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Projekt z dnia 16 lipca 2013 r. 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw
1)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 572, 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1: 

a) pkt 18e otrzymuje brzmienie: 

„18e) profil kształcenia – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki;”, 

b) po pkt 18e dodaje się pkt 18ea i 18eb w brzmieniu: 

„18ea) profil praktyczny – moduły zajęć służące w przeważającym stopniu 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, w których ponad 

połowa programu kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące 

kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne, w tym umiejętności 

uzyskiwane drogą zajęć warsztatowych, prowadzonych przez osoby 

posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

18eb) profil ogólnoakademicki – moduły zajęć powiązane z realizowanymi w 

uczelni badaniami naukowymi, służące w przeważającym stopniu zdobywaniu 

przez studenta pogłębionej wiedzy;”, 

c) po pkt 18m dodaje się pkt 18n i 18o w brzmieniu: 

„18n) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się; 

18o) potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych 

efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem 

studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego 

w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych;”, 

d) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1) 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk. 
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„22) uczelnia akademicka – uczelnię prowadzącą badania naukowe, w której 

przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora;”, 

e) po pkt 34 dodaje się pkt 35-37 w brzmieniu: 

„35) komercjalizacja – udostępnianie praw do wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych; 

36) komercjalizacja bezpośrednia – komercjalizacja polegająca na sprzedaży 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz oddawaniu do używania 

praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności na 

podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; 

37) komercjalizacja pośrednia – komercjalizacja polegająca na obejmowaniu 

udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub tworzeniu spółek 

kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia lub przygotowania do 

wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.”; 

2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych w ustawie.”; 

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną 

organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14, w zakresie i 

formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych.”; 

4) w art. 8 ust. 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3. Senat uczelni publicznej określa w drodze uchwały liczbę miejsc na 

poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując się 

zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia 

finansowania ich ze środków publicznych, a także strukturę kierunków studiów zgodną z 

misją uczelni. 

4. Zwiększenie ogólnej liczby przyjęć studentów na studia stacjonarne w uczelni 

publicznej powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim 

roku akademickim następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego albo właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym 

mowa w art. 33 ust. 2, podjętej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, uwzględniającej: 

1) strukturę kierunków studiów w uczelni i liczbę studentów na poszczególnych 

kierunkach studiów, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju; 
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2) osiągnięcia uczelni w określonych dziedzinach nauki i związany z nimi zakres 

kształcenia; 

3) oceny jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną; 

4) zasadę równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na obszarze kraju; 

5) zapotrzebowanie na absolwentów poszczególnych kierunków studiów. 

5. Zwiększenie ogólnej liczby przyjęć studentów na studia stacjonarne w uczelni 

publicznej nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego nie wymaga decyzji, o której mowa w ust. 4. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 4, terminy składania 

wniosków i zakres danych niezbędnych do podjęcia decyzji, w szczególności informacje 

o możliwości zapewnienia udziału studentów kierunku studiów o profilu 

ogólnoakademickim w badaniach naukowych prowadzonych przez podstawową 

jednostkę organizacyjną oraz informacje o liczbie miejsc przewidzianych dla studentów 

kierunku studiów o profilu praktycznym biorących udział w obowiązkowych praktykach 

zawodowych – mając na względzie strukturę kształcenia i zapotrzebowanie na 

absolwentów poszczególnych kierunków studiów.”; 

5) art. 8a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8a. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program 

kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów 

ECTS. Uczelnia jest obowiązana do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich 

weryfikowania i dokumentowania.”; 

6) w art. 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza, w formie 

komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, 

wzorcowe efekty kształcenia dla wybranych kierunków studiów, uwzględniając 

poziom i profil kształcenia w poszczególnych obszarach kształcenia.”, 

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia 

na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w szczególności: 

a) liczbę nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub 

stopień naukowy lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z 

uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z 



4 

 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum 

kadrowego, 

b) proporcje liczby pracowników, o których mowa w lit. a, do liczby 

studentów na danym kierunku studiów 

– z uwzględnieniem zasad, określonych w art. 9a i art. 112a, 

c) zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie podstawowej jednostce 

organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 11 ust. 2 i 3a, uprawnienia 

do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, przekazywanym w formie elektronicznej do ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

d) kierunki studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia 

magisterskie, 

e) kierunki studiów, które są prowadzone wyłącznie jako jednolite studia 

magisterskie 

– uwzględniając zróżnicowane kwalifikacje absolwentów.”; 

7) w art. 9a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum 

kadrowego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 

112a, z tym że nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego 

kierunków studiów o profilu praktycznym na zasadach, o których mowa w ust. 2 i 

3, posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, mogą być 

zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni prowadzące wspólnie 

kierunek studiów interdyscyplinarnych, o których mowa w art. 10a ust. 1, mogą 

utworzyć wspólne minimum kadrowe dla tego kierunku studiów.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia 

pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o profilu 

praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
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doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z 

uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora i znaczne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z 

kierunkiem studiów.”; 

8) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Podstawowe jednostki organizacyjne różnych uczelni, spełniające 

warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, mogą na 

podstawie uchwał senatów tych uczelni prowadzić wspólnie kierunek studiów 

interdyscyplinarnych na określonym poziomie i profilu kształcenia, jeżeli posiadają 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, każda w ramach 

innej dziedziny nauki lub sztuki odpowiadającej kierunkowi studiów 

interdyscyplinarnych. 

2. Sposób prowadzenia i organizację oraz zasady finansowania i rozliczania 

kosztów prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta w 

formie pisemnej między uczelniami. 

3. Absolwent kierunku studiów interdyscyplinarnych otrzymuje wspólny dyplom 

ukończenia studiów, spełniający wymogi określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 167 ust. 3.”; 

9) w art. 11: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i spełniająca warunki 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, może prowadzić 

studia o profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na 

określonym przez senat uczelni, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie 

kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających 

uprawnieniom do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała senatu 

uczelni określa efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w 

tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. 

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia o 

profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym na określonym 
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kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz 

dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia doktora, zgodnie z 

opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni dla kierunku, poziomu 

i profilu kształcenia.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W publicznej uczelni zawodowej opis efektów kształcenia określa senat, 

po zasięgnięciu opinii konwentu.”, 

c) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: 

„3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może 

uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 2 i 3a, na 

podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej 

po zasięgnięciu opinii ministra nadzorującego uczelnię oraz Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej o efektach kształcenia określonych przez senat uczelni oraz w 

zakresie spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 9 ust. 3 pkt 1. 

3a. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca 

uprawnienia do nadawania stopni może: 

1) prowadzić kształcenie wyłącznie na kierunkach studiów o profilu 

praktycznym; 

2) uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na określonym kierunku 

studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich o profilu ogólnoakademickim, jeżeli: 

a) prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia o 

profilu praktycznym uzyskały pozytywną ocenę jakości kształcenia 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 

b) jednostka ta zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 

ośmiu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, które nabyły 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na 

podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, 
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reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki, związaną z danym 

kierunkiem studiów.”, 

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie 

na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest 

obowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne 

praktyki zawodowe. Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w 

formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk 

odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację wszystkich efektów 

kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia.”, 

e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, która 

spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 

art. 9b lub art. 9c, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku, 

o którym mowa w art. 9b, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej i ministra nadzorującego uczelnię, oraz ministra właściwego do 

spraw zdrowia w przypadku uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku 

lekarskim, lekarsko-dentystycznym i kierunku farmacja. 

5. Do prowadzenia studiów przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki 

wspólne, a także jednostki organizacyjne związku uczelni stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 1-4 i art. 10a.”; 

10) w art. 11a po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. W przypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia, o którym mowa w art. 

11 ust. 3, uprawnienie to wygasa z mocy prawa. 

5. W przypadku, gdy uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, 

poziom i profil kształcenia przez okres dwóch lat od końca semestru, w którym 

przeprowadzono ostatnią rekrutację, uprawnienie to wygasa z dniem zakończenia całego 

cyklu kształcenia na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.”; 

11) w art. 11b: 

a) uchyla się ust. 1, 
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b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji, cofa 

albo zawiesza uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do 

prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w 

przypadku stwierdzenia zaprzestania spełniania przez tę jednostkę warunków do 

prowadzenia studiów, w tym zmian w stanie zatrudnienia wpływających na 

uprawnienie do prowadzenia studiów. 

3. W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską 

Komisję Akredytacyjną, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, 

uwzględniając w szczególności rodzaj i zakres stwierdzonych naruszeń, w drodze 

decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej 

uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powiadamia ministra 

nadzorującego uczelnię, ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku 

kierunków studiów, o których mowa w art. 11 ust. 4, oraz Polską Komisję 

Akredytacyjną o podjętych decyzjach w sprawie zawieszenia lub cofnięcia 

podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów oraz 

przywrócenia zawieszonych uprawnień.”; 

12) w art. 11c:  

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2-7 otrzymują brzmienie:  

„2. W okresie zawieszenia uprawnienia podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia zostają wstrzymane przyjęcia studentów na ten kierunek, 

poziom i profil kształcenia. 

2a. Wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia zawieszonego 

uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia, następuje na wniosek uczelni, złożony do ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku niezłożenia przez uczelnię wniosku 

przed upływem dwunastu miesięcy od dnia podjęcia decyzji o zawieszeniu 

uprawnienia, o której mowa w art. 11b ust. 2 i 3, uprawnienie to wygasa z upływem 

ostatniego dnia tego terminu. 
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3. Polska Komisja Akredytacyjna w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące 

od dnia doręczenia jej wniosku, o którym mowa w ust. 2a, wydaje opinię dotyczącą 

przywrócenia zawieszonego uprawnienia. 

4. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

dotyczącej wniosku uczelni, o którym mowa w ust. 2a, minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego wydaje decyzję o cofnięciu zawieszonego uprawnienia. 

5. W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia 

studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o których mowa w ust. 

2a i 4 oraz w art. 11b ust. 2 i 3, rektor uczelni zapewnia studentom możliwość 

kontynuowania studiów. 

6. W przypadku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

dotyczącej wniosku uczelni, o którym mowa w ust. 2a, minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego wydaje decyzję o przywróceniu podstawowej jednostce 

organizacyjnej uczelni zawieszonego uprawnienia. 

7. W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia 

studiów na danym kierunku z wnioskiem o przyznanie podstawowej jednostce 

organizacyjnej, o której mowa w art. 11 ust. 2, uprawnienia do prowadzenia 

studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uczelnia może 

wystąpić po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia wygaśnięcia 

uprawnienia albo podjęcia decyzji o cofnięciu uprawnienia.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu: 

„8. W przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia 

studiów na danym kierunku podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, o której 

mowa w art. 11 ust. 1, uczelnia może utworzyć w tej jednostce ten sam kierunek 

studiów po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia wygaśnięcia 

uprawnienia albo doręczenia decyzji o cofnięciu uprawnienia. 

9. W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską 

Komisję Akredytacyjną na jednym z kierunków prowadzonych przez podstawową 

jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 11 ust. 2, z wnioskiem o przyznanie 

tej jednostce uprawnienia do prowadzenia studiów na innym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia, uczelnia może wystąpić po upływie dwunastu miesięcy od dnia 

podjęcia przez Komisję uchwały w sprawie negatywnej oceny kształcenia. 

10. W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polską 

Komisję Akredytacyjną na jednym z kierunków studiów prowadzonych przez 
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podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

uczelnia może utworzyć w tej jednostce inny kierunek studiów po upływie 

dwunastu miesięcy od dnia podjęcia przez Komisję uchwały w sprawie negatywnej 

oceny kształcenia, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego.”; 

13) w art. 11d: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku połączenia podstawowych jednostek organizacyjnych 

uczelni lub zmiany nazwy jednostki, uprawnienia do prowadzenia kierunków 

studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia pozostają przy nowo 

utworzonej jednostce organizacyjnej lub jednostce o nowej nazwie, jeżeli spełniają 

one warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku podziału podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 

każde posiadane uprawnienie do prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia może zachować tylko jedna z nowo utworzonych 

jednostek organizacyjnych uczelni, jeżeli spełnia ona warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 

„3a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, uprawnienia do 

prowadzenia kierunków studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia nie 

mogą być przenoszone poza siedzibę uczelni do jednostek zamiejscowych, o 

których mowa w art. 85 ust. 1. 

3b. W przypadku utworzenia w wyniku podziału podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni jednostki zamiejscowej, o której mowa w art. 85 ust. 1, 

jednostka ta może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia w trybie określonym w art. 11 ustawy. 

3c. Przepisów ust. 3a i 3b nie stosuje się w przypadku zmiany struktury 

organizacyjnej uczelni w wyniku połączenia uczelni.”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rektor uczelni jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię oraz Polską Komisję 
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Akredytacyjną o decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 3, w terminie 

miesiąca od dnia jej podjęcia.”; 

14) w art. 13: 

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału: 

a) w procesie kształcenia, 

b) w badaniach naukowych.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia zawodowa prowadząca wyłącznie studia pierwszego stopnia o 

profilu praktycznym nie jest obowiązana do wykonywania zadań określonych w 

ust. 1 pkt 3, 4 i 9 lit. b."; 

15) uchyla się art. 13a; 

16) po art. 13a dodaje się art. 13b w brzmieniu: 

„Art. 13b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

monitoring karier zawodowych absolwentów, zwany dalej „monitoringiem”. 

2. Monitoring jest prowadzony na podstawie danych zawartych w wykazie, o 

którym mowa w art. 170c, oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przekazuje w formie 

elektronicznej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych raz w roku, w terminie do końca 

września, dane absolwentów, którzy ukończyli studia w okresie pięciu lat 

kalendarzowych poprzedzających rok przekazania danych, z zastrzeżeniem art. 275a, 

obejmujące: 

1) numer PESEL; 

2) informacje o ukończonych oraz odbywanych studiach, w tym: 

a) nazwę uczelni, 

b) nazwę jednostki prowadzącej studia, 

c) formę studiów oraz kierunek, poziom i profil kształcenia, 

d) rok i miesiąc rozpoczęcia studiów, 

e) rok i miesiąc ukończenia studiów. 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w formie elektronicznej ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 

danych, o których mowa w ust. 3, dane określone w ust. 3 pkt 2, uzupełnione o: 
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1) kod osoby ubezpieczonej, wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację absolwenta; 

2) rok urodzenia i płeć osoby ubezpieczonej; 

3) kod tytułu ubezpieczenia; 

4) wymiar czasu pracy osoby ubezpieczonej; 

5) pierwsze trzy cyfry kodu pocztowego adresu zameldowania lub adresu 

zamieszkania lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej; 

6) kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

7) kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

8) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby 

ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i 

wypadkowe osoby ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

5. Dane, o których mowa w ust. 4, są przekazywane za okres od stycznia roku, w 

którym dany rocznik absolwentów objętych monitoringiem ukończył studia, do miesiąca 

przekazania danych, o których mowa w ust. 3, przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego. Dane są przekazywane dla każdego miesiąca tego okresu. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie upublicznia ani nie 

udostępnia danych, o których mowa w ust. 4. 

7. Wyniki monitoringu w postaci zagregowanej, przedstawiające w szczególności 

losy zawodowe grup absolwentów po roku, trzech latach i pięciu latach od ukończenia 

studiów, udostępnia się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Nie udostępnia się wyników monitoringu 

dotyczących agregacji składających się z mniej niż 10 osób. 

8. Dane, o których mowa w ust. 4, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia 

przekazania danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych absolwentów. 

10. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 9, uczelnia może 

przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące: 

1) imiona i nazwisko; 

2) adres zamieszkania lub adres zameldowania lub adres do korespondencji; 

3) numer telefonu; 

4) adres poczty elektronicznej.”; 
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17) w art. 18: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja oraz 

połączenie z inną uczelnią publiczną następują w drodze ustawy, z zastrzeżeniem 

ust. 6.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z 

zastrzeżeniem ust. 1b. 

1b. Zmiany nazwy publicznej uczelni akademickiej dokonuje, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze 

rozporządzenia: 

1) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do uczelni wojskowych; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do uczelni służb 

państwowych; 

3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w 

odniesieniu do uczelni artystycznych; 

4) minister właściwy do spraw zdrowia – w odniesieniu do uczelni medycznych; 

5) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do uczelni 

morskich.”; 

18) w art. 20 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe;”; 

19) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może cofnąć 

pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej, w przypadku gdy: 

1) po dniu wydania decyzji o pozwoleniu na utworzenie uczelni niepublicznej 

zaistniały przesłanki określone w art. 20 ust. 5 lub 6; 

2) wszystkie uprawnienia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni do 

prowadzenia kierunków studiów zostały cofnięte lub wygasły; 

3) działania lub zaniechania założyciela uczelni uniemożliwiają jej funkcjonowanie 

zgodnie z prawem.”; 

20) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 
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„Art. 25a. 1. W przypadku połączenia uczelni niepublicznych nowo powstała 

uczelnia wstępuje w prawa i obowiązki łączonych uczelni nabyte przez nie na podstawie 

decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

2. W przypadku włączenia uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej 

przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

21) w art. 26: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji następuje z mocy 

prawa z dniem, w którym decyzja o cofnięciu pozwolenia na utworzenie uczelni 

niepublicznej stała się ostateczna; dzień ten jest dniem otwarcia likwidacji.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. W okresie likwidacji uczelnia używa nazwy z dodaniem oznaczenia „w 

likwidacji”. 

2b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego dokonuje wpisu o 

zmianie nazwy uczelni w rejestrze, o którym mowa w art. 29 ust. 1.”; 

22) w art. 27: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Likwidację uczelni niepublicznej prowadzi likwidator powołany przez 

założyciela w trybie określonym w statucie, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 4.”, 

b) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) uczelnia traci prawo do otrzymywania z budżetu państwa dotacji 

podmiotowych, o których mowa w art. 94 ust. 4a oraz art. 94b; 

4) dotacja podmiotowa na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla 

studentów i doktorantów, o której mowa w art. 94 ust. 4, przekazywana jest 

uczelni w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej, w tym wynagrodzenia 

likwidatora, są pokrywane z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami 

wierzycieli.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku, gdy koszty likwidacji uczelni niepublicznej przekraczają 

jej majątek, koszty wynagrodzenia likwidatora pokrywane są z majątku założyciela 

uczelni niepublicznej.”; 

23) art. 30 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 30. Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni 

niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, cofnięcie pozwolenia na utworzenie 

uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nadanie i odmowa nadania 

uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, 

uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów na danym 

kierunku i poziomie kształcenia, pozwolenie na połączenie uczelni niepublicznych, 

wpis albo odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do 

rejestru, zarządzenie wpisu w rejestrze, zawieszenie działalności albo nakaz likwidacji 

uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych następują w drodze decyzji 

administracyjnej.”; 

24) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„32. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza w 

wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym wykaz uczelni i związków uczelni. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”; 

25) art. 34a otrzymuje brzmienie:: 

„Art. 34a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

System Informacji o Szkolnictwie Wyższym w ramach Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”, zwany dalej „Systemem 

POL-on”, obejmujący dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3, 

repozytorium, o którym mowa w art. 167a ust. 5, wykazy, o których mowa w art. 

129a, art. 170c–170e i art. 201a, a także wykazy, o których mowa w art. 31a ust. 1 i 

art. 31b ust. 1 oraz bazę, o której mowa w art. 31d ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki. System POL-on jest prowadzony w formie elektronicznej. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić 

instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych Systemu POL-on, 

zapewniając na ten cel środki finansowe. 

3. Uczelnie i jednostki naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego są obowiązane do wprowadzania do Systemu POL-on 

odpowiednich danych, o których mowa w ust. 1, oraz do ich systematycznego 

weryfikowania i aktualizowania. 

4. Rektor uczelni corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie 

potwierdzające, że dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzane przez uczelnie do 
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Systemu POL-on są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie dotyczące liczby 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych składa się do dnia 15 

grudnia według stanu na dzień 30 listopada, a w pozostałym zakresie do dnia 15 

stycznia według stanu na dzień 31 grudnia. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do dyrektora Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, dyrektora instytutu naukowego i 

pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu 

badawczego, dyrektora państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi 

Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz 

dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie 

odrębnych przepisów, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Dostęp do danych zawartych w Systemie POL-on, o których mowa w ust. 

1, przysługuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie 

wynikającym z przepisów o statystyce publicznej.”; 

26) w art. 35: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 listopada roku 

następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni.”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1, 

c) uchyla się ust. 7, 

d) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  

„8. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się za pomocą 

formularzy w Systemie POL-on.”; 

27) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Jeżeli uczelnia publiczna narusza przepisy ustawy lub statut, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego wzywa organy uczelni do zaprzestania tej 

działalności i usunięcia jej skutków, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdzenia, że uczelnia publiczna nie 

zrealizowała wniosków i zaleceń, sporządzonych w wyniku kontroli działalności 

uczelni, o której mowa w art. 34 ust. 1. 

3. Jeżeli uczelnia niepubliczna lub jej założyciel naruszają przepisy ustawy, statut 

lub pozwolenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2, lub nie zrealizowali zaleceń lub 

wniosków sporządzonych w wyniku kontroli działalności uczelni, o której mowa w art. 
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34 ust. 1, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych naruszeń, cofa pozwolenie 

na utworzenie uczelni niepublicznej oraz określa termin na powołanie likwidatora przez 

założyciela. 

4. Jeżeli założyciel uczelni niepublicznej nie powoła w wyznaczonym terminie 

likwidatora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powołuje likwidatora 

uczelni oraz wyznacza termin zakończenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni i 

wynagrodzenia likwidatora są pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 

6 i 6a."; 

28) po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu: 

„Art. 37b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zamieszcza na 

stronie internetowej urzędu informację o: 

1) podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni, które uzyskały negatywną 

ocenę programową na prowadzonych kierunkach studiów; 

2) wszczęciu postępowania w sprawie zawieszenia lub cofnięcia uprawnienia do 

prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 

3) wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni 

niepublicznej lub jej likwidacji. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zamieszcza na stronie 

internetowej urzędu oraz w Systemie POL-on „listę ostrzeżeń” zawierającą informacje o 

uczelniach dotyczące: 

1) zawieszonych lub cofniętych uprawnień do prowadzenia studiów na określonych 

kierunkach, poziomach i profilach kształcenia; 

2) wygaśnięcia uprawnień do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, 

poziomach i profilach kształcenia; 

3) cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub jej likwidacji. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się w terminie 14 dni od 

dnia przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinii 

Komisji. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamieszcza się w terminie 14 

dni od dnia wszczęcia postępowań w tych sprawach.”; 

29) w art. 38: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może wystąpić do 

senatu uczelni z wnioskiem o odwołanie rektora w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez rektora przepisów prawa lub statutu. Senat uczelni po 

zaopiniowaniu wniosku przekazuje go organowi właściwemu do odwołania rektora 

albo założycielowi uczelni niepublicznej, jeżeli jest właściwy do odwołania 

rektora.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w 

przypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia 

publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo 

skarbowe.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Opinie, o których mowa w ust. 5, są przedstawiane w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia wniosku. 

5b. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 

5a, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.”, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W sprawach, o których mowa w ust. 1-5a, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 267).”; 

30) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu: 

„Art. 40a. 1. Minister Obrony Narodowej może zlecić uczelni wojskowej 

wykonanie zadania związanego z działaniem uczelni jako jednostki wojskowej, jeżeli 

zadanie to jest niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

publicznego, stanu klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań 

międzynarodowych. 

2. Środki niezbędne do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, zapewnia 

Minister Obrony Narodowej, chyba że umowa o wykonanie zadania, o którym mowa w 

ust. 1, stanowi inaczej. 

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, wykonują żołnierze zawodowi lub 

kandydaci na żołnierzy zawodowych.”; 

31) w art. 45 w ust. 3 uchyla się pkt 6; 

32) w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentują 

wszystkie obszary wiedzy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki.”; 

33) w art. 46c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych. Organizację i tryb działania 

Rady oraz szczegółowe kompetencje prezydium Rady określa statut, uchwalony 

przez Radę na posiedzeniu plenarnym.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu: 

„1a. Organem Rady jest prezydium, w skład którego wchodzi 8 członków 

reprezentujących poszczególne obszary wiedzy, wybranych spośród osób, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 - 3. 

1b. W posiedzeniach prezydium może uczestniczyć po jednej osobie 

spośród przedstawicieli, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 - 6. 

1c. Członkowie prezydium pełnią rotacyjnie funkcję przewodniczącego 

Rady przez okres sześciu miesięcy każdy. Szczegółowe zadania przewodniczącego 

Rady określa statut.  

1d. Pierwsze w kadencji posiedzenie plenarne Rady zwołuje 

przewodniczący ustępującej Rady. Posiedzeniu temu przewodniczy, do chwili 

wyboru Prezydium Rady i nowego przewodniczącego, przewodniczący ustępującej 

Rady. 

1e. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb wyboru prezydium Rady oraz sposób 

obejmowania funkcji przewodniczącego Rady przez członków Prezydium, 

uwzględniając przedstawicielski charakter Rady.”; 

34) w art. 48: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Polską Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie 

dziewięćdziesięciu członków powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

2. Członkowie Komisji w liczbie 45, w tym przewodniczący Komisji i 

sekretarz, powoływani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę, 

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów 
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Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

senaty uczelni oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje 

pracodawców. Pozostałych 45 członków Komisji minister powołuje spośród osób 

pełniących funkcję członka Komisji w dotychczasowej kadencji, uwzględniając 

ocenę ich pracy dokonywaną przez prezydium Komisji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się  do przedstawicieli organizacji 

pracodawców.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kandydaci na członków Komisji nie mogą mieć w dniu rozpoczęcia 

kadencji Komisji więcej niż siedemdziesiąt lat.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 46a ust. 1-3.”, 

e) uchyla się ust. 10; 

35) w art. 48a: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów 

(ocena programowa), mając na uwadze: 

1) efekty kształcenia odpowiadające Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie 

obszarów kształcenia i kierunków studiów; 

2) spełnianie warunków niezbędnych do prowadzenia studiów określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1- 4 oraz art. 9b i 9c; 

3) organizację i sposób potwierdzania  efektów uczenia się.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komisja może dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki 

organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakości kształcenia na 

prowadzonych przez nią studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych oraz 

oceny organizacji i sposobu potwierdzania efektów uczenia się. Ocenę 

instytucjonalną przeprowadza się w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny 

programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.”; 

36) w art. 49: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego: 



21 

 

1) opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej jednostce 

organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu kształcenia; 

2) wyniki oceny programowej, w tym kształcenia nauczycieli, oraz oceny 

instytucjonalnej, a także przestrzegania warunków prowadzenia studiów; 

3) opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 

4) opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii, o 

której mowa w art. 85 ust. 5.", 

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i  4, wraz z 

uzasadnieniem i wynikającymi z nich wnioskami, Komisja przedstawia w terminie 

nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia doręczenia wniosku. W uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący Komisji może wnioskować o przedłużenie tego 

terminu. 

8. Ocenę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z uzasadnieniem i 

wynikającymi z niej wnioskami, Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do 

spraw szkolnictwa wyższego w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia 

podjęcia uchwały.”; 

37) w art. 50: 

a) w ust. 3: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przewodniczący zespołów, o których mowa w ust. 4 pkt 1;”, 

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) przewodniczący zespołu odwoławczego;”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Komisji wchodzą: 

1) zespoły działające w ramach obszarów kształcenia określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2; 

2) zespół odwoławczy.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzi co najmniej 

pięciu członków Komisji, będących przedstawicielami obszaru kształcenia, w tym 

co najmniej trzech posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 
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doktora habilitowanego w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych z 

tym obszarem kształcenia, a także co najmniej jeden przedstawiciel organizacji 

pracodawców.", 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą członkowie 

Komisji - po jednym przedstawicielu każdego obszaru kształcenia, przy czym 

członkostwa w zespole odwoławczym nie można łączyć z członkostwem w 

zespole, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.”; 

38) w art. 52: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezydium podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 49 

ust. 1 i 4, kierując się sprawozdaniem przedłożonym przez jeden spośród zespołów, 

o których mowa w art. 50 ust. 4 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje prezydium, biorąc pod 

uwagę sprawozdanie zespołu odwoławczego, w terminie nie dłuższym niż dwa 

miesiące od dnia otrzymania wniosku.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W opiniowaniu wniosków, o których mowa w art. 52 ust. 2, mogą brać 

udział eksperci Komisji nieuczestniczący w pierwszym opiniowaniu sprawy.”; 

39) w art. 54 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Uczelnie akademickie, w których kształci się łącznie więcej niż połowa 

ogólnej liczby studentów studiujących w uczelniach akademickich, mogą utworzyć 

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Konferencja Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich posiada osobowość prawną. 

2. Uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej 

liczby studentów studiujących w uczelniach zawodowych, mogą utworzyć Konferencję 

Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół 

Polskich posiada osobowość prawną.”; 

40) w art. 56: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektor uczelni publicznej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego, w terminie 14 dni od dnia podjęcia, uchwałę senatu w 

sprawie przyjęcia lub zmiany statutu. Statut wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
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dnia doręczenia ministrowi, jeżeli w tym terminie minister nie wezwał uczelni 

publicznej do usunięcia niezgodnych z prawem postanowień statutu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

„2a. Uczelnia jest obowiązana do usunięcia niezgodnych z prawem 

postanowień statutu w terminie 60 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym 

mowa w ust. 2, i przekazania ministrowi statutu w nowym brzmieniu. 

2b. Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nadaje uczelni publicznej statut 

w drodze decyzji administracyjnej. 

2c. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

określone w ust. 2 – 2b w odniesieniu do uczelni artystycznych, medycznych i 

morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 pkt 3 - 5.”; 

41) w art. 57: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez właściwy 

organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów i związków 

wyznaniowych.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisy art. 56 ust. 2 – 2b stosuje się do statutu publicznej uczelni 

teologicznej.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy ust. 1 – 1a 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.”; 

42) w art. 58 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisy art. 56 ust. 2 – 2b stosuje się do statutu uczelni niepublicznej, z tym 

że statut przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego założyciel 

albo rektor uczelni niepublicznej.”; 

43) w art. 63: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład konwentu uczelni publicznej, z wyłączeniem publicznej uczelni 

zawodowej, mogą wchodzić w szczególności przedstawiciele: 
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1) organów samorządu terytorialnego i zawodowego; 

2) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych; 

3) organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji samorządu 

gospodarczego; 

4) przedsiębiorców i instytucji finansowych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej: 

1) wchodzą przedstawiciele: 

a) organów samorządu terytorialnego - nie więcej niż dwóch, 

b) pracodawców - co najmniej pięciu; 

2) mogą wchodzić w szczególności przedstawiciele: 

a) organów samorządu zawodowego, 

b) instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, 

c) organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji 

samorządu gospodarczego, 

d) instytucji finansowych.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków, 

w tym przedstawicieli wymienionych w ust. 1, 1a i 2, określony jest w statucie, z 

uwzględnieniem strategii rozwoju uczelni.”; 

44) w art. 71: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora;”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W publicznych uczelniach artystycznych oraz w artystycznych 

podstawowych jednostkach organizacyjnych innych uczelni publicznych czynne 

prawo wyborcze przysługuje także pracownikom zatrudnionym co najmniej w 
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połowie pełnego wymiaru czasu pracy, a bierne prawo wyborcze - pracownikom 

zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, którzy nie 

ukończyli wieku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”; 

45) w art. 72: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektorem uczelni może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora, chyba że statut określa wyższe wymagania w tym zakresie. 

Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Do konkursu stosuje się odpowiednio przepisy art. 71 ust. 1 pkt 3 i 3a.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rektor uczelni publicznej niespełniający w chwili powołania wymogu 

zatrudnienia w uczelni, jest zatrudniany z pominięciem konkursu, o którym mowa 

w art. 118a, najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji rektora.”; 

46) w art. 77: 

a) ust. 2, 2a i 3 otrzymują brzmienie: 

„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. 

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 lub konwentu w związku z pełnieniem funkcji 

organu jednoosobowego uczelni, a także prorektora, jeżeli zgodnie ze statutem 

wchodzi on w skład senatu lub konwentu. 

3. Statut uczelni publicznej określa: 

1) przypadki wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego przed upływem 

kadencji; 

2) przypadki wygaśnięcia funkcji organu jednoosobowego i jego zastępcy przed 

upływem kadencji; 

3) tryb wyborów uzupełniających; 

4) wymóg powierzenia obowiązków organu jednoosobowego w przypadku 

wygaśnięcia tej funkcji przed upływem kadencji.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a. W przypadku wygaśnięcia funkcji organu jednoosobowego uczelni i 

jego zastępcy oraz mandatu członka organu kolegialnego w trakcie kadencji, 

dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby na okres do końca kadencji, a w 

przypadku osób powołanych w trybie konkursowym przeprowadza się ponownie 

konkurs. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w ust. 1.”; 

47) art. 84a i art. 84b otrzymują brzmienie: 

„Art. 84a. 1. Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zwanego 

dalej „KNOW” może uzyskać: 

1) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni; 

2) centrum naukowe działające w strukturze uczelni; 

3) centrum naukowe, o którym mowa w art. 31 ust. 1; 

4) konsorcjum naukowe, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki. 

2. Warunkami ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez podstawową 

jednostkę organizacyjną uczelni są: 

1) prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, potwierdzone 

posiadaniem kategorii A+ lub A, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki; 

2) posiadanie co najmniej jednego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki; 

3) zapewnianie wysokiej jakości kształcenia, potwierdzonej oceną Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej; 

4) prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

3. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez jednostki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2-4, warunki, o których mowa w ust. 2, musi spełniać: 

1) każda jednostka naukowa wchodząca w skład centrum naukowego, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wchodząca w skład centrum 

naukowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

3) każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum naukowego. 

4. W przypadku ubiegania się o nadanie statusu KNOW przez centrum 

naukowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konsorcjum naukowe warunek, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 3, uważa się za spełniony, jeżeli wysoką jakość 



27 

 

kształcenia zapewnia jednostka organizacyjna uczelni, wchodząca w skład tej 

jednostki. 

5. O status KNOW mogą ubiegać się jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 

3 i 4, utworzone co najmniej dwa lata przed dniem ogłoszenia konkursu, o którym 

mowa w ust. 7 oraz składające się z dwóch podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni albo jednej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i 

jednej jednostki naukowej. 

6. Status KNOW, na wniosek jednostek, o których mowa w ust. 1, nadaje 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji, na okres 

pięciu lat począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku ogłoszenia 

wyników konkursu, o którym mowa w ust. 7. 

7. KNOW jest wyłaniany w drodze konkursu przeprowadzanego w dziedzinie 

lub dziedzinach nauki lub sztuki określonego obszaru lub obszarów wiedzy, 

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

8. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy nie może być większa niż 3. 

9. Konkurs przeprowadza komisja, powoływana przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów określonych dyscyplin 

naukowych, w tym także ekspertów zagranicznych. 

10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, kryteria i tryb ubiegania się o status KNOW, uwzględniając w 

szczególności jakość prowadzonych badań naukowych oraz jakość kształcenia i 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz plan działań rozwoju 

jednostki związanych z nadaniem statusu KNOW. 

11. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakościowe, o 

której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1. 

12. Status KNOW uwzględnia się przy ubieganiu się o środki z budżetu 

państwa i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie 

inwestycji dotyczących aparatury badawczej oraz inwestycji związanych z 

dydaktyką. 

Art. 84b. 1. KNOW przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego, raporty prezentujące osiągnięte wyniki przeprowadzonych 

badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, z rozwojem kadry 

naukowej oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także informację o 

prowadzonych studiach doktoranckich oraz wydatkowaniu dotacji, o której mowa 
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w art. 94b ust. 1 pkt 1. Raporty przekazuje się za okres 30 miesięcy (raport 

cząstkowy) oraz po upływie pięciu lat (raport końcowy) od dnia nadania statusu 

KNOW. 

2. Komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9, na podstawie raportów, o 

których mowa w ust. 1, dokonuje oceny efektów działania KNOW. Oceny 

przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może w drodze 

decyzji cofnąć nadany jednostce status KNOW, o którym mowa w art. 84a ust. 1, w 

przypadku gdy: 

1) KNOW przestał spełniać przynajmniej jeden z warunków ubiegania się o 

nadanie statusu, o których mowa w art. 84a; 

2) z oceny raportu cząstkowego, dokonanej przez komisje na podstawie ust. 2, 

wynika, że KNOW nie realizuje zaplanowanych działań związanych z 

posiadaniem statusu KNOW. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może w drodze 

decyzji przedłużyć status KNOW na okres kolejnych pięciu lat, jeżeli z oceny 

raportu końcowego, dokonanej przez komisje na podstawie ust. 2 wynika, że 

KNOW realizuje zaplanowane działania związane z posiadaniem statusu KNOW, a 

osiągane efekty stanowią istotny wkład w rozwój dydaktyki akademickiej i badań 

naukowych oraz są w wysokim stopniu konkurencyjne w skali międzynarodowej.”, 

48) w art. 86: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w formie spółki kapitałowej działa w oparciu o dokumenty ustrojowe.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Centrum transferu technologii tworzy się w celu komercjalizacji 

bezpośredniej. 

5. Centrum transferu technologii utworzone w formie jednostki 

ogólnouczelnianej działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni, a 

w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum 

transferu technologii, działających w formie ogólnouczelnianych jednostek 

organizacyjnych, zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, a w 
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przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, spośród kandydatów 

przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek.”; 

49) w art. 86a; 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej tworzy spółkę kapitałową, 

zwaną dalej „spółką celową”. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej, 

uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci 

wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Spółkę celową tworzy rektor za 

zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w 

statucie. 

2. Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć 

spółce celowej zarządzanie prawami autorskimi, pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej w zakresie komercjalizacji bezpośredniej.”, 

b) ust. 3 uchyla się, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynności w 

zakresie komercjalizacji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1224). 

3b. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759, z późn. zm.
2)

).”; 

50) art. 86b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 86b. 1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powierzyć 

spółce celowej zadania określone w art. 86a ust. 2 w drodze odrębnej umowy.”; 

51) w art. 86c: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zasady wynagradzania twórców i podziału dochodów z komercjalizacji między 

twórcą będącym pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym 

                                                           
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 

182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429, 

z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529. 
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uczelni, studentem lub doktorantem a tą uczelnią, w tym wysokość udziału 

uczelni w dochodach z komercjalizacji dokonywanej przez twórcę;”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) zasady i tryb, na jakich pracownik, student lub doktorant uczelni przekazuje 

uczelni informację o dokonanym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze 

przemysłowym lub dokonanej topografii układu scalonego, wyhodowanej albo 

odkrytej i wyprowadzonej odmianie rośliny oraz utworze powstałym w 

związku z tym wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub 

topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną 

odmianą rośliny, w szczególności know-how, a także o zaciąganych 

zobowiązaniach, w przypadkach, w których uczelni przysługuje prawo 

pierwokupu lub pierwszeństwa, informację o uzyskanych dochodach z 

komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez twórcę części 

przysługujących uczelni dochodów z komercjalizacji.”; 

52) po art. 86c dodaje się art. 86d-86h w brzmieniu: 

„Art. 86d. 1. Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, 

który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni: 

1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii 

układu scalonego; 

2) stworzy utwór, o którym mowa w art. 86c pkt 5; 

3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny 

- będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów 

o zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o 

którym mowa w art. 86c pkt 5 albo odmiany rośliny, określone w przepisach 

odrębnych. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone: 

1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego; 

2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej 

zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz  tej 

strony; 

3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi 

inaczej. 
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3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach gdy: 

1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego; 

2) utwór, o którym mowa w art. 86c pkt 5; 

3) odmiana rośliny 

- stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych studentów lub doktorantów. 

Art. 86e. 1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub 

naukowo-dydaktycznego, studenta lub doktoranta uczelni wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, utworu, o którym 

mowa w art. 86c pkt 5, odmiany roślin, dokonanych, stworzonych, wyhodowanych albo 

odkrytych i wyprowadzonych, stanowiących wynik badań naukowych lub prac 

rozwojowych, zwanych dalej „własnością intelektualną”, uczelni przysługuje prawo do 

części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym 

mowa w art. 86c, nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów. 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
3)

). 

Art. 86f. 1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw 

własności intelektualnej uczelni  przysługuje prawo pierwokupu. 

2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi 

naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu, studentowi lub doktorantowi uczelni, w 

ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży. 

3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust. 1 oraz w przypadku 

nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, uczelni przysługuje prawo 

pierwszeństwa. 

4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi 

naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu, studentowi lub doktorantowi uczelni o 

wstąpieniu uczelni w miejsce nabywcy praw własności intelektualnej, w ciągu miesiąca 

od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu czynności prawnej, obejmującej 

komercjalizację inną niż określona w ust. 1 oraz w przypadku nieodpłatnego 

udostępnienia praw własności intelektualnej. 

5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania 

stosunku pracy pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, w ramach którego 

                                                           
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596, 769, 

1278, 1342, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21. 
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doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po jego ustaniu. W przypadku 

studentów i doktorantów prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w 

czasie trwania studiów, podczas których doszło do stworzenia własności intelektualnej, 

oraz po ich zakończeniu. 

Art. 86g. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów ustaw, 

uczelnia może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z własności intelektualnej w 

celach dydaktycznych lub prowadzenia badań. 

Art. 86h. Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, 

uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, który określa w 

szczególności: 

1) prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników naukowych lub naukowo-

dydaktycznych, studentów i doktorantów w zakresie korzystania z infrastruktury 

badawczej przy prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych; 

2) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych przez podmioty inne niż 

wskazane w pkt 1."; 

53) w art. 92 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Środki z dotacji z budżetu państwa na zadania ustawowo określone uczelnia 

niepubliczna gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych."; 

54) w art. 94: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zadania związane z: 

a) kształceniem studentów studiów stacjonarnych: 

– w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a, z wyłączeniem 

kształcenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a, 

– z wyłączeniem studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia 

efektów uczenia się, 

b) kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 

c) kształceniem kadr naukowych, 

d) utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;", 

b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uczelni wojskowej dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 7, w zakresie 

dotyczącym zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla 
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studentów i doktorantów będących żołnierzami zawodowymi, jest udzielana z 

części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;", 

c) uchyla się ust. 5, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przepisy ust. 3, 4 i 4a stosuje się odpowiednio do związku uczelni."; 

55) w art. 94b: 

a) w ust. 1: 

- uchyla się pkt 3, 

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) finansowanie zadań związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; 

dotacja nie przysługuje: 

a) jeżeli wydano prawomocną decyzję o cofnięciu uprawnienia do 

prowadzenia w danej uczelni jednego z kierunków studiów w okresie 

ostatnich pięciu lat lub 

b) uczelnia lub jej podstawowa jednostka organizacyjna uzyskała 

negatywną ocenę programową. 

5) finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, o których 

mowa w art. 200a, dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, w 

uczelniach publicznych i niepublicznych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być także przeznaczona na 

dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie 

wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram 

Kwalifikacyjnych.", 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie; 

„2. Zadania określone w ust. 1a są finansowane w drodze konkursu."; 

56) w art. 95 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób podziału i tryb przekazywania uczelniom niepublicznym 

dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4, biorąc pod uwagę liczbę uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, wyniki oceny kształcenia dokonanej przez 

Komisję, mając na względzie wzmocnienie jakości kształcenia w uczelni niepublicznej. 



34 

 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przyznając dotacje, o 

których mowa w art. 94 ust. 1, 4 i 4a, określa ich wysokość i przeznaczenie. Dotacje, o 

których mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje właściwy minister, określając ich wysokość i 

przeznaczenie."; 

57) w art. 96: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sposób i tryb ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych 

kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich, indywidualnych studiów międzyobszarowych, oraz 

obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich w 

poszczególnych dziedzinach nauki, mając na uwadze warunki związane z 

prowadzeniem tych studiów;", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 

9 i 11 oraz ust. 4a, biorąc pod uwagę w szczególności: 

1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 – kosztochłonność 

kierunków studiów stacjonarnych, stacjonarnych indywidualnych studiów 

międzyobszarowych i stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych 

dziedzinach nauki oraz jakość kształcenia i liczbę studentów studiów 

stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, 

2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 - dane o liczbie 

studentów studiów stacjonarnych, w ramach kształcenia których są 

wykonywane zadania związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a – dane o 

liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, których 

niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, 

- aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków."; 

58) art. 96a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 96a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób podziału i tryb przekazywania podmiotowej dotacji na 

dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1-2 i 5 

oraz ust. 1a, biorąc pod uwagę: 
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1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 – możliwość ich 

dofinansowania przez okres pięciu lat oraz przedłużenia dofinansowania na kolejny 

okres pięciu lat, uwzględniając dane o liczbie nauczycieli akademickich, a w 

jednostkach naukowych – pracowników naukowych, a także uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich i studentów studiów stacjonarnych w 

jednostkach organizacyjnych mających status KNOW, 

2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 – możliwość 

dofinansowania nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, uwzględniając dane o liczbie 

nauczycieli akademickich, studentów studiów stacjonarnych i uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostkach organizacyjnych 

posiadających ocenę wyróżniającą Komisji, 

3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 możliwość zwiększania 

stypendiów doktoranckich 

4) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1a - poprawę jakości kształcenia 

oraz restrukturyzację organizacyjną i programową zgodną z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji 

– uwzględniając jakość badań naukowych i kształcenia."; 

59) w art. 98 w ust. 1: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się; 

3b) odpłatności za kształcenie na studiach studentów przyjętych w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się;", 

b) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) przychody z części dochodów przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji 

własności intelektualnej przez pracownika naukowego lub naukowo-

dydaktycznego, studenta lub doktoranta uczelni."; 

60) po art. 98 dodaje się art. 98a w brzmieniu: 

„Art. 98a. Przychody, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3-7 i 10, nie stanowią 

środków publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy o finansach publicznych."; 

61) w art. 99: 

a) w ust. 1: 

- pkt 1b otrzymuje brzmienie: 
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„1b) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania 

z zajęć poza limitem punktów ECTS określonym w art. 164a i art. 170a ust. 

2;", 

- po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu: 

„1c) kształceniem studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się;" 

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć wyrównujących 

efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na 

określonym kierunku; 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz 

szkoleń;”, 

- po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) potwierdzaniem efektów uczenia się.", 

b) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia 

do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego, z wyjątkiem jednolitych 

studiów magisterskich;”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor uczelni 

publicznej, z tym że opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 2 oraz 1c, nie mogą 

przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i 

prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 1c, oraz zajęć na studiach i studiach doktoranckich, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i 

wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i 

infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.", 

d) uchyla się ust. 2a, 

e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat, wiążące rektora 

przy zawieraniu umowy, o której mowa w art. 160a, oraz tryb i warunki zwalniania - 

w całości lub części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności 

osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji materialnej.", 
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f) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Wysokość opłat za wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia 

efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych przez uczelnię w 

zakresie potwierdzania tych efektów o więcej niż 20%. 

6. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 

1 i 4, oraz wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia 

tych usług uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej."; 

62) w art. 100 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."; 

63) w art. 103 ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

„5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów i 

zapomóg oraz remonty i modernizację domów i stołówek studenckich, a także na 

pokrywanie kosztów, o których mowa w ust. 6. 

6. Uczelnia może przeznaczyć część dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 

i ust. 4, w wysokości nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2%, na 

pokrywanie ponoszonych przez uczelnię kosztów realizacji zadań związanych z 

przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów. 

7. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów pochodzące ze źródła, o którym mowa w ust. 2 

pkt 1, przechodzą na rok następny do wykorzystania na cele określone w ust. 3, a środki 

pochodzące ze źródeł określonych w ust. 2 pkt 2-4, na cele określone w ust. 4-6."; 

64) w art. 112a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem 

roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego 

rok akademicki lub przed rozpoczęciem semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu 

wpływających na minimum kadrowe."; 

65) w art. 118a po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku 

zatrudnienia na czas określony nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną 

instytucją naukową, 
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2) będącego beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum 

Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub międzynarodowego konkursu na 

realizację projektu badawczego związanego z obszarem kształcenia, 

3) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z 

Unii Europejskiej, 

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas 

nie krótszy niż trzy lata."; 

66) w art. 121: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora 

nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora uczelni publicznej, z wyłączeniem 

uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych, dokonuje minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego na wniosek senatu tej uczelni.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

określone w ust. 4 w odniesieniu do uczelni artystycznych, medycznych oraz 

morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani  w art. 33 ust. 2."; 

67) w art. 129a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W  wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane: 

1) imiona i nazwisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego lub 

pracownika niebędącego nauczycielem akademickim; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;  

2a) kraj pochodzenia, w przypadku cudzoziemców; 

2b) rok urodzenia; 

2c) płeć; 

2d) tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy; 

2e) uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego nabyte na 

podstawie art. 21a ustawy o z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 
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3) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego 

zatrudnienia; 

4) informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego."; 

c)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane, o których mowa w ust. 2 i przepisach wydanych na podstawie ust. 

5, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów 

naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy państwowych jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących 

działalność naukową i badawczo-rozwojową oraz dyrektorzy międzynarodowych 

instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.", 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dostęp do danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust.1, 

przysługuje: 

1)  właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetowi Ewaluacji Jednostek 

Naukowych, Radzie oraz Komisji; 

2) rektorom uczelni, dyrektorom instytutów naukowych i pomocniczych 

jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorom instytutów 

badawczych, dyrektorom państwowych jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-

rozwojową oraz dyrektorom międzynarodowych instytutów naukowych 

utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych dotyczących nauczycieli 

akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w kierowanych przez 

nich jednostkach."; 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych, zamieszczanych w wykazie, o których mowa w 

ust. 1; 

2) terminy, w których uczelnie oraz jednostki, o których mowa w ust. 3, są 

obowiązane do wprowadzania danych objętych wykazem; 
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3) tryb i formę udostępniania danych  

– mając na uwadze zapewnienie właściwej polityki kadrowej w uczelniach."; 

68) w art. 132 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia sposób oraz zakres oceny okresowej nauczycieli akademickich, 

obejmujący w szczególności: 

–  osiągnięcia  naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademickich, 

–  elementy oceny działalności dydaktycznej dokonywanej przez studentów, 

mając na uwadze podnoszenie jakości dydaktyki i badań naukowych. 

69) w art. 134: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu co 

najmniej stopień doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej 

uczelni, płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią 

w wymiarze nieprzekraczającym roku.", 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po 

przepracowaniu co najmniej pięciu lat w danej uczelni ma prawo do płatnego 

urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednorazowo do sześciu miesięcy, 

jeżeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia.", 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu: 

„5a. Kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia można udzielić nie 

wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia ostatnio udzielonego urlopu. 

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia 

nauczyciela akademickiego nie może przekroczyć dwóch lat. 

5b. Jeżeli do uzyskania uprawnień emerytalnych nauczycielowi 

akademickiemu brakuje mniej niż sześć miesięcy płatny urlop  dla poratowania 

zdrowia może być udzielony wyłącznie na okres nie dłuższy niż do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym nauczyciel akademicki nabędzie uprawnienia 

emerytalne. 

5c. Prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje 

nauczycielowi akademickiemu posiadającemu uprawnienia emerytalne.", 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
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„7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o którym mowa w 

ust. 5, na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy sprawującego 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.", 

e) ust. 8 uchyla się, 

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Pracownik korzystający z płatnego urlopu, o którym mowa w ust. 5, 

nie może w tym czasie wykonywać pracy zarobkowej ani prowadzić działalności 

gospodarczej."; 

70) w art. 139: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności 

zawodu nauczyciela akademickiego.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte również po ustaniu 

zatrudnienia tego nauczyciela w uczelni. 

4. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed komisjami dyscyplinarnymi 

do spraw nauczycieli akademickich i jest dwuinstancyjne."; 

71) w art. 140: 

a) w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w 

uczelniach na okres od 3 miesięcy do 5 lat; 

4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na 

okres od 5 miesięcy do 5 lat lub na stałe.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem 

włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje orzeczeń 

komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, o których mowa w 

art. 142 ust. 1 i art. 142 a, orzekające karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, po 

uprawomocnieniu się są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, w wydawanym przez niego dzienniku urzędowym."; 

72) w art. 142: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Jeżeli w toku postępowania zostaną ujawnione okoliczności 

uzasadniające rozpoznanie sprawy w składzie pięcioosobowym, komisja orzekająca 

wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim składzie. Nowych członków 

składu orzekającego wyznacza przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej 

do spraw nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw 

nauczycieli akademickich przy ministrze albo przy Radzie.", 

b) ust. 3 uchyla się, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel 

akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy nie niższy niż 

obwiniony."; 

73) po art. 142 dodaje się art. 142a w brzmieniu: 

„Art. 142a. 1. W sprawach dyscyplinarnych osób, o których mowa w art. 145 ust. 

6, w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna powołana przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do prowadzenia postepowań 

dyscyplinarnych wszczynanych na wniosek rzecznika dyscyplinarnego powołanego 

przez ministra. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, minister powołuje 16 członków. 

3. Do komisji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 142 

ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 4 i 5."; 

74) w art. 143: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, jest 

wyłaniana w trybie określonym w statucie uczelni.", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni mogą być 

członkami komisji dyscyplinarnej po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia 

funkcji.", 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania. 

4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia 

faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów 

stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz 

opinii komisji do spraw etyki w nauce.", 



43 

 

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 

art. 142a, trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia. 

8. Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 

art. 142a, wykonują komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego."; 

75) w art. 144: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na 

wniosek rzecznika dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu przez niego postępowania 

wyjaśniającego wszczętego z urzędu lub na polecenie  organu, który go powołał.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się nie później niż w terminie 3 

miesięcy od dnia powzięcia odpowiednio przez rektora lub ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego 

odpowiedzialność dyscyplinarną.", 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2f w brzmieniu: 

„2a. Postępowanie wyjaśniające nie może być wszczęte po upływie pięciu 

lat od popełnienia czynu, z zastrzeżeniem, że jeżeli czyn zawiera znamiona 

przestępstwa, postępowanie wyjaśniające może być wszczęte aż do upływu okresu 

przedawnienia przewidzianego dla tego przestępstwa. 

2b. W przypadku niewszczęcia postępowania wyjaśniającego w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, rzecznik dyscyplinarny, który powziął wiadomość o 

popełnieniu czynu uzasadniającego wszczęcie postępowania wyjaśniającego, 

niezwłocznie informuje o tym rektora i ministra nadzorującego uczelnię i 

przekazuje ministrowi posiadane dokumenty. 

2c. W przypadku nieprzekazania przez rektora rzecznikowi 

dyscyplinarnemu informacji o popełnieniu czynu uzasadniającego wszczęcie 

postępowania wyjaśniającego, rektor niezwłocznie informuje o tym ministra 

nadzorującego uczelnię i przekazuje posiadane dokumenty. 

2d. Minister nadzorujący uczelnię może zwrócić się do ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o przekazanie spraw, o których mowa 

w ust. 2b i 2c, rzecznikowi dyscyplinarnemu, o którym mowa w art. 145 ust. 1a, 

zwanemu dalej „rzecznikiem dyscyplinarnym ministra”. 
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2e. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b i 2c, dotyczącym uczelni 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

minister może przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu ministra. 

2f. Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, o której mowa w ust. 2d, 

rzecznik dyscyplinarny ministra może wszcząć postępowanie wyjaśniające. Przepis 

ust. 4 stosuje się odpowiednio.", 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu 

w szczególności w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się 

popełnienie czynu polegającego na: 

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa 

całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 

5) sfałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego 

oszustwa naukowego; 

6) przyjęciu lub żądaniu, w szczególności od studentów korzyści majątkowej lub 

osobistej albo jej obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem 

stanowiska w uczelni; 

7) powołaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorządowej 

albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w 

przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w 

załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej 

obietnicę; 

8) udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w 

zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na 

wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej 

funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej 

funkcji lub zajmowaniem stanowiska.", 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie; 
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„4. Rzecznik dyscyplinarny w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego kieruje do właściwej komisji dyscyplinarnej wniosek 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydaje postanowienie o umorzeniu 

postępowania wyjaśniającego.", 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kary dyscyplinarne określone w art. 140 ust. 1 pkt 1-3 ulegają zatarciu, 

a odpis orzeczenia o ukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela 

akademickiego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary 

określonej w art. 140 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem kary orzeczonej na stałe, po 

upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, 

jeżeli w tym okresie nie został on ponownie ukarany dyscyplinarnie albo ukarany 

sądownie za przestępstwo umyślne.", 

g) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Komisja dyscyplinarna, która orzekła karę dyscyplinarną, z 

wyłączeniem kary, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt. 4, orzeczonej na stałe, na 

wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od 

uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu może postanowić o jej zatarciu."; 

76) w art. 145: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor, spośród 

nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.", 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rzeczników dyscyplinarnych ministra, w liczbie 16, powołuje minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego spośród nauczycieli akademickich 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. 8 rzeczników reprezentuje po 

jednym z obszarów wiedzy określonych zgodnie z ustawą o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, natomiast 8 posiada co 

najmniej stopień doktora nauk prawnych.", 

c) ust. 2 uchyla się, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora 

trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku 

będącym  początkiem kadencji organów uczelni.", 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
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„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego poleca rzecznikom 

dyscyplinarnym ministra wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przypadku 

powzięcia wiadomości o przewinieniu dyscyplinarnym zarzucanym rektorom, 

prorektorom, przewodniczącemu komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, 

oraz przewodniczącemu i członkom komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i 

art. 142a."; 

77) po art. 145 dodaje się art. 145a w brzmieniu: 

„Art. 145a. 1. Rzecznicy dyscyplinarni ministra tworzą Konwent Rzeczników 

przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 

2. Do zadań Konwentu Rzeczników należy: 

1) formułowanie opinii i wniosków w sprawach, niebędących przedmiotem 

postępowania dyscyplinarnego, dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy 

akademickiej w tym kierowanych do ministra właściwego do spraw nauki i 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; 

2) współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi na uczelniach; 

3) formułowanie, w sprawach szczególnie skomplikowanych, wynikających z 

prowadzonych postepowań, opinii na wniosek uczelnianych komisji 

dyscyplinarnych, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla komisji, o której mowa w 

art. 144a; 

4) inicjowanie projektów określających zasady dobrych praktyk w nauce i 

szkolnictwie wyższym. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników, sposób 

przygotowywania dokumentów i opinii, mając na uwadze rodzaj i zakres zadań 

Konwentu oraz konieczność zapewnienia ich realizacji, jak również wysokość 

wynagrodzenia przysługującego członkom Konwentu Rzeczników."; 

78) w art. 146: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Posiedzenie komisji dyscyplinarnej może odbyć się pod nieobecność 

obwinionego, o ile został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 

posiedzenia.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie; 

„3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich oraz komisji, o której mowa w art. 142 a, strony mogą się odwołać 
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do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.", 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 

„3a. W przypadku umorzenia przez komisję dyscyplinarną pierwszej 

instancji postępowania dotyczącego nierzetelności naukowej i niewniesienia 

odwołania przez strony postępowania, przewodniczący składu orzekającego 

przekazuje w terminie 7 dni od upływu terminu na wniesienie odwołania, kopię 

postanowienia wraz z aktami sprawy ministrowi nadzorującemu uczelnię. 

3b. Minister nadzorujący uczelnię w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

kopii postanowienia, o którym mowa w ust. 3a, może zwrócić się do ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy, 

rzecznikowi dyscyplinarnemu ministra, który w terminie 3 miesięcy od dnia 

wydania tego postanowienia może wnieść odwołanie do komisji, o której mowa w 

art. 142 ust. 1 pkt 2. 

3c. W sprawach, o których mowa w ust. 3a, dotyczących uczelni 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

minister może przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu ministra, który w 

terminie 3 miesięcy od dnia wydania tego postanowienia może wnieść odwołanie 

do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2.", 

d) ust. 9 uchyla się; 

79) w art. 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu najwyżej do połowy, a 

tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, począwszy od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło zawieszenie. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują 

dodatki do wynagrodzenia."; 

80) w art. 149: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w 

postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym przysługują uprawnienia rektora, 

jeżeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczącemu 

komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczącemu i członkom 

komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 i art. 142 a.", 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze 

rozporządzenia, tryb postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 

2b-2e, art.146 ust. 3a – 3c, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i 

postępowania dyscyplinarnego, uwzględniając przebieg postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego, tryb zawieszania i wznawiania postępowania 

dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, 

świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób 

wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia."; 

81) w art. 151 w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu 

objęcia ich zakładowym układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, ustalając:”; 

82) w art. 152: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z dniem wejścia w życie zakładowego układu zbiorowego pracy lub regulaminu 

wynagradzania do pracowników objętych układem lub regulaminem 

wynagradzania przestają mieć zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 

151 ust. 1.”; 

83) art. 159 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 159. Studia w uczelni są prowadzone jako studia pierwszego lub 

drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. Jednolite studia magisterskie 

są prowadzone na kierunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 

ust. 3.”; 

84) w art. 160: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Studia w uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do 

których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.”, 

b) uchyla się ust. 3;  

85) po art. 160 dodaje się art. 160a w brzmieniu: 



49 

 

„Art. 160a. 1. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, o 

których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3-5, oraz opłat za usługi edukacyjne, o których 

mowa w art. 99 ust. 1, a także wysokość tych opłat, określa umowa między uczelnią a 

studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana nie wcześniej niż po 

wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w ciągu trzydziestu dni po 

rozpoczęciu zajęć. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy lub jej rozwiązanie 

przed ukończeniem studiów powoduje wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na cały przewidywany okres 

studiów; student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w 

umowie. 

4. Opłaty określone w umowie, o której mowa w ust. 1, uczelnia może 

pobierać nie wcześniej niż po zawarciu tej umowy. 

5. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, określa senat uczelni publicznej, a w 

przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie. 

6. Uczelnia obowiązana jest zamieścić wzór umowy na swojej stronie 

internetowej.”; 

86) w art. 162: 

a) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) zmiany kierunku lub formy studiów,”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku 

potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego 

planu studiów i opieki naukowej.”; 

87) w art. 166 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Studia drugiego stopnia trwają  od trzech do pięciu semestrów.”; 

88) w art. 167 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa 

studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem 

prawa do pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 ust. 1-3.”; 

89) po art. 167 dodaje się art. 167a i art. 167b w brzmieniu: 

„Art. 167a. 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest 

pozytywna ocena pracy dyplomowej. 
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2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia 

naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną 

wiedzę studenta związaną z danym kierunkiem, poziomem i profilem studiów oraz 

umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, 

opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub 

systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, 

jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 2. 

4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych 

przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych 

współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych.  

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

6. W repozytorium, o którym mowa w ust. 5, zamieszcza się: 

1) tytuł pracy dyplomowej; 

2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 

3) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej; 

4) imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej; 

5) nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej; 

6) nazwę uczelni; 

7) treść pracy dyplomowej. 

7. Dane, o których mowa w ust. 6, wprowadzają do Systemu POL-on uczelnie. 

Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji. 

Art. 167b. Uczelnia jest obowiązana do niezwłocznego przekazania pracy 

dyplomowej po zaliczeniu egzaminu dyplomowego do ogólnopolskiego repozytorium 

pisemnych prac dyplomowych.”; 

90) w art. 170a: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w 

uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 3, 

nie spełnił kryteriów, o których mowa w art. 181 ust. 1, jest obowiązany wnieść 
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opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie z umową, o której mowa w art. 160a, i na 

zasadach określonych przez senat, o których mowa w art. 99 ust. 3.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub student 

przenoszący się z innej uczelni jest obowiązany do złożenia oświadczenia o 

spełnianiu warunków do podjęcia lub kontynuowania studiów bez wnoszenia 

opłat.”, 

d) uchyla się ust. 10; 

91) w art. 170c: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące 

informacje o każdym studencie: 

1) imiona i nazwisko studenta; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;  

3) kraj pochodzenia, w przypadku cudzoziemców; 

4) rok urodzenia; 

5) płeć; 

6) miejsce stałego zameldowania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub 

miasto; 

7) sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS w rozbiciu na kierunki 

studiów; 

8) sumę punktów ECTS, które student mógł uzyskać łącznie na zajęciach, w 

których uczestniczył bez wnoszenia opłat w ramach studiów stacjonarnych 

w uczelni publicznej; 

9) liczbę punktów ECTS, które student może jeszcze wykorzystać na studiach 

stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, o których mowa w 

art. 170a ust. 1 i 2, z uwzględnieniem uprawnień nadanych mu przez 

uczelnię publiczną do realizacji studiów na drugim kierunku studiów 

stacjonarnych, o których mowa w art. 170a ust. 3-5 oraz uprawnień, o 

których mowa w art. 170b ust. 1; 

10) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

11) liczbę punktów ECTS uznanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia 

się; 
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12) numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku studiów, 

poziomie i profilu kształcenia; 

13) datę i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia z listy 

studentów.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Dane, o których mowa w ust. 2, oraz w przepisach wydanych na 

podstawie art. 170e, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dostęp do danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, Radzie, 

Komisji oraz rektorom, w zakresie danych dotyczących studentów 

kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach.”, 

d) uchyla się ust. 4; 

92) po art. 170c dodaje się art. 170d-170h w brzmieniu: 

„Art. 170d. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz słuchaczy studiów podyplomowych, z wyłączeniem słuchaczy 

studiów podyplomowych uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane o 

każdym słuchaczu studiów podyplomowych: 

1) imiona i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)  kraj pochodzenia, w przypadku cudzoziemców; 

4) rok urodzenia; 

5) płeć. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, oraz w przepisach wydanych na podstawie 

art. 170e, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektor 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje: 

1) właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, Radzie oraz Komisji, 
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2) rektorom uczelni, dyrektorom instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorom instytutów badawczych oraz dyrektorowi Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego 

– w zakresie danych dotyczących słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w 

kierowanych przez nich jednostkach.  

Art. 170e. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych, zamieszczanych w wykazach, o których mowa w art. 

170c ust. 1, art. 170d ust. 1 i art. 201a ust. 1; 

2) terminy ich wprowadzania do Systemu POL-on; 

3) tryb i formę udostępniania danych 

– mając na uwadze zapewnienie właściwej polityki dotyczącej kształcenia, oraz 

równego dostępu studentów do kształcenia bez wnoszenia opłat. 

Art. 170f. 1. Do potwierdzania efektów uczenia się uprawniona jest podstawowa 

jednostka organizacyjna uczelni posiadająca co najmniej pozytywną ocenę 

instytucjonalną lub co najmniej pozytywną ocenę programową na prowadzonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia albo uprawnienie do nadawania stopnia 

naukowego doktora związane z kierunkiem studiów. 

2. W przypadku nieprzeprowadzenia w jednostce oceny instytucjonalnej i 

programowej na danym kierunku studiów potwierdzenie efektów uczenia się może być 

dokonane przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni posiadającą uprawnienie 

do nadawania stopnia naukowego doktora. 

3. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom 

kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia.  

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku kierunków, o których mowa 

w art. 9b.  

Art. 170g. 1. Senat uczelni określa organizację i sposób potwierdzania efektów 

uczenia się, uwzględniając: 

1) zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się;  

2) sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikującej efekty uczenia się. 

Art. 170h. 1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:  
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1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego po uzyskaniu świadectwa dojrzałości – w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 

lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia; 

3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny i co najmniej 

2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo 

jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 

kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie.  

2. W przypadku absolwentów kolegiów określonych w przepisach ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.
4)

) przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane 

spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego po uzyskaniu 

świadectwa dojrzałości. 

3. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się może 

uzyskać nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu 

kształcenia określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.  

4. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy  

zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych  wyników uzyskanych w 

procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa  niż 20% 

ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.”; 

93) w art. 174: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, 

przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w 

liczbie nie większej niż 10% liczby studentów uczelni stanowią nie więcej niż 

                                                           
4) 

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 

1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 

206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, 

poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i 

Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941.i 979 oraz z 2013 r. poz. 87. 
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40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych 

studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Rektor po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu 

studenckiego określa sposób wyłaniania nie więcej niż 10% najlepszych 

studentów uczelni.”; 

94) w art. 177: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których 

mowa w art. 175 ust. 4, powołuje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej lub rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ 

samorządu studenckiego i pracowników uczelni.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje 

stypendialne, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, podpisują 

przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia 

wiceprzewodniczący. 

5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji 

stypendialnej, o których mowa w art. 175 ust. 4, sprawują odpowiednio kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzór nad działalnością 

komisji, o których mowa w art. 176 ust. 3, rektor.”; 

95) w art. 179: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 

2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 

3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, jest wyższy 

lub równy maksymalnej wysokości dochodu, o której mowa w art. 179 ust. 3; 

4) złożył oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z 

rodzicami bądź jednym z nich.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
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„6a. Student jest samodzielny finansowo również w przypadku, gdy złożył 

oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami 

bądź jednym z nich oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: 

1) ukończył 26 rok życia; 

2) pozostaje w związku małżeńskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej 

jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja 

stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, mogą zażądać 

doręczenia opinii ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 

rodziny studenta, i uwzględnić ją przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, 

o którym mowa w ust. 1.”, 

d) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. W przypadku niedostarczenia przez studenta opinii, o której mowa w 

ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja 

stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może wezwać studenta do 

przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie 

skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.”; 

96) w art. 181: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane 

studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może 

ubiegać się również student pierwszego roku studiów na pierwszym kierunku 

studiów rozpoczętych po zdaniu egzaminu maturalnego, który uzyskał wysokie 

wyniki tego egzaminu stanowiące podstawę przyjęcia na studia lub wysokie 

wyniki postępowania rekrutacyjnego.”; 

97) w art. 184: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
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„1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 

pkt 1-3, w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy 

rok studiów trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy. 

2. Stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3, są przyznawane na 

semestr lub na rok akademicki, a stypendium ministra, o którym mowa w art. 173 

ust. 1 pkt 4, na rok akademicki. 

3. Stypendia, o których mowa w art. 173, wypłacane są co miesiąc z 

wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego 

jednorazowo.”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym 

mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

student utracił status studenta na kierunku, na którym pobierał świadczenie lub 

utracił prawo do świadczenia na podstawie art. 184 ust. 5. 

9. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w 

art. 184 ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.”; 

98) w art. 186: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, o których mowa w art. 

173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres postanowień regulaminu, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając konieczność objęcia jego postanowieniami co najmniej: 

1) szczegółowych kryteriów, trybu przyznawania i wypłaty świadczeń; 

2) wzorów wniosków o przyznanie świadczeń i wykazu dokumentów 

dołączanych do tych wniosków; 

3) sposobu ustalania wysokości świadczeń i okresu, na który są przyznawane 

stypendia  

– mając na względzie zapewnienie równego dostępu do świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów.”; 
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99) art. 187 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 187. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną 

wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, 

uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych związanych ze studiami 

osiągnięć studenta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób 

udokumentowania tych osiągnięć.”; 

100) w art. 187a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 187a. 1. Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i 

inżynierskich oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów 

magisterskich, nieposiadający tytułu zawodowego magistra, łącznie nie więcej niż 100 

osób, mogą w drodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra 

właściwego do spraw nauki "Diamentowy Grant", otrzymać środki na badania 

naukowe, finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę. 

2. Warunki udziału w konkursie określa program, o którym mowa w ust. 1.”; 

101) uchyla się art. 188a; 

102) po art. 188a dodaje się art. 188b w brzmieniu: 

„Art. 188b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może 

ustanowić program dotyczący realizacji przez uczelnie zadań związanych z 

udostępnianiem studentom podręczników akademickich wykorzystywanych w 

procesie kształcenia. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany ze środków budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

3. Komunikat o ustanowieniu programu, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

4. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie programu ministra, o 

którym mowa w ust. 1, są przekazywane uczelniom na podstawie umowy.”; 

103) art. 194 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 194. 1. Przepisów art. 172-187 oraz art. 191 nie stosuje się do studentów 

będących kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, 

którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub 
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otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb 

państwowych.”; 

104) w art. 195: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, 

prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe., z 

których każda posiada uprawnienia, o których mowa w ust. 1. Zadania 

poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich 

określają umowy zawarte między tymi jednostkami.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach niepublicznych są 

bezpłatne, jeżeli uczelnia otrzymuje dotację, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 

4.”; 

105) w art. 196 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, 

która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu 

„Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1.”; 

106) w art. 199: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„1) stypendium za wybitne osiągnięcia.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, stosuje 

się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów, z wyłączeniem art. 

174 ust. 4 oraz z zastrzeżeniem ust. 5.”; 

107) w art. 199c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendia za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom przez 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni 

zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku 

uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat 

uczelni.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendium za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość 

stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium, uwzględniając rodzaje 

osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć doktoranta poświadczających ich 

wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osiągnięć.”; 

108) w art. 200a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% 

najlepszych doktorantów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, mogą 

zostać przyznane środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium, o 

którym mowa w ust. 1. Kwota zwiększenia stypendium staje się stypendium 

doktoranckim.”; 

109) po art. 201 dodaje się art. 201a w brzmieniu: 

„Art. 201a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych 

będących żołnierzami. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane o 

każdym doktorancie: 

1) imiona i nazwisko doktoranta; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)  kraj pochodzenia, w przypadku cudzoziemców; 

4) rok urodzenia; 

5) płeć; 

6) rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

7) informacje o przyznanym stypendium doktoranckim lub doktorskim. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, oraz w przepisach wydanych na podstawie 

art. 170e, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz 

dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych działających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, 

przysługuje: 
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1)  właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, organom Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów, Radzie oraz Komisji; 

2)  rektorom uczelni, dyrektorom instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorom instytutów badawczych oraz dyrektorom międzynarodowych 

instytutów naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

utworzonych na podstawie odrębnych przepisów 

- w zakresie danych dotyczących doktorantów kształcących się w kierowanych przez 

nich jednostkach.  

110) w art. 255: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze 

rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych do wymagań określonych w 

art. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3a.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu” 

„3a. Dostosowania nazw uczelni publicznych do wymagań określonych w 

art. 3 ustawy dokonają, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzeń: 

1) Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do uczelni wojskowych; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb 

państwowych; 

3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

- w odniesieniu do uczelni artystycznych; 

4) minister właściwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do uczelni medycznych; 

5) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do uczelni 

morskich.”, 

111) po art. 275 dodaje się art. 275a w brzmieniu: 

„Art. 275a. Monitoringiem, o którym mowa w art. 13b ust. 1, są objęci 

absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w roku 2013.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 747) w art. 5 w ust. 8 pkt 

1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie 

wyższym;”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.
5)

) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej 

lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej 

publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w 

wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw 

nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej 

lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego 

określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do 

wniosku opinii potwierdzającej wysoki poziom zaawansowania oraz jakości prac 

badawczych prowadzonych przez tę osobę, wydanej przez opiekuna naukowego 

posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie 

równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a 

ustawy.”; 

2) w art. 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje podlegające zamieszczeniu na 

stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji w 

celu ich opublikowania w Biuletynie informacji Publicznej.”; 

3) w art. 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej 

można powołać drugiego promotora. 

                                                           
5)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 

620, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455. 
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4b. Przepisy dotyczące promotora stosuje się odpowiednio do kopromotora i 

drugiego promotora, z zastrzeżeniem, że kopromotorowi nie przysługuje wynagradzanie, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 3.”; 

4) w art. 26: 

a) w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w 

postępowaniu habilitacyjnym; 

2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi 

projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub 

odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub 

prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych; 

3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej trzy razy w 

charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w 

tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w 

charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu 

habilitacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 

b) uchyla się pkt 4; 

5) w art. 28 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia  przez 

kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

zwraca się do Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii Komisji do spraw etyki 

w nauce przy Polskiej Akademii Nauk.  

3b. W przypadku wydania przez Komisję, o której mowa w ust. 3a, negatywnej 

opinii Centralna Komisja wznawia postępowanie dotyczące nadania tytułu profesora lub 

wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie 

nadania tytułu profesora.”;    

6) po art. 29a dodaje się art. 29b w brzmieniu: 

„Art. 29b. W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie 

nadania tytułu profesora osoba, której nadano tytuł profesora traci prawo do posługiwania 

się tym tytułem.”; 

7) w art. 31: 

a) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:  
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„8) określenie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego 

oraz ich duplikatów i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, 

nieprzekraczających kosztów sporządzenia dokumentów; 

9) sposób ogłaszania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

danych, zamieszczanych w wykazie, o którym mowa w art. 31a ust. 1; 

10) sposób publikowania przez Centralną Komisję informacji o prowadzonych 

postępowaniach o nadanie stopni doktora, doktora habilitowanego, tytułu 

profesora oraz złożonych recenzji, a także zakres publikowanych danych;”, 

b) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:  

„11) szczegółowy zakres danych, zamieszczanych w wykazach, o których mowa w 

art. 31a ust.  1 i art. 31b ust.1  oraz bazie, o której mowa w art. 31d ust. 1.”; 

8) po art. 31 dodaje się art. 31a-31d w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz osób, którym nadano stopień doktora i doktora habilitowanego. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane osób, 

którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego:  

1) imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3) kraj pochodzenia, w przypadku osoby nie będącej obywatelem polskim; 

4) rok urodzenia; 

5) płeć,  

6) nadany stopień doktora albo doktora habilitowanego; 

7) datę wszczęcia przewodu doktorskiego albo postępowania habilitacyjnego albo 

przewodu habilitacyjnego;  

8) datę i numer uchwały o nadaniu stopnia doktora albo doktora habilitowanego albo 

datę zatwierdzenia tej uchwały przez Centralną Komisję; 

9) obszar wiedzy, dziedzinę nauki lub sztuki, dyscyplinę naukową lub artystyczną, a w 

szczególnych przypadkach także specjalność; 

10) dane jednostki organizacyjnej, która nadała stopień doktora albo doktora 

habilitowanego; 

11) datę i numer decyzji rady właściwej jednostki organizacyjnej w sprawie stwierdzenia 

nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego. 
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3. Dane, o których mowa w ust. 2, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 

31, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych jednostek 

organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora albo doktora 

habilitowanego. 

Art. 31b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolski wykaz osób, którym nadano tytuł profesora. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące dane osób, 

którym nadano tytuł profesora: 

1) imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3) kraj pochodzenia w przypadku osoby nie będącej obywatelem polskim; 

4) rok urodzenia; 

5) płeć; 

6) obszar wiedzy i dziedzinę nauki albo sztuki; 

7) datę wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; 

8) datę nadania tytułu profesora; 

9) datę i numer decyzji Centralnej Komisji w sprawie stwierdzenia nieważności 

postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 

31, wprowadza do Systemu POL-on Centralna Komisja w terminie 30 dni od dnia nadania 

tytułu profesora. 

Art. 31c. Dostęp do danych zawartych w wykazach, o których mowa w art. 31a 

ust. 1 i art. 31b ust. 1, przysługuje: 

1) właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), organom 

Centralnej Komisji, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej; 

2) rektorom uczelni i dyrektorom innych jednostek organizacyjnych 

- w zakresie danych dotyczących kierowanych przez nich jednostek. 

Art. 31d. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi 

ogólnopolską bazę streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji 

w postępowaniach habilitacyjnych według obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 

dyscyplin naukowych i artystycznych. 
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2. W bazie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące informacje: 

1) imiona i nazwisko autora rozprawy doktorskiej lub autoreferatu w postępowaniu 

habilitacyjnym; 

2) imiona i nazwiska recenzentów rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz miejsce zatrudnienia 

recenzenta; 

3) treść i datę opracowania streszczenia rozprawy doktorskiej lub autoreferatu w 

postepowaniu habilitacyjnym; 

4) treść i datę przygotowania recenzji rozprawy doktorskiej lub osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 i przepisach wydanych na podstawie art. 

31, p wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych jednostek 

organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 

habilitowanego. 

4. Dostęp do informacji zawartych w bazie, o której mowa w ust. 1, przysługuje 

właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), rektorom uczelni, 

dyrektorom innych jednostek organizacyjnych, organom Centralnej Komisji, Radzie 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”; 

9) w art. 36 w ust. 1 pkt 3-6 otrzymują brzmienie: 

„3) wykaz osób posiadających stopień doktora habilitowanego oraz osób, które nabyły 

uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 

21a, uprawnionych do recenzowania w przewodach doktorskich i postępowaniach 

habilitacyjnych, w podziale na dziedziny nauki i dziedziny sztuki, obejmujący 

imiona, nazwiska oraz jednostki organizacyjne zatrudniające wykazane osoby; 

4) wykaz osób posiadających tytuł profesora uprawnionych do recenzowania w 

postępowaniach o nadanie tytułu, w podziale na dziedziny nauki i dziedziny sztuki, z 

podaniem imion, nazwisk oraz jednostek organizacyjnych zatrudniających wykazane 

osoby; 

5) informacje o prowadzonych postępowaniach: 

a) habilitacyjnych, w tym: 

- wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem 

habilitanta, 
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- skład komisji habilitacyjnej z podaniem imion, nazwisk oraz jednostek 

organizacyjnych, w których są zatrudnieni członkowie komisji, 

- recenzje, 

b) o nadanie tytułu profesora, w tym: 

- uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu, 

- listę recenzentów z podaniem imion, nazwisk oraz jednostek 

organizacyjnych, w których są zatrudnieni, 

- recenzje; 

6) streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje złożone w przewodach o nadanie 

stopnia doktora.”; 

10) w art. 50 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Kwalifikacje I lub II stopnia uzyskane na podstawie dotychczasowych 

przepisów, stają się  odpowiednio stopniami doktora sztuki lub doktora habilitowanego 

sztuki. 

2. Osoby, których kwalifikacje II stopnia uzyskane na podstawie 

dotychczasowych przepisów, stały się stopniami doktora habilitowanego sztuki są 

uwzględniane przy ustalaniu warunków, o których mowa w art. 6, oraz mogą pełnić 

funkcję promotora i recenzenta w przewodach doktorskich i recenzenta w przewodach 

habilitacyjnych w zakresie sztuki.”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 

96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675) w art. 16 

po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych praw nie 

stanowią inaczej.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.
6)

) w art. 32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w 

brzmieniu: 

„4. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych praw nie 

stanowią inaczej.”. 

 

                                                           
6) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 84, poz. 

455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 951. 
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Art. 6. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) w art. 36 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie jeżeli przepisy odrębne dotyczące tych praw nie 

stanowią inaczej.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, 

poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 18 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Instytut osiąga przychody także z części należnych mu dochodów 

uzyskiwanych z tytułu komercjalizacji przez pracownika naukowego lub doktoranta 

wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego, 

utworu stworzonego w związku z wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny.”;  

2) w art. 29 w ust. 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) uchwalenie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 

oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych.”; 

3) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. 1. Minister nadzorujący może przyznać stypendium za wybitne 

osiągnięcia doktorantowi studiów doktoranckich prowadzonych przez instytut badawczy 

szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu wybitne osiągnięcia 

naukowe. 

2. Przyznając stypendium, o którym mowa w ust. 1, minister uwzględnia rodzaje 

osiągnięć naukowych oraz innych związanych ze studiami doktoranckimi osiągnięć 

doktoranta, a także wysoką średnią ocen. 

3. O przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia doktorant może ubiegać się 

nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.   

4. Stypendium za wybitne osiągnięcia jest finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister nadzorujący.”; 

4) po art. 43 dodaje się art. 43a-43d w brzmieniu: 

„Art. 43a. 1. Pracownikowi naukowemu, który w wyniku wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w instytucie:  
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1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu 

scalonego; 

2) stworzy utwór w związku z wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny; 

3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny, 

będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o 

zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, 

wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o którym mowa w pkt 2 

albo odmiany rośliny, określone w przepisach odrębnych.  

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone:  

1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego; 

2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej 

zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz tej 

strony; 

3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi 

inaczej. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach, gdy: 

1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego, 

2) utwór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

3) odmiana rośliny 

- stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych doktorantów.  

Art. 43b. Rada naukowa uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa: 

1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 

przemysłowej; 

2) zasady wynagradzania twórców i podziału dochodów z komercjalizacji między 

twórcą będącym pracownikiem naukowym instytutu lub doktorantem, a tym 

instytutem, w tym wysokość udziału instytutu w dochodach z komercjalizacji 

dokonywanej przez twórcę; 

3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
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4) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych; 

5) zasady i tryb, na jakich pracownik naukowy lub doktorant przekazuje instytutowi  

informację o dokonanym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym 

lub dokonanej topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i 

wyprowadzonej odmianie rośliny oraz utworze, o którym mowa w art. 43a ust. 1 pkt 

2, a także o zaciąganych zobowiązaniach, w przypadkach, w których instytutowi 

przysługuje prawo pierwokupu lub pierwszeństwa, informację o uzyskanych 

dochodach z komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez twórcę części 

przysługujących instytutowi dochodów z komercjalizacji. 

Art. 43c. 1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub 

doktoranta instytutu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii 

układu scalonego, utworu, o którym mowa w art. 43a ust. 1 pkt 2, zwanych dalej 

„własnością intelektualną”, instytutowi przysługuje prawo do części dochodów z 

komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 43b, nie 

niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów. 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Art. 43d. 1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw 

własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwokupu.   

2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi 

naukowemu lub doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia 

o zawarciu umowy sprzedaży.   

3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust. 1 oraz w przypadku 

nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje 

prawo pierwszeństwa.  

4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi 

naukowemu lub doktorantowi instytutu o wstąpieniu instytutu w miejsce nabywcy praw 

własności intelektualnej, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o dokonaniu 

czynności prawnej, obejmującej komercjalizację inną niż określona w ust. 1 oraz w 

przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej.  
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5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania 

stosunku pracy pracownika naukowego, w ramach którego doszło do stworzenia 

własności intelektualnej, oraz po jego ustaniu. W przypadku doktorantów prawo 

pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania studiów, podczas 

których doszło do stworzenia własności intelektualnej, oraz po ich zakończeniu.”. 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 

poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 55 w ust. 2 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych.”; 

2) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu: 

„Art. 70a. 1. Prezes Akademii może przyznać stypendium za wybitne osiągnięcia 

doktorantowi studiów doktoranckich prowadzonych przez instytut naukowy szczególnie 

wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe. 

2. Przyznając stypendium, o którym mowa w ust. 1 Prezes Akademii uwzględnia 

rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych związanych ze studiami doktoranckimi 

osiągnięć doktoranta, a także wysoką średnią ocen.  

3. O przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia doktorant może ubiegać się 

nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.   

4. Stypendium za wybitne osiągnięcia finansowane jest z budżetu Akademii ze 

środków, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2.”;  

3) w art. 84 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Instytuty prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty 

działalności z przydzielonych im środków publicznych na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 

r. Nr 28, poz. 146), a także z innych środków pozyskiwanych przez instytuty, w tym z 

części dochodów przysługujących instytutom z tytułu komercjalizacji przez pracownika 

naukowego lub doktoranta instytutu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego, topografii układu scalonego, utworu stworzonego w związku z 



72 

 

wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu 

scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny.”; 

4) po art. 94 dodaje się art. 94a-94d w brzmieniu: 

„Art. 94a. 1. Pracownikowi naukowemu instytutu, który w wyniku wykonywania 

obowiązków ze stosunku pracy w tym instytucie:  

1) dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu 

scalonego; 

2) stworzy utwór w związku z wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny; 

3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi odmianę rośliny, 

- będące wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o 

zasadach finansowania nauki, przysługują prawa do wynalazku, wzoru użytkowego, 

wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu, o którym mowa w pkt 

2 albo odmiany rośliny, określone w przepisach odrębnych.  

2. Przepis ust.1 nie dotyczy przypadków, gdy badania naukowe lub prace 

rozwojowe były prowadzone:  

1) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego; 

2) na podstawie umowy ze stroną finansującą te badania lub prace, przewidującej 

zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników tych badań lub prac na rzecz tej 

strony; 

3) w ramach umowy z zagraniczną jednostką naukową, o ile umowa ta nie stanowi 

inaczej. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w przypadkach, gdy: 

1) wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografia układu scalonego; 

2) utwór, o którym mowa w ust.1 pkt 2; 

3) odmiana rośliny, 

stanowi wynik badań naukowych lub prac rozwojowych doktorantów.  

Art. 94b. Rada naukowa uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa: 

1) prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 

przemysłowej; 
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2) zasady wynagradzania twórców i podziału dochodów z komercjalizacji między 

twórcą będącym pracownikiem naukowym instytutu naukowego lub doktorantem a 

tym instytutem, w tym wysokość udziału instytutu w dochodach z komercjalizacji 

dokonywanej przez twórcę; 

3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych; 

4) zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych; 

5) zasady i tryb, na jakich pracownik naukowy lub doktorant przekazuje instytutowi  

informację o dokonanym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym 

lub dokonanej topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i 

wyprowadzonej odmianie rośliny oraz utworze, o którym mowa w art. 94 a ust.1 

pkt 2, a także o zaciąganych zobowiązaniach, w przypadkach, w których 

instytutowi przysługuje prawo pierwokupu lub pierwszeństwa, informację o 

uzyskanych dochodach z komercjalizacji oraz zasady przekazywania przez twórcę 

części przysługujących instytutowi dochodów z komercjalizacji. 

Art. 94c. 1. W przypadku komercjalizacji przez pracownika naukowego lub 

doktoranta instytutu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii 

układu scalonego, utworu, o którym mowa w art.94 a ust.1 pkt 2, zwanych dalej 

„własnością intelektualną”, instytutowi przysługuje prawo do części dochodów z 

komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 94 b, nie 

niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów. 

2. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Art. 94d. 1. W przypadku komercjalizacji polegającej na sprzedaży praw 

własności intelektualnej, instytutowi przysługuje prawo pierwokupu.   

2. Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone pracownikowi 

naukowemu lub doktorantowi instytutu, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia 

o zawarciu umowy sprzedaży.   

3. W przypadku komercjalizacji innej niż określona w ust.1 oraz w przypadku 

nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej, instytutowi przysługuje 

prawo pierwszeństwa.  
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4. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez oświadczenie złożone 

pracownikowi naukowemu lub doktorantowi instytutu o wstąpieniu instytutu w miejsce 

nabywcy praw własności intelektualnej, w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia 

o dokonaniu czynności prawnej, obejmującej komercjalizację inną niż określona w ust.1 

oraz w przypadku nieodpłatnego udostępnienia praw własności intelektualnej.  

5. Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania 

stosunku pracy pracownika naukowego, w ramach którego doszło do stworzenia 

własności intelektualnej oraz po jego ustaniu. W przypadku doktorantów prawo 

pierwokupu lub pierwszeństwa można wykonać w czasie trwania studiów, podczas 

których doszło do stworzenia własności intelektualnej oraz po ich zakończeniu.”. 

 

Art. 9. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. dostosują profile 

prowadzonych kierunków studiów pierwszego stopnia utworzonych i realizowanych przed 

dniem wejścia w życie ustawy do wymagań określonych w art. 11 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.  

 

Art. 10. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. dostosują profile 

prowadzonych kierunków studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

utworzonych i realizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy do wymagań określonych 

w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 11. Z dniem 30 września 2015 r. wygasają uprawnienia do prowadzenia kierunku 

studiów uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli po dniu 30 września 

2011 r. uczelnia nie prowadzi kształcenia na tym kierunku.   

 

Art. 12. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, prowadzonych w sprawach, o których mowa w art. 11b ust. 1-3 oraz art. 11c ust. 1-6 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 13. Do umów o warunkach odpłatności za studia zawartych przed dniem wejścia w 

życie ustawy art. 160a stosuje się odpowiednio. 
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Art. 14 Przepisy art. 167a  nie stosuje się do studentów, którzy w dniu wejścia wżycie 

ustawy studiowali na ostatnim roku studiów.  

 

Art. 15. Uczelnie w terminie do dnia 31 grudnia 201…r. wprowadzą dane do 

repozytorium, o którym mowa w art. 167a ust. 6. Obowiązek wprowadzenia danych obejmuje 

prace dyplomowe po pozytywnym zakończeniu obrony po dniu 30 września 2005 r. Art. 14 

Art. 167 ust. 2a wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

Art. 16. Uczelnie, w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. są obowiązane uzupełnić 

dane w ogólnopolskich wykazach, o których mowa w art. 170 c, 170 d i 201a ust. 1.   

 

Art. 17. Senaty uczelni są obowiązane, nie później niż w terminie do dnia 30 września 

2014 r . podjąć uchwały, o których mowa w art. 170g.  

 

Art. 18 Środowiskowe studia doktoranckie niespełniające w dniu wejścia w życie 

ustawy warunku określonego w art. 195 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

ulegają likwidacji z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że w tym okresie spełnią ten warunek. 

 

Art. 19 W terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy: 

1) senat, w a przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, jest 

zobowiązany uchwalić regulaminy, o których mowa w art. 86 c i w art. 86 h ustawy - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu nadanym niniejszą;  

2) - rada naukowa instytutu badawczego uchwali regulamin, o którym mowa w art. 43 b 

ustawy o instytutach badawczych, dodanym niniejszą ustawa; 

3) -rada naukowa instytutu Polskiej Akademii Nauk uchwali regulamin, o którym mowa w 

art. 94 b ustawy o PAN, dodanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 20. Wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach: 

1) dotyczących: 

a) pozwoleń na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Polską 

Komisję Akredytacyjną, 

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów niezaopiniowanych przez 

Polską Komisję Akredytacyjną 
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- są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie; 

2) dotyczących: 

a) pozwoleń na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Polską Komisję 

Akredytacyjną, 

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów zaopiniowanych przez 

Polską Komisję Akredytacyjną 

- są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

dotychczasowych; 

3) co do których postępowanie zostało zakończone wydaniem 

nieprawomocnej decyzji, są rozpatrywane według przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 21. 1. Wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy postępowania w 

sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, doktorantów i 

nauczycieli akademickich prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed 

dniem wejścia w życie ustawy są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonym na 

podstawie dotychczasowych przepisów. 

 

Art. 22. Przepisy art. 86 d - 86 g ustawy , art. 43 a, art. 43 c-43 d ustawy o 

instytutach badawczych i art. 94 a, art. 94 c – 94 d ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mają 

zastosowanie do: 

1) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układu 

scalonego, dokonanych po wejściu w życie ustawy,  

2) odmian roślin wyhodowanych albo odkrytych i wyprowadzonych po wejściu w życie 

ustawy, 

utworów, powstałych w związku z: wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną 

odmianą rośliny - ustalonych po raz 

 

Art. 23. 1 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o 

której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie  niniejszej 

ustawy, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 1,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą  jednak nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 24. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 16, 

pkt 87, pkt 93, pkt 95, pkt 96, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2014 r.; 

 


