brzmienie niektórych punktów art.8 jest uzależnione od redakcji pozostałych przepisów Ustawy.
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3) uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów
dokształcających;
4) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010);
5) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje,
o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji;
6) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów
dokształcających i szkoleń, o których mowa w [art. 6 ust. 1 pkt 5];
- o ile w statucie kompetencje te nie zostały powierzone właściwemu organu
podstawowej jednostki organizacyjnej.
3. W sprawach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 12-13 senat podejmuje uchwały po zapoznaniu
się z opinią konwentu.
4. Uchwała o której mowa w ust. 1 pkt 2 określa środki na wdrażanie strategii rozwoju
uczelni, w tym pochodzące z funduszu rozwoju uczelni.
Art. 9. 1. [Art. 63] Skład konwentu uczelni publicznej oraz tryb jego wyboru określa statut.
2. Członków konwentu w liczbie od 5 do 9 w tym przewodniczącego wybiera na kolejną
kadencję organów uczelni senat bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust.7-8.
Więcej niż połowę członków konwentu, w tym przewodniczącego wybiera się spośród osób
nie będących pracownikami danej uczelni.
3. Członkiem konwentu uczelni publicznej może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy
magistra, spełniająca co najmniej jedno z następujących wymagań kwalifikacyjnych:
1) posiada doświadczenie w zarządzaniu uczelnią lub jej podstawową jednostką
organizacyjną;
2) posiada doświadczenie we współpracy z uczelniami w zakresie realizacji ich misji i
wykazuje się znajomością uwarunkowań działania uczelni;
3) jest ekspertem w sprawach zarządzania systemem szkolnictwa wyższego i nauki lub
polityki proinnowacyjnej, legitymującym się dorobkiem naukowym lub zawodowym w trym
zakresie;
4) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w zakresie prawnych lub ekonomicznych
warunków funkcjonowania uczelni, potwierdzonym w praktyce zawodowej;
5) jest uznanym specjalistą w zakresie dyscyplin naukowych lub kierunków studiów
związanych z typem uczelni, legitymującym się udokumentowanymi osiągnięciami.
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4. Członkiem konwentu uczelni publicznej nie może być:
1) poseł, senator lub poseł do Parlamentu Europejskiego;
2) wojewoda i jego zastępcy,
3) organy jednoosobowe jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zastępcy;
4) minister, sekretarz stanu lub podsekretarz stanu;
5) osoba pełniąca funkcję w organach partii politycznej;
6) osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego lub będąca członkiem innych organów
kolegialnych uczelni;
7) kanclerz, kwestor oraz ich zastępcy.
5. Kandydatem do konwentu nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego
lub będąca członkiem innych organów kolegialnych w danej uczelni w kadencji
poprzedzającej kadencję wybieranego konwentu.
6. Wysokość wynagrodzeń członków konwentu ustala senat. Wysokość wynagrodzenia nie
może być niższa niż 0,5 i wyższa niż 1,5 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej.
7. Skład konwentu uczelni wojskowej określa Minister Obrony Narodowej w drodze
rozporządzenia, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki wojskowej.
8. Skład konwentu uczelni służb państwowych określa minister właściwy do spraw
wewnętrznych w drodze rozporządzenia, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki
właściwej służby państwowej.
Art. 10. [Art. 64] 1. Członkowie konwentu działają na rzecz uczelni kierując się jej dobrem.
2. Do kompetencji konwentu należy:
1) przedstawienie uczelnianemu kolegium elektorów co najmniej 2 kandydatów na
stanowisko rektora wyłonionych w trybie postępowania poszukiwawczego
określonego w statucie;
2) opiniowanie misji i strategii rozwoju uczelni;
3) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego uczelni i jego wykonania;
4) opiniowanie rocznych sprawozdań rektora z działalności uczelni;
5) opiniowanie programu naprawczego uczelni, jeśli program taki został
opracowany.
Art. 11. 1. [Art. 65. 1.] Uchwały senatu uczelni publicznej podjęte w zakresie kompetencji
stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni publicznej, jej pracowników,
doktorantów i studentów.
2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy
ustawy lub statutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie
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senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli
zawieszonej uchwały, rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa
wyższego lub właściwemu ministrowi wskazanemu w [art. 33 ust. 2], w celu rozpatrzenia w
trybie określonym w [art. 36 ust. 1].
3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes
uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu
ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat
wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej trzech czwartych głosów, w
obecności co najmniej dwóch trzecich swojego statutowego składu.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do uczelni niepublicznej, jeżeli jej statut nie stanowi inaczej.
Art. 12. 1. [Art. 66. 1.] Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest
przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni.
2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów
uczelni lub kanclerza, a w szczególności:
1) opracowuje i nadzoruje realizację strategii rozwoju uczelni;
2) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub
obciążenia mienia, do wysokości określonej w [art. 90 ust. 4];
3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni;
4) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia
jakości kształcenia;
5) dysponuje środkami finansowymi uczelni;
6) podejmuje decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek
organizacyjnych;
7) określa tryb i podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;
8) określa zakres obowiązków prorektorów;
9) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni;
10) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni;
11) podejmuje decyzje w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych na dany rok akademicki;
12) określa organizację potwierdzania efektów uczenia się;
13) określa warunki i tryb kierowania przez uczelnię za granicę pracowników, doktorantów i
studentów;
14) ustala tryb i podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagród rektora;
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15) przedkłada ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania programu naprawczego;
16) ustala wytyczne dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania
podstawowych zadań uczelni;
17) podejmuje decyzje w sprawie uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów;
18) określa szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz
wzoru umów ze studentami i doktorantami w tym zakresie;
19) ustala regulamin akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu
technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej;
20) ustala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni;
21) przedstawia kandydatów na kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w uczelni,
jeśli takie jednostki działają.
3. [4.] Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni służb państwowych jest jednocześnie
komendantem uczelni w rozumieniu przepisów, odpowiednio, o służbie wojskowej albo o
właściwej służbie państwowej.
4. [5.] Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej należą sprawy, o których mowa w ust. 2
pkt 3 i 6 [ust 2 pkt 3 i 5], oraz inne sprawy określone w statucie uczelni.
5. Statut uczelni niepublicznej może przekazać kompetencje określone w ust. 2 pkt 2 i 5 [ust.
2 pkt 1 i 4] do właściwości organu, o którym mowa w art. [art. 60 ust. 7].
Art. 13. 1. [Art. 69. 1.] Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy organów kolegialnych uczelni
określa jej statut.
2. Uchwały organów kolegialnych uczelni zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określają
wyższe wymagania.
Art. 14. 1. [Art. 71. 1.] Statut uczelni publicznej określa skład kolegiów elektorów uczelni i
tryb wyboru ich członków, tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawicieli do
organów kolegialnych, z wyłączeniem konwentu, oraz osób pełniących inne funkcje z
wyboru, z zastrzeżeniem art. 9 ust.1 i 2, z zachowaniem następujących zasad:
1) jednoosobowe organy są wybierane przez kolegia elektorów; nie mniej niż 20% składu
kolegium elektorów stanowią przedstawiciele studentów i doktorantów; liczbę
przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych
grup odpowiednio w uczelni lub jednostce organizacyjnej, z tym, że studenci i doktoranci są
reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup;
2) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni
jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,
studentom oraz doktorantom;
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3) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni
jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia,
a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia,
pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze
czasu pracy, studentom oraz doktorantom;
4) wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora;
5) głosowanie jest tajne;
6) wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów,
chyba że ustawa lub statut uczelni wymaga większości kwalifikowanej;
7) czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby
wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach;
8) wybory przeprowadzają komisje wyborcze, powołane w trybie określonym w statucie.
2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów określają
odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
3. W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysługuje także
nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy.
Art. 15. 1. [Art. 72. 1.] Rektor uczelni publicznej jest wybierany przez kolegium elektorów
uczelni spośród co najmniej 2 kandydatów przedstawionych przez konwent w trybie
określonym w statucie z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku nieprzedstawienia kandydatów przez konwent na zasadach i w trybie
wskazanych w statucie, kadencja konwentu wygasa z dniem upływu terminu zgłoszenia
kandydatów. Przepis art. 9 stosuje się odpowiednio. Kadencja konwentu wybranego w trybie
określonym w tym artykule kończy się z upływem następnej kadencji organów uczelni.
2. Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora,
chyba że statut określa wyższe wymagania w tym zakresie. Kandydatem na rektora może być
osoba niebędąca pracownikiem danej uczelni.
3. Jednym z kandydatów jest rektor, jeśli ubiega się o tę funkcję na drugą z dwóch
następujących po sobie kadencji.
4. [2a.] Wymagania kwalifikacyjne, inne niż wynikające z ust.2, jakie musi spełniać kandydat
na rektora określa statut.
5. [3.] Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym
miejscu pracy. Rektor uczelni publicznej niespełniający w dniu powołania wymogu
zatrudnienia w uczelni jest zatrudniany z pominięciem konkursu, o którym mowa w [art.
118a], najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.
6. [4.] W przypadku utworzenia nowej uczelni publicznej stosunek pracy z pierwszym jej
rektorem nawiązuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w odniesieniu do
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uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio
właściwy minister wskazany w [art. 33 ust. 2].
7. [5.] W publicznej uczelni morskiej rektor może być wybrany także spośród osób
zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i posiadających
najwyższy stopień oficerski, ustalony w przepisach o kwalifikacjach zawodowych i składzie
załóg polskich statków morskich, zwany dalej „najwyższym stopniem oficerskim”. W
publicznej uczelni artystycznej rektor może być wybrany także spośród osób zatrudnionych
w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i odznaczających się wybitnymi
osiągnięciami artystycznymi.
8. [6.] Przewodniczący komisji wyborczej jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra wskazanego w [art. 33
ust. 2] o wyborze rektora.
Art. 16. 1. [Art. 73. 1.] Rektora uczelni wojskowej Minister Obrony Narodowej:
1) wyznacza spośród żołnierzy zawodowych albo
2) powołuje spośród byłych żołnierzy zawodowych
– spełniających warunki określone w [art. 72 ust. 2.]
2. Rektor uczelni wojskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, niespełniający w dniu powołania
wymogu zatrudnienia w uczelni jest zatrudniany z pominięciem konkursu, o którym mowa w
[art. 118a], najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.
3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki
wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek rektora spośród żołnierzy
zawodowych.
4. Rektor uczelni wojskowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz prorektor właściwy do
spraw realizacji zadań uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej są nauczycielami
akademickimi. W decyzji o wyznaczeniu rektora lub prorektora Minister Obrony Narodowej
określa przyporządkowanie do jednej z grup nauczycieli akademickich, o których mowa w
[art. 108], oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w [art. 110], z zachowaniem
przepisów [art. 114–116].
Art. 17. 1. [Art. 74. 1.] Rektora uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej
właściwej służby wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród
funkcjonariuszy właściwej służby państwowej, spełniających warunki określone w [art. 72
ust. 2.]
2. W szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć
rektora uczelni służb państwowych spośród oficerów, niespełniających warunków
określonych w [art. 72 ust. 2], posiadających stopień we właściwej służbie państwowej
odpowiadający co najmniej stopniowi generała brygady.
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3. Prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni służb państwowych jako
jednostek organizacyjnych właściwej służby wyznacza minister właściwy do spraw
wewnętrznych na wniosek rektora, spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej.
Art. 18. 1. [Art. 75. 1.] Prorektorzy w uczelni publicznej są powoływani i odwoływani przez
rektora, a w przypadku prorektora właściwego do spraw studenckich – po uzyskaniu zgody
właściwego organu samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Niezajęcie
stanowiska w terminie wskazanym w statucie uważa się za spełnienie tego warunku. Liczbę
prorektorów i szczegółowe wymagania kwalifikacyjne określa statut.
2. [4.] Jeżeli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie posiada najwyższego stopnia
oficerskiego, co najmniej jeden z prorektorów powinien posiadać taki stopień.
Art. 19. 1. [Art. 77. 1.] Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni publicznej
trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31
sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i
jego zastępca nie mogą być powołani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie
następujące po sobie kadencje.
3. [2a.] W uczelni publicznej ta sama osoba nie może być członkiem senatu lub członkiem
konwentu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących
w skład senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni, a także
prorektora, jeżeli zgodnie ze statutem wchodzi on w skład senatu.
4. [2b.] Ograniczenia wynikające z ust. 3 [ust. 2a] nie dotyczą uczelni publicznych
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
5. [3.] Statut uczelni publicznej określa:
1) przypadki wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego przed upływem kadencji;
2) przypadki wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego i jego zastępcy przed upływem
kadencji;
3) organ właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatów, o których mowa w pkt.1 i 2;
4) tryb wyborów uzupełniających;
5) zasady powierzenia obowiązków organu jednoosobowego w przypadku:
a) wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji,
b) zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego w pełnieniu obowiązków.
6 [3a.] W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego uczelni i jego zastępcy
oraz mandatu członka organu kolegialnego w trakcie kadencji dokonuje się wyboru na ich
miejsce nowych osób na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do
okresu, o którym mowa w ust. 1.
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Art. 20. 1. [Art. 78. 1.] Rektor uczelni publicznej może być odwołany przez kolegium
elektorów z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego
składu senatu lub konwentu uczelni.
3. Uchwała o odwołaniu rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych
głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów.
4. Prorektorzy zachowują funkcje do momentu wyboru nowego rektora. Do odwołania
prorektorów w tym okresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania rektora.
5. Rektora uczelni wojskowej i prorektora właściwego do realizacji zadań tej uczelni jako
jednostki wojskowej może odwołać Minister Obrony Narodowej w trybie określonym w
przepisach o służbie żołnierzy zawodowych.
6. Rektora uczelni służb państwowych i prorektora właściwego do spraw realizacji zadań tej
uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby może odwołać minister właściwy do
spraw wewnętrznych w trybie określonym w przepisach o służbie funkcjonariuszy właściwej
służby państwowej.
Art. 21. 1. [Art. 79. 1.] Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy nie może
pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca
założycielem innej uczelni niepublicznej.
2. Statut może zakazać łączenia funkcji członka organu kolegialnego uczelni z funkcją organu
jednoosobowego innej uczelni ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej będącego
osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej założycielem innej
uczelni niepublicznej.
Art. 22. 1. [Art. 80. 1.] Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej i ich zastępców powołuje
i odwołuje założyciel lub organ wskazany w statucie, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni.
Założyciel zwołuje posiedzenie senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania i
odwołania organów jednoosobowych i ich zastępców.
2. Szczegółowy tryb powoływania i odwoływania organów jednoosobowych uczelni
niepublicznej określa statut.
Art. 23. 1. [Art. 81. 1.] Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją i gospodarką w
zakresie określonym przez statut oraz rektora.
2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu.
3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoją działalność przed rektorem.
Art. 24. 1. [Art. 82. 1.] Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego i
podlega bezpośrednio rektorowi. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego
księgowego regulują odrębne przepisy.
2. Kwestora uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii kanclerza.
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Art. 25. 1. [Art. 83. 1.] Organizację oraz zasady działania administracji uczelni publicznej
określa regulamin organizacyjny, chyba że statut stanowi inaczej. Tryb ustalania regulaminu
organizacyjnego określa statut.
2. Organizację oraz zasady działania administracji uczelni niepublicznej określa regulamin
organizacyjny nadany przez założyciela lub przez organ wskazany w statucie.
Rozdział 3
Organizacja uczelni
Art. 26. [Art. 84. 1.] Jednostki organizacyjne uczelni tworzy, przekształca i likwiduje rektor po
zasięgnięciu opinii senatu, z zastrzeżeniem [art. 85 ust. 1-4].
Art. 27. 1 [Art. 85. 1.] Uczelnia w celu realizacji swojej misji może utworzyć poza swoją
siedzibą filie lub inne jednostki organizacyjne wskazane w statucie4.
2. [4.] Utworzenie za granicą zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni wymaga
pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanego w drodze decyzji
administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw
zagranicznych.
3. [5.] Uczelnie zagraniczne mogą tworzyć uczelnie i filie z siedzibą na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych i
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
4. [6.] Uczelnię lub filię może tworzyć uczelnia zagraniczna, która uzyskała pozytywną ocenę
agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze macierzystego kraju albo
zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego
kraju, której oceny są uznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną.
5. [7.] Do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie mają zastosowania
przepisy niniejszej ustawy, z wyjątkiem ust. 3 i 4 [ust. 5 i 6].
Art. 28. [Art. 86. 1.] W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i
technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą
prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
Tryb, formę oraz zasady ich funkcjonowania określa statut.
Art. 29 [Art. 87.] Status szpitali będących bazą dydaktyczną i naukowo-badawczą uczelni
medycznych lub innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych regulują przepisy o działalności leczniczej.
Art. 30. 1. [Art. 88. 1.] W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, zarządzany w
sposób wskazany w statucie.

4

Utworzenie jednostki zamiejscowej będzie wymagało spełnienie warunków związanych z uzyskiwaniem
uprawnienia do prowadzenia studiów zgodnie z regulacjami ustawowymi.
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2. Uczelnia, w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, może
przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu.
3. Zbiór danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest zwolniony z obowiązku rejestracji
zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506).
Rozdział 4
Współpraca międzyuczelniana
Art. 31. 1. [Art. 31a. 1.] Uczelnia może, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami,
tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne.
2. Uczelnia może tworzyć, w trybie określonym w ust. 1, jednostki wspólne także z innymi
podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa organizację, sposób funkcjonowania i
finansowania jednostki międzyuczelnianej lub jednostki wspólnej, zasady prowadzenia
studiów i kształcenia w innych formach, określonych w [art. 13 ust. 1 pkt 6], oraz zasady
wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia kształcenia.
Art. 32. 1. [Art. 28. 1.] W celu realizacji zadań, o których mowa w [art. 13] i [art. 14], lub ich
wspierania uczelnie mogą utworzyć związek uczelni publicznych albo związek uczelni
niepublicznych.
2. [1a.] Zadaniem związku uczelni może być realizowanie wybranych podstawowych zadań
uczelni na zasadach określonych w decyzji ministra, o której mowa w ust. 7.
3. Zadaniem związku uczelni może być także optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni
tworzących związek, co może być realizowane w szczególności przez:
1) administrowanie wydzielonym majątkiem uczelni;
2) prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie kształcenia, systemu pomocy materialnej
i biur karier;
3) prowadzenie działalności wydawniczej uczelni;
4) obsługę uczelni w zakresie finansowym, kadrowym, pomocy prawnej i zamówień
publicznych;
5) wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelniach.
4. [2.] Związek uczelni ma osobowość prawną.
5. [2a.] Do związku uczelni i realizowanych przez niego zadań na rzecz uczelni tworzących
związek, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 [ust. 1 i 1a], stosuje się przepisy [art. 91].
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6. [2b.] Związek uczelni może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną finansowo
od działalności, o której mowa w ust. 1 i 2 [ust. 1 i 1a], w zakresie i formach określonych w
statucie.
7. [3.] Utworzenie związku uczelni, zmiana jego nazwy, zmiana w jego składzie oraz jego
likwidacja następują w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
po podjęciu przez właściwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni uchwał o
utworzeniu związku, określających w szczególności uczestników związku, jego nazwę,
siedzibę, zadania oraz składniki mienia przekazywane przez uczestników w celu
wykonywania zadań związku oraz projekt statutu związku.
8. [4a.] W przypadku tworzenia związku uczelni publicznych z udziałem uczelni
nadzorowanych przez ministrów, o których mowa w [art. 33 ust. 2], wydanie decyzji, o której
mowa w ust. 7 [ust. 3], następuje po zasięgnięciu opinii właściwego ministra.
9. [5.] Statut związku uczelni określa jego uczestników, ustrój, w tym organy jednoosobowe i
kolegialne, tryb ich wyboru, odwołania i uzupełniania składu oraz kompetencje, zasady
zatrudniania przez związek pracowników, zasady funkcjonowania oraz zasady finansowania
związku ze środków jego uczestników, a także tryb likwidacji związku, zadysponowanie
składnikami materialnymi i niematerialnymi pozostałymi po zaspokojeniu wierzycieli w
przypadku likwidacji związku albo zmiany jego składu.
10. [7.] Związek uczelni i uczelnie wchodzące w jego skład mogą zostać przekształcone w
uczelnię w trybie właściwym dla połączenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych.
Art. 33. 1. [Art. 29. 1.] Uczelnia niepubliczna oraz związek uczelni niepublicznych uzyskują
osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni
niepublicznych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Wpis uczelni niepublicznej do rejestru jest dokonywany na wniosek jej założyciela, a w
przypadku związku uczelni niepublicznych – na zgodny wniosek wszystkich założycieli uczelni
tworzących związek.
3. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia wpisania uczelni niepublicznej
lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, jeżeli akt założycielski lub statut jest
niezgodny z przepisami prawa lub udzielonym pozwoleniem.
5. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo:
1) dostępu do danych zawartych w rejestrze;
2) do otrzymania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w
rejestrze.
6. Za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, jest
pobierana opłata. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia:
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1) sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając dane, jakie musi zawierać wniosek o wpisanie
uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, w tym rodzaj
dokumentów, które założyciele są obowiązani dołączyć do wniosku, nazwy rubryk rejestru,
tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz warunki wykreślenia z rejestru;
2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru, uwzględniając sposób sporządzania i wydawania
odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz wysokość opłat za ich
wydawanie.
Art. 34. 1. [Art. 29a. 1.] Związek uczelni publicznych uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania do rejestru związków uczelni publicznych.
2. Wpis związku uczelni publicznych do rejestru związków uczelni publicznych jest
dokonywany na zgodny wniosek wszystkich uczelni tworzących związek.
3. Rejestr związków uczelni publicznych prowadzi minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego.
4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia wpisania związku uczelni
publicznych do rejestru związków uczelni publicznych, jeżeli statut związku jest niezgodny z
przepisami prawa.
5. Rejestr związków uczelni publicznych jest jawny. Każdy ma prawo:
1) dostępu do danych zawartych w rejestrze;
2) do otrzymania poświadczonych odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w
rejestrze.
6. Za wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, jest
pobierana opłata. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia:
1) sposób prowadzenia rejestru związków uczelni publicznych, uwzględniając dane, jakie
musi zawierać wniosek o wpisanie związku uczelni publicznych do rejestru związków uczelni
publicznych, w tym rodzaj dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, nazwy rubryk
rejestru związków uczelni publicznych, tryb dokonywania w nim wpisów i zmian oraz
warunki wykreślenia z rejestru związków uczelni publicznych;
2) szczegółowy tryb udostępniania rejestru związków uczelni publicznych, uwzględniając
sposób sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń, o których mowa w ust.
5 pkt 2, oraz wysokość opłat za ich wydawanie.
Art. 35. 1. [Art. 31. 1.] Uczelnia może na podstawie umowy utworzyć centrum naukowe z
innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami
badawczymi, w tym również z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami
międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą. Centrum naukowe
tworzy rektor, wskazując jednostkę organizacyjną uczelni, która wchodzi w skład centrum.
Uczelnia może również utworzyć centrum naukowe w ramach swojej struktury.
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2. Rektor wskazuje również jednostkę organizacyjną uczelni, która będzie reprezentować
uczelnię w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum naukowo-przemysłowym
utworzonym przez instytut badawczy.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
1) organizację, sposób funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, w tym własność
aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności
przemysłowej, a także podział środków uzyskanych w wyniku komercjalizacji badań;
2) sposób wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobów naukowych do
prowadzenia wspólnych studiów doktoranckich.
4. Do zadań centrum naukowego należy:
1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych w
międzynarodowych programach badawczych;
3) inicjowanie organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad nimi;
4) współdziałanie w organizowaniu środowiskowych studiów doktoranckich;
5) wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni, instytutów naukowych Polskiej
Akademii Nauk i instytutów badawczych;
6) rozwijanie programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach
centrum;
7) pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów
badawczych krajowych i projektów finansowanych z funduszy europejskich.
5. Uczelnie zawodowe mogą współdziałać z uczelniami akademickimi, w szczególności
poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w
zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich,
kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspierania uczelni zawodowych wysoko
kwalifikowaną kadrą.
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5. UWAGI KOŃCOWE
Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, zgodnie ze swą misją
kontynuuje swe prace. Na kolejnym jej lipcowym posiedzeniu poddany zostanie ocenie
Zespołu Konsultantów zbiór niektórych innych rozdziałów przyszłej ustawy, których teksty
zostaną opracowane i zaproponowane przez Zespół Redakcyjny Komisji.
Członkowie Komisji z satysfakcją przyjęli pozytywną ocenę naszego Raportu nr 1.
Sygnały w tej sprawie napłynęły zarówno z Ministerstwa jak i od rektorów uczelni
członków KRASP oraz ekspertów, w tym członków RGNiSW.
Składamy podziękowanie wszystkim osobom, których uwagi przyczyniają do
podniesienia jakości rezultatów naszych prac.
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DODATEK: MATERIAŁY ROBOCZE KOMISJI OKREŚLAJĄCE ZAKRES WSTĘPNIE PLANOWANYCH PRAC JEJ ZESPOŁU ROBOCZEGO PT.
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KWALIFIKUJĄCE POSZCZEGÓLNE ARTYKUŁY USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z 2005 R.
Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI DO WYBRANYCH GRUP
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, 2005
Obszary regulacji: działy i rozdziały
1. Obszary nie objęte
analizą w Raporcie nr 1,
którymi nie zamierzamy
się zajmować w dalszych
pracach ZR

2. Obszary analizowane w Raporcie nr 1 o znaczeniu priorytetowym dla Komisji, przewidziane do
prac ZR w najbliższym czasie (kwiecień, maj, czerwiec)

2.1. Artykuły lub ich
części proponowane do
Ustawy 2.0 w
brzmieniu bez zmian

2.2. Artykuły lub ich
części proponowane do
pozostawienia w
Ustawie 2.0 ale
wymagające zmiany ich
redakcji lub treści

2.3. Artykuły lub ich części przewidziane do
usunięcia z Ustawy (deregulacja)

2.3.1. Przeniesione do
Statutu uczelni

Dział I System szkolnictwa wyższego
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art.1
Art.2
Art.3
Art. 4
Art. 5
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2.3.2. Usunięte z
aktów prawnych jako
efekt deregulacji
systemu SW

3. Obszary objęte
analizą w Raporcie
nr 1, pozostawione do
dalszych prac w
terminie późniejszym
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Art.6
Art.7
Art. 8, ust.1,3, 9,10, 11

Art.6 ust.1 p.2
p.4-6
Art. 8
Art.8 ust.2

Art.8 ust.4,6

Art. 8a
Art. 9 – Art. 11e
Art.12

Art. 9 – Art. 11e
Art. 13
ust.1 p.6.

Art. 13b
Art. 14
Art. 15 ust.2,3,4
Art. 15a
Art. 16
Art. 17

Art. 15 ust 1

Rozdział 2 Tworzenie i likwidacja uczelni
Art.18 – Art. 32
Art. 20
Rozdział 3 Nadzór nad uczelniami
Art. 33 – Art. 40c
Art. 34a
Art. 35
Art. 37b
Art. 40 ust.4
Art. 40 ust.1,2, 3,5
Art. 40c
Rozdział 4 Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych
Art. 41 – Art. 44, z
Art. 42 ust.1
wyjątkiem Art. 42 ust.1
Rozdział 5 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Art. 45 – Art. 47
Rozdział 6 Polska Komisja Akredytacyjna
Art. 48 – Art. 53a
Rozdział 7 Konferencje rektorów
Art. 54 – Art. 55
DZIAŁ II Ustrój uczelni
Rozdział 1 Statut uczelni
Art. 56
Art. 56a
Art. 57 – Art. 59
Rozdział 2 Organy uczelni
Art. 60
ust. 9

ust. 2, 3,4, 4a, 8

Art. 61
Art. 63

Art. 62
Art. 63 1a
Art. 64

Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68

Art. 68 ust.1
Art.69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75

Art. 76
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Art. 77
Art. 78
Art. 79 – Art. 83
Rozdział 3 Organizacja uczelni
Art. 84 ust.1
Art. 85 ust.3
Art. 86
Art. 86a – Art. 86i
Art. 87
Art. 88

Art. 85, ust. 1

Art. 85 ust.1

Rozdział 4 Mienie i finanse uczelni
Art. 89
Art. 90
Art. 91 – Art.106a
Dział III Pracownicy uczelni
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 107 – Art.110
Art. 110 ust. 2
Art. 111 – 116
Art. 118 ust. 2,3,5,6,7

Art. 112a
Rozdział 2 Stosunek pracy pracowników uczelni
Art. 118
Art. 118a
Art. 119
Art.120 ust.2
Art.121 – 127

Art. 128 – Art. 129 a
Art. 130

Art. 130 ust.3

Art. 131 – Art. 136
Rozdział 3 Emerytury i renty nauczycieli akademickich
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Art.137 – Art.138
Rozdział 4 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich
Art. 139 – Art. 150
Rozdział 5 Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników uczelni
Art.151 – Art. 158
Dział IV Studia i studenci
Rozdział 1 Organizacja studiów
Art. 159 – Art. 170
Art. 167b
Art. 167c
Rozdział 2 Prawa i obowiązki studentów
Art. 171 – Art. 194
Rozdział 3 Studia doktoranckie
Art. 195 – Art. 201A
Rozdział 4 Samorząd i organizacje studenckie
Art. 202 – Art. 207
Rozdział 5 Samorząd i organizacje doktorantów
Art. 208 – Art.210
Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
Art. 211 – Art.225
Rozdział 7 Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
Art. 226
Dział V Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni
Art. 227 – Art.230
Dział VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Art. 231 – Art.277
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