
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 23 czerwca 2016 r. 

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

 

(druk nr 216) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(pkt 1 – 14a pominięto) 

 [14b)  program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów 

kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z 

przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;] 

<14b) program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów 

kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów kształcenia, zgodny 

z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis 

procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz 

z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;> 

(pkt 15 - 17 uchylone); 

18)  standardy kształcenia - zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące 

procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

[18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie 

efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa 

wyższego, uwzględniający ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;] 

<18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – ogólne charakterystyki 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);> 

(pkt 18b – 18m pominięto) 

[18n)  efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;] 

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

uzyskiwanych w procesie uczenia się;> 
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( pkt 18o – 36 pominięto) 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) studiach bez bliższego określenia - rozumie się przez to studia wyższe; 

2) poziomie kształcenia - rozumie się przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia; 

3) związku uczelni, bez bliższego określenia - rozumie się przez to związek uczelni 

publicznych albo związek uczelni niepublicznych; 

4) tytule zawodowym - rozumie się przez to tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra 

inżyniera lub tytuł równorzędny; 

5) komercjalizacji, bez bliższego określenia - rozumie się przez to komercjalizację 

bezpośrednią i pośrednią. 

3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy 

dotyczące takich jednostek stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

4. Jeżeli żadna z podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni nie prowadzi: 

1)   działalności naukowej i studiów doktoranckich albo 

2)   kierunku studiów 

-  przepisy ustawy dotyczące podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tej 

działalności stosuje się odpowiednio do całej uczelni. 

 

Art. 6. 

1. Uczelnia ma w szczególności prawo do: 

1)   prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich kierunków; 

2)   współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, 

w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu 

pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania 

mobilności naukowców; 

3)   wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w 

szczególności przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze środków, o 

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, 

poz. 1092); 

4)   prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, 

jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z 

przysługującymi jej uprawnieniami, w tym: 

a)  ustalania warunków przyjęcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i 

formach studiów, z wyjątkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-

dentystycznym, w zakresie w jakim mają do nich zastosowanie przepisy wydane 

na podstawie art. 8 ust. 9, 

[b)  ustalania programów kształcenia uwzględniających efekty kształcenia zgodnie z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zwanymi dalej 

"Krajowymi Ramami Kwalifikacji", dla obszarów kształcenia określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2;] 
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<b) ustalania programów kształcenia  uwzględniających efekty kształcenia 

zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

zwanymi dalej „Krajowymi Ramami Kwalifikacji”;> 

5)   prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń; 

6)  wydawania dyplomów ukończenia studiów potwierdzających uzyskanie tytułu 

zawodowego, świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów 

dokształcających i szkoleń; 

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

2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni mają prawo nadawania stopni naukowych 

doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

 

Art. 8. 

1. Studia w uczelni są prowadzone w ramach kierunku studiów; przyjęcie studenta na 

określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku studiów. 

Kierunek studiów może być prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną 

uczelni albo łącznie przez kilka takich jednostek. 

2. Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego może organizować indywidualne studia międzyobszarowe, 

obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na 

co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w danej uczelni przez podstawową 

jednostkę organizacyjną, mającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w 

obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem. 

[3.  Senat uczelni publicznej określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych 

kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczbę miejsc dla osób, 

dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, 

kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami 

zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając o zgodność 

struktury kierunków studiów z misją uczelni. Uchwałę senatu przesyła się w terminie 

miesiąca od dnia jej podjęcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i 

właściwemu ministrowi nadzorującemu uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2.] 

<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 dbając o zgodność struktury 

kierunków studiów z misją uczelni. Uchwałę senatu przesyła się w terminie miesiąca 

od dnia jej podjęcia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i 

właściwemu ministrowi nadzorującemu uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2.> 

4.  Zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia 

stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia 

stacjonarne na poprzedni rok akademicki następuje, na wniosek rektora, w drodze decyzji 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo w drodze decyzji 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; 

2)   osiągnięcia uczelni w określonych dziedzinach nauki i związany z nimi zakres 

kształcenia; 

3)   oceny jakości kształcenia dokonane przez Polską Komisję Akredytacyjną; 

4)   zasadę dążenia do zapewnienia równomiernego dostępu do studiów nieodpłatnych na 

obszarze kraju; 

5)   zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 

[6)   liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim, 

w tym studentów, dla których jest to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w 

uczelni publicznej.] 

<6) liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku 

akademickim.> 

5.  (uchylony). 

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

podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 4, termin składania wniosków, o których 

mowa w ust. 4, i zakres danych zawartych we wnioskach, niezbędnych do podjęcia tych 

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 rynku pracy na absolwentów poszczególnych kierunków studiów. 

[7. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym 

związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię. 

8. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa 

w ust. 7, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego.] 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na kierunki 

lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając zasady 

określone w ust. 4, możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na 

absolwentów tych kierunków. 

10. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit miejsc na kierunki 

studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach 

wojskowych, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na 

absolwentów tych kierunków. 
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11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, limit miejsc 

na kierunki studiów dla strażaków w służbie kandydackiej oraz dla strażaków w służbie 

stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego, uwzględniając możliwości 

dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. 

 

Art. 9. 

[1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki, jakie musi spełniać opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, 

uwzględniając przyporządkowanie kwalifikacji do obszarów kształcenia oraz dziedzin 

i dyscyplin określonych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 

2)   Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opis efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, 

z uwzględnieniem poziomów i profili kształcenia. 

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

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wzorcowe efekty 

kształcenia dla wybranych kierunków studiów, uwzględniając poziom i profil kształcenia w 

poszczególnych obszarach kształcenia.] 

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

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 będących osobami, 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, 

zaliczanych do minimum kadrowego, 

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

danym kierunku studiów, 

c)  zakres informacji objętych wnioskiem o nadanie podstawowej jednostce 

organizacyjnej uczelni, o której mowa w art. 11 ust. 3 i 5, uprawnienia do 

prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, 

składanym w formie elektronicznej do ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, 

d)  zakres informacji objętych wnioskiem o przywrócenie podstawowej jednostce 

organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia, składanym w formie elektronicznej do 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

-  uwzględniając zasady określone w art. 9a i art. 112a, potrzeby rynku pracy, a także 

mając na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia; 

1a) kierunki studiów, które są prowadzone jako jednolite studia magisterskie, kierunki 

studiów, które są prowadzone jako studia drugiego stopnia, oraz kierunki studiów, które 

mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, uwzględniając zróżnicowane 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

kwalifikacje absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz potrzeby rynku 

pracy; 

2)   warunki, jakie musi spełniać program kształcenia uwzględniając: 

a)  zakładane efekty kształcenia, 

b)  opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów z punktami ECTS 

przypisanymi do poszczególnych modułów, 

c)  sposób weryfikacji efektów; 

[3) podstawowe kryteria i zakres oceny programowej, o której mowa w art. 48a ust. 3, 

uwzględniając: 

a)  spełnianie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia, w tym opis i analizę efektów kształcenia, 

b)  akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych, 

c)  działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, 

d)  organizację i realizację procesu kształcenia oraz udział studentów w jego 

kształtowaniu i ocenie, 

e)  współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, 

f)  umiędzynarodowienie procesu kształcenia, 

g)  funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się 

- mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości kształcenia; 

4) podstawowe kryteria i zakres oceny instytucjonalnej, o której mowa w art. 48a ust. 4 i 

4a, uwzględniając: 

a)  funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jakości kształcenia, 

b)  akredytacje lub certyfikaty instytucji międzynarodowych, 

c)  wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych w podstawowej 

jednostce organizacyjnej uczelni, 

d)  zgodność działania podstawowej jednostki organizacyjnej z misją i strategią rozwoju 

uczelni, 

e)  współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym współpracę z 

instytucjami akademickimi i naukowymi w realizacji strategii rozwoju podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni 

- mając na uwadze podnoszenie jakości działania, pomnażanie osiągnięć i efektywne 

wykorzystanie potencjału ocenianej podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;] 

5)   szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej podstawowej 

jednostki organizacyjnej, uwzględniając obowiązek spełnienia warunków określonych 

w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, odrębnie dla każdego kierunku studiów. 

 

Art. 11. 

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 i 2 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 
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kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia, 

do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do 

poziomu i profilu kształcenia. W przypadku kierunków studiów wymienionych w art. 9b 

uchwała senatu uwzględnia standardy kształcenia określone dla tych kierunków. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczelni, w której nie ma podstawowej jednostki 

organizacyjnej prowadzącej co najmniej jeden kierunek studiów, jeżeli w jej strukturze 

występuje co najmniej jedna jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do 

których jest przyporządkowany kierunek studiów, spełniająca warunki określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na podstawie art. 9c - w 

przypadku kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, która: 

1)   posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może 

uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia 

określonym przez senat uczelni: 

a)  studiów o profilu praktycznym na tym kierunku i określonym poziomie 

kształcenia, 

b)  studiów o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku i określonym poziomie 

kształcenia; 

2)   nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może 

uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia 

określonym przez senat uczelni: 

a)  studiów o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

b)  studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia, jeżeli: 

–  prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia uzyskały co 

najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej,. 

–  zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego lub będących osobami, 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, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związaną z danym 

kierunkiem studiów, 

– prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. 
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4. Podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni, o których mowa w ust. 3, uprawnienie 

do prowadzenia studiów nadaje, na wniosek rektora, w drodze decyzji, minister właściwy 

do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii: 

1)   Polskiej Komisji Akredytacyjnej - dotyczącej efektów kształcenia określonych przez 

senat uczelni oraz spełniania warunków określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, a także na podstawie art. 9c - w przypadku 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

2)   właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 33 ust. 2. 

5. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których 

jest przyporządkowany kierunek studiów, spełniająca warunki określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 9b, 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 właściwego ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w 

art. 33 ust. 2, oraz ministra właściwego do spraw zdrowia - w przypadku uprawnienia do 

prowadzenia studiów na kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku 

farmacja. 

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do uczelni, w której nie ma podstawowej 

jednostki organizacyjnej prowadzącej co najmniej jeden kierunek studiów, jeżeli w jej 

strukturze nie występuje jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienie do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

7. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, uprawniającej do prowadzenia 

studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo jest uzyskanie akredytacji ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.). 

8. Warunkiem wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, uprawniającej do prowadzenia 

studiów na kierunku analityka medyczna jest uzyskanie zgody ministra właściwego do 

spraw zdrowia. W przypadku gdy o nadanie uprawnienia wystąpiła podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia, 

opinia, o której mowa w ust. 4 pkt 2, nie jest wymagana. 

9. 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. 

[10. Jeżeli senat uczelni określił efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia, przyjmując w całości wzorcowy opis tych efektów określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o której 

mowa w ust. 4 pkt 1, nie obejmuje oceny tych efektów. 
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11. Senat uczelni, określając efekty kształcenia dla kierunku analityka medyczna, przyjmuje w 

całości wzorcowy opis efektów kształcenia określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2.] 

12. W publicznej uczelni zawodowej opis efektów kształcenia określa senat, po zasięgnięciu 

opinii konwentu. 

13. Do prowadzenia studiów przez jednostki międzyuczelniane lub jednostki wspólne stosuje 

się odpowiednio przepisy ust. 1-9 i art. 10a. 

 

Art. 11a. 

1. Rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra 

nadzorującego uczelnię i Polską Komisję Akredytacyjną o uruchomieniu kształcenia na 

kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku. 

[2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jakość kształcenia na danym kierunku studiów, 

uwzględniając jego efekty, a także spełnianie warunków określonych w art. 9a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c. Ocena ta może 

być również dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.] 

[3. W przypadku wątpliwości co do spełniania warunków do prowadzenia studiów 

określonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 

art. 9b lub art. 9c przez podstawowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11, 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po otrzymaniu zawiadomienia rektora o 

uruchomieniu kształcenia, występuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o 

dokonanie oceny.] 

<3. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania warunków prowadzenia studiów 

przez podstawowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po otrzymaniu zawiadomienia rektora o 

uruchomieniu kształcenia, występuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 

wnioskiem o dokonanie oceny jakości kształcenia.> 

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 i 5, 

uprawnienie to wygasa z mocy prawa. 

5. W przypadku gdy uczelnia nie przeprowadziła rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil 

kształcenia w okresie dwóch lat od końca semestru, w którym przeprowadzono ostatnią 

rekrutację, rekrutacja na ten kierunek zostaje wstrzymana do końca cyklu kształcenia, a 

uprawnienie do prowadzenia studiów wygasa z mocy prawa z dniem zakończenia cyklu 

kształcenia na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. 

 

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 lub kontach płatników składek. 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, obejmujące: 

1)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

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 trzech miesięcy od dnia 

otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, dane określone w ust. 3 pkt 2, uzupełnione 

o: 

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)   pierwsze trzy cyfry kodu pocztowego adresu zameldowania lub adresu zamieszkania, 

lub adresu do korespondencji osoby ubezpieczonej; 

5)   kod Polskiej Klasyfikacji Działalności płatnika składek; 

6)   kod płatnika składek wygenerowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

niepozwalający na identyfikację płatnika; 

7)   podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby 

ubezpieczonej lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 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 w podziale na miesiące tego okresu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje połączenia danych, o których mowa w ust. 3 i 

ust. 4 pkt 2-7. 

7. W procesie tworzenia zbioru danych, o których mowa w ust. 4, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych nie zapisuje na trwałym nośniku danych zawierających numer PESEL. 

8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przechowuje dane, o których mowa w ust. 3, do dnia 

przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego danych, o których 

mowa w ust. 4. 

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie upublicznia ani nie udostępnia 

danych, o których mowa w ust. 4. 
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10. 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 zagregowanych 

wyników monitoringu obejmujących mniej niż dziesięć osób. 

11. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przechowuje dane, o których mowa w 

ust. 4, przez okres pięciu lat od dnia przekazania danych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

12. W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia może 

prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. 

13. W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 12, uczelnia może przetwarzać 

dane osobowe absolwentów obejmujące: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   adres do korespondencji[.] <;> 

<3) adres poczty elektronicznej.> 

 

Art. 18. 

1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja oraz połączenie z inną uczelnią 

publiczną następują w drodze ustawy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

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. 

2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz połączenie z 

inną publiczną uczelnią zawodową następują w drodze rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. Likwidacja uczelni publicznej, jej połączenie z inną uczelnią publiczną oraz zmiana jej 

nazwy następują po zasięgnięciu opinii senatu lub senatów uczelni, których te akty 

dotyczą. 

[4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo połączenie z 

inną publiczną uczelnią zawodową następują odpowiednio na wniosek sejmiku 

województwa lub rektora albo sejmiku województwa lub rektorów uczelni.] 

<4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo 

połączenie z inną publiczną uczelnią zawodową następują: 

1) na wniosek sejmiku województwa; 
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2) z inicjatywy: 

a) Ministra Obrony Narodowej – w przypadku wojskowej uczelni zawodowej, 

b) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku uczelni 

zawodowej służb państwowych, 

c) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – w przypadku 

pozostałych publicznych uczelni zawodowych.> 

<4a. Likwidacja albo zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej następują także na 

wniosek rektora tej uczelni, a połączenie publicznej uczelni zawodowej z inną 

publiczną uczelnią zawodową – na wniosek rektorów tych uczelni.> 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się akt notarialny zawierający zobowiązanie 

przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na jej rzecz własności 

nieruchomości niezbędnych do prawidłowego działania. 

6. Do włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 1 i 3, z tym że włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni 

akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty. 

7. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o których mowa w ust. 

2, w przypadku tworzenia lub likwidacji wojskowej uczelni zawodowej, jej połączenia z 

inną wojskową uczelnią zawodową oraz zmiany jej nazwy wykonuje Minister Obrony 

Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 

8. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o których mowa w ust. 

2, w przypadku tworzenia lub likwidacji uczelni zawodowej służb państwowych, jej 

połączenia z inną uczelnią zawodową służb państwowych oraz zmiany jej nazwy 

wykonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

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 oraz art. 100 ust. 3, repozytorium, o 

którym mowa w art. 167b ust. 1, wykazy, o których mowa w art. 129a, art. 170c 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. 

1a. Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on" jest 

systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 

ministra właściwego do spraw nauki. 

1b. Dane osobowe zgromadzone w Systemie POL-on nie są podawane do publicznej 

wiadomości, z wyłączeniem następujących danych zamieszczonych w: 
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1)   ogólnopolskim wykazie osób, którym nadano stopień doktora lub doktora 

habilitowanego, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  nadanego stopnia, 

c)  obszaru wiedzy, dziedziny nauki lub sztuki, dyscypliny naukowej lub artystycznej, 

a także specjalności - jeżeli została określona, 

d)  danych jednostki organizacyjnej, która nadała stopień; 

2)   ogólnopolskim wykazie osób, którym nadano tytuł profesora, o którym mowa w art. 

31b ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  daty nadania tytułu, 

c)  obszaru wiedzy i dziedziny nauki albo sztuki; 

3)   ogólnopolskim wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, o 

którym mowa w art. 129a: 

a)  imion i nazwiska, 

b)  tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, 

c)  informacji o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia[.] 

<,> 

<d) informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa 

w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.> 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić instytutowi badawczemu 

administrowanie bazami danych Systemu POL-on, zapewniając na ten cel środki 

finansowe. 

3. Dane do Systemu POL-on wprowadzają, aktualizują, archiwizują i usuwają podmioty, o 

których mowa w art. 129a ust. 3, art. 167b ust. 4 zdanie pierwsze, art. 170c ust. 2a i art. 

201a ust. 3 oraz w art. 31a ust. 3, art. 31b ust. 3 i art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 

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

sztuki, a także Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz uczelnie prowadzone 

przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujące dotacje i inne środki z budżetu państwa. 

4. [Rektor uczelni corocznie składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że 

dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzone przez niego do Systemu POL-on, są zgodne 

ze stanem faktycznym.] <Rektor uczelni corocznie składa w Systemie POL-on 

oświadczenie potwierdzające, że dane, o których mowa w ust. 1, oraz dane 

gromadzone w celu dokonania podziału dotacji, o których mowa w art. 94–94b, 

wprowadzone przez niego do Systemu POL-on, są zgodne ze stanem faktycznym.> 

Oświadczenie nie obejmuje danych wprowadzanych do repozytorium, o których mowa w 

art. 167b ust. 2. Oświadczenie dotyczące liczby studentów składa się do dnia 15 grudnia 

według stanu na dzień 30 listopada, oświadczenie dotyczące danych, o których mowa w 

art. 35 ust. 2 oraz art. 100 ust. 3 - jednocześnie z przekazaniem tych danych w Systemie 
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POL-on, a oświadczenie w pozostałym zakresie - do dnia 15 stycznia według stanu na 

dzień 31 grudnia. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, 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. 

 

Art. 35. 

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. 

[2. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie z 

wykonania planu rzeczowo-finansowego.] 

<2. Rektor uczelni publicznej przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku 

następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.> 

<2a. Rektor uczelni niepublicznej przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na 

podstawie art. 94 ust. 4 i 4a oraz art. 94b.> 

3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w 

terminie miesiąca od podjęcia, uchwały właściwych organów uczelni w sprawach: 

[1)   przyjęcia lub zmiany statutu;] 

2)   uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej 

na prowadzonych kierunkach studiów; 

3)   utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie 

materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki; 

4)   (uchylony); 

[5)  przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz 

zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami 

odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego 

podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwałodawczego 

samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 

ust. 6.] 

<3a. Rektor uczelni zamieszcza na stronie internetowej uczelni: 
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1) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie zasad i 

trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie – w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwał; 

2) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub studiów 

doktoranckich wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu 

uchwałodawczego samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 

lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na 

podstawie art. 161 ust. 2 w związku z art. 196 ust. 6 – w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwał przez te organy uchwałodawcze.> 

[4. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego związku uczelni.] 

<4. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio do organu zarządzającego związku uczelni.> 

5. Przepisy ust. 1-3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, 

artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje się odpowiednio do ministrów 

wskazanych w art. 33 ust. 2. 

[5a. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio do założyciela uczelni niepublicznej w 

przypadku nadania statutu przez założyciela.] 

<5a. Przepis ust. 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio do założyciela uczelni niepublicznej w 

przypadku nadania statutu przez założyciela.> 

6. Organy, o których mowa w ust. 4 i 5, przekazują dane, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 

ust. 3 pkt 2 i 3 również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. 

7. (uchylony). 

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

POL-on. 

 

<Art. 40c. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może prowadzić działania na rzecz 

podniesienia poziomu wiedzy w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym realizując 

projekty, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).> 

 

Art. 45. 

1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest wybieralnym 

organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. 

2. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości. 

3. Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem 

właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w 

ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i 

innowacyjnej państwa, a w szczególności: 

1)   wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa 

wyższego, nauki, kultury i oświaty; może również zwracać się w tych sprawach do 

organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni, w tym o udzielenie 
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wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i ministra właściwego do spraw nauki oraz innych ministrów; 

2)   sporządza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw nauki oraz inne organy władzy i 

administracji publicznej lub z inicjatywy własnej; 

3)   opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju 

nauki i innowacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki; 

4)   wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, których 

dysponentami są minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister 

właściwy do spraw nauki, w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z 

budżetu państwa, a także w sprawach środków na naukę i szkolnictwo wyższe 

przewidzianych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są ministrowie 

wskazani w art. 33 ust. 2; 

5)   opiniuje plany i sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki i 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

6) (uchylony); 

[7)   wyraża opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia;] 

<7) wyraża opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji;> 

8)   wyraża opinie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów, o których 

mowa w art. 9b i 9c[;] <.> 

[9)   przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje 

dotyczące wzorcowych opisów efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

studiów, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia, przypisanych do 

odpowiednich obszarów kształcenia.] 

4. Rada może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi 

w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

Art. 48a. 

1. Komisja jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

2. Komisja w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości 

oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. 

[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 1-3, art. 9b, a także art. 9c w przypadku 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

3)   funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się.] 

<3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena 

programowa), mając na uwadze: 
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1) programy kształcenia, z uwzględnieniem misji i strategii rozwoju uczelni; 

2) standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b i art. 

9c; 

3) kwalifikacje nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze 

studentami; 

4) współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia; 

5) skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia; 

6) funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się; 

7) umiędzynarodowienie procesu kształcenia; 

8) akredytacje i certyfikaty instytucji krajowych i międzynarodowych; 

9) infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji efektów kształcenia; 

10) wsparcie studentów w procesie uczenia się.> 

[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; ocenę instytucjonalną 

przeprowadza się w jednostce, w której wcześniej dokonano oceny programowej na 

większości prowadzonych przez nią kierunków studiów. 

4a. W uczelniach nieposiadających podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej co 

najmniej jeden kierunek studiów ocena instytucjonalna dokonywana przez Komisję dotyczy 

całej uczelni. Ocenę instytucjonalną przeprowadza się, jeżeli wcześniej dokonano w 

uczelni oceny programowej na większości prowadzonych przez nią kierunków studiów.] 

[5. Komisja dokonuje ocen, o których mowa w ust. 3 i 4, z inicjatywy własnej lub na wniosek 

uczelni oraz w przypadkach określonych w art. 11a ust. 2 i 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek 

ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.] 

<5. Komisja dokonuje oceny programowej z inicjatywy własnej lub na wniosek uczelni 

oraz, w przypadkach określonych w art. 11a ust. 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.> 

6. Do członków oraz ekspertów Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 

98, poz. 1071, z późn. zm.). Wyłączenia członka Komisji lub eksperta dokonuje 

przewodniczący Komisji. 

<7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

ogólne kryteria oceny programowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia wysokiej 

jakości kształcenia.> 

 

[Art. 49. 

1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego: 

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

jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 
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2)   wyniki oceny programowej, w tym kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela, 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 których 

mowa w art. 85 ust. 5. 

2. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz wyniki ocen, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, 

medycznych oraz morskich Komisja przekazuje również odpowiednio ministrom 

wskazanym w art. 33 ust. 2. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Komisja może zwracać się do uczelni o udzielenie 

wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać wizytacje uczelni. 

4. Na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Komisja, poza przyjętym 

przez siebie harmonogramem prac, niezwłocznie dokonuje we wskazanej uczelni lub jej 

jednostce organizacyjnej oceny programowej lub oceny instytucjonalnej, w zakresie 

wskazanym we wniosku. 

5. Komisja może, na wniosek zainteresowanej uczelni, dokonywać oceny jakości kształcenia, 

włączając to zadanie do harmonogramu prac Komisji. 

6. Komisja dokonując ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, stosuje skalę ocen: 

wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna. 

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

przedstawia w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia doręczenia wniosku. W 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem o 

przedłużenie tego terminu. 

8. Wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z uzasadnieniem, Komisja przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w terminie nie dłuższym niż 

czternaście dni od dnia podjęcia uchwały. 

9. Komisja może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich, studentów i 

doktorantów ocenianych uczelni w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, o których 

mowa w ust. 1-4.] 

 

<Art. 49. 

1. Komisja przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego: 

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

jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 

2) wyniki oceny programowej, w tym kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, a także przestrzegania warunków 

prowadzenia studiów; 

3) opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia; 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

o których mowa w art. 85 ust. 5. 

2. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz wyniki oceny 

programowej w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, 

artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje również 

odpowiednio ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Komisja może zwracać się do uczelni o 

udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać wizytacje uczelni. 

4. Na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Komisja 

niezwłocznie dokonuje w uczelni lub jej jednostce organizacyjnej oceny 

programowej, w zakresie wskazanym we wniosku. 

5. Komisja może dokonywać oceny programowej na wniosek zainteresowanej uczelni, 

w tym uczelni, o której mowa w art. 1 ust. 2. 

6. Komisja dokonując oceny programowej stosuje skalę ocen: wyróżniająca, 

pozytywna, warunkowa, negatywna. 

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

Komisja przedstawia w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia doręczenia 

wniosku. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może wystąpić z 

wnioskiem o przedłużenie tego terminu. 

8. Wyniki oceny programowej wraz z uzasadnieniem Komisja przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w terminie nie dłuższym niż czternaście 

dni od dnia podjęcia uchwały. 

9. Komisja może przetwarzać dane osobowe nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia ze studentami oraz studentów ocenianych uczelni w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1–4.> 

 

Art. 50. 

1. Komisja działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy. 

2. Organami Komisji są: 

1)   przewodniczący; 

2)   sekretarz; 

3)   prezydium. 

3. W skład prezydium wchodzą: 

1)   przewodniczący Komisji; 

2)   sekretarz; 

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

4)   przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   dwaj przedstawiciele organizacji pracodawców. 

4. W skład Komisji wchodzą: 

[1)   zespoły działające w ramach obszarów kształcenia określonych w przepisach 

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

<1) zespoły działające w ramach obszarów kształcenia;> 
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2)   zespół odwoławczy. 

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

Komisji będących przedstawicielami obszaru kształcenia, w tym co najmniej trzech 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w 

dziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych z tym obszarem kształcenia, a także 

co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawców. 

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

najmniej po jednym przedstawicielu każdego obszaru kształcenia. Członkostwa w zespole 

odwoławczym nie można łączyć z członkostwem w zespole, o którym mowa w ust. 4 pkt 

1. 

 

Art. 53. 

[1. Organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, szczegółowe 

kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposób wyznaczania recenzentów określa statut 

uchwalony przez Komisję na posiedzeniu plenarnym.] 

<1. Organizację i tryb działania Komisji, szczegółowe kompetencje jej organów, 

szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej oraz sposób 

wyznaczania recenzentów określa statut uchwalony przez Komisję na posiedzeniu 

plenarnym.> 

1a. Statut, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie, jeżeli minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego nie zgłosi w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania statutu 

zastrzeżeń co do jego zgodności z prawem. 

2. Obsługę administracyjną i finansową Komisji wykonuje Biuro Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, zwane dalej "biurem". 

3. Biuro jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków ustalanych w części 

budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

4.  Dyrektora biura powołuje i odwołuje przewodniczący Komisji. Powołanie dyrektora biura 

następuje po przeprowadzeniu konkursu. Pozostałych pracowników biura zatrudnia 

dyrektor po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru. 

5. Szczegółowy zakres działalności biura oraz jego organizację określa regulamin 

organizacyjny nadany przez przewodniczącego Komisji. 

 

Art. 53a. 

[1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwały dotyczące oceny programowej 

i oceny instytucjonalnej wraz z uzasadnieniem oraz raporty zespołów oceniających w 

terminie czternastu dni od dnia, w którym uchwała stała się prawomocna.] 

<1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej uchwały dotyczące oceny 

programowej wraz z uzasadnieniem oraz raporty zespołów oceniających w terminie 

czternastu dni od dnia, w którym uchwała stała się prawomocna.> 

2. Uchwały wraz z uzasadnieniem Komisja zamieszcza również w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
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Art. 63. 

[1. W skład konwentu uczelni publicznej, z wyłączeniem publicznej uczelni zawodowej, mogą 

wchodzić przedstawiciele: 

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; 

5)   uczelni.] 

<1. W skład konwentu uczelni publicznej wchodzą przedstawiciele: 

1) otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni i samorządu terytorialnego – 

stanowiący nie mniej niż połowę składu; 

2) uczelni.> 

[1a. W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej: 

1)   wchodzą przedstawiciele: 

a)  organów samorządu terytorialnego - nie więcej niż dwóch, 

b)  pracodawców - co najmniej pięciu, 

c)  uczelni; 

2)   mogą wchodzić 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.] 

2. W skład konwentu publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przedstawiciele uczelni 

akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współdziała. 

[3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków, w tym 

przedstawicieli, o których mowa w ust. 1-2, określa statut. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, skład konwentu 

nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzględniając zadania uczelni jako 

jednostki wojskowej.] 

<3. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania jego członków określa statut. 

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, skład konwentu 

nadzorowanych przez niego uczelni, uwzględniając zadania uczelni jako jednostki 

wojskowej.> 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, skład 

konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzględniając zadania 

uczelni jako jednostki właściwej służby państwowej. 

 

Art. 98. 

1. Przychodami uczelni publicznej są w szczególności: 
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1)   dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1-6, 8, 9 i 11 oraz art. 

94b; 

2)   uzyskane z budżetu państwa środki na naukę, o których mowa w ustawie wymienionej 

w art. 97; 

3)  odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz za kształcenie na studiach i studiach 

doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, a także za świadczone 

przez uczelnie artystyczne usługi artystyczne; 

3a)  opłaty za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się; 

4)   opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia; 

5)   jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu 

związanego z tokiem studiów; 

6)   odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i 

wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także 

opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej; 

7)   przychody z działalności gospodarczej; 

8)   przychody z udziałów i odsetek; 

9)   przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie 

z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo 

innej umowy; 

10)  przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej; 

11)  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; 

12)  środki, o których mowa w art. 94 ust. 6; 

13)  przychody z wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86e ust. 2, oraz z części środków 

przysługujących uczelni z tytułu komercjalizacji dokonanej przez pracowników. 

[2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala na rok akademicki, w drodze 

rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając 

specyfikę kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających 

uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.] 

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

maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając specyfikę 

kierunków studiów, w tym konieczność przeprowadzenia testów sprawdzających 

uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną kandydata.> 

2a. Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 

uwzględniając zasadę, że opłata nie może przekraczać kosztów planowanych do 

poniesienia w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z 

przyjmowaniem na studia na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia. 

3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni. 

 

Art. 99. 

1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 
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1a) (uchylony); 

1b) (uchylony); 

2)   powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych 

studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

3)   prowadzeniem studiów w języku obcym; 

4)  prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń; 

6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

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 i 2, 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, 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. 

2a. (uchylony). 

3. Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1, oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub 

części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają 

wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach 

stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. 

4. Zasady pobierania opłat i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany 

w statucie, z tym że opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem 

studentów na studiach i studiach doktoranckich oraz opłaty związane z powtarzaniem 

określonych zajęć na studiach i studiach doktoranckich nie mogą przekraczać kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, 

odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich oraz zajęć na studiach lub studiach 

doktoranckich, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju 

uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, 

w tym amortyzacji i remontów. 

5. Wysokość opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może 

przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 

[6. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz o 

wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług uczelnia 

zamieszcza na swojej stronie internetowej.] 

<6. Informację o wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1 i 4, 

uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.> 
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Art. 100. 

1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty swojej działalności, zobowiązania oraz wydatki na 

rozwój i inne potrzeby z przychodów określonych w art. 98 ust. 1. 

2. Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych oraz o rachunkowości. 

2a. Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany w statucie 

uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami 

pochodzącymi z budżetu państwa, również zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2b. W uczelni rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

[3. Plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od jego uchwalenia: 

1)   uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nadzór, oraz 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

2)   uczelnia niepubliczna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego.] 

<3. Uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, który sprawuje nad nią nadzór, plan 

rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od dnia jego uchwalenia.> 

 

Art. 100a. 

[1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie dłuższym niż pięć ostatnich lat 

przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym 

bieżący rok budżetowy na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowiązana 

do opracowania programu naprawczego.] 

<1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie dłuższym niż pięć 

ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budżetu państwa otrzymanej w roku 

poprzedzającym bieżący rok budżetowy na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 

pkt 1–6, 8, 9 i 11, jest obowiązana do opracowania programu naprawczego.> 

2. Uczelnia publiczna opracowuje program naprawczy nie później niż w okresie trzech 

miesięcy od stwierdzenia straty, o której mowa w ust. 1. 

[3. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie równowagi finansowej 

przez zrównoważenie planowanych kosztów działalności z przychodami określonymi w art. 

98 ust. 1 w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.] 

<3. Program naprawczy obejmuje działania mające na celu odzyskanie równowagi 

finansowej przez zrównoważenie kosztów działalności z przychodami określonymi w 

art. 98 ust. 1 w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają trzy lata 

od dnia uchwalenia programu naprawczego.> 

4. Senat uczelni publicznej uchwala program naprawczy i przedkłada go ministrowi 

nadzorującemu uczelnię. Senat uczelni publicznej przedkłada ministrowi okresowe 

sprawozdania z wykonania programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w art. 35 ust. 2. Pierwsze sprawozdanie 
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składa się w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym program naprawczy 

został uchwalony. 

[5. W przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie 

określonym w ust. 2-4 albo ocena rezultatów programu naprawczego przedstawianych w 

okresowych sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte 

jego cele, minister nadzorujący tę uczelnię powołuje, na okres nie dłuższy niż trzy lata, 

osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące opracowania i 

wdrożenia programu naprawczego.] 

<5. W przypadku gdy: 

1) uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie określonym 

w ust. 2–4 lub 

2) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawianych w okresowych 

sprawozdaniach, o których mowa w ust. 4, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte 

jego cele, lub 

3) w ostatnim roku realizacji programu naprawczego wystąpił warunek 

opracowania programu naprawczego, o którym mowa w ust. 1, lub 

4) ocena rezultatów programu naprawczego przedstawionych w okresowym 

sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 4, złożonym po zakończeniu ostatniego 

roku realizacji programu naprawczego, wskazuje, że nie zostały osiągnięte jego 

cele 

– minister nadzorujący tę uczelnię powołuje, na okres nie dłuższy niż trzy lata, 

osobę pełniącą obowiązki rektora, powierzając jej zadania dotyczące 

opracowania i wdrożenia programu naprawczego.> 

6. Z dniem powołania osoby pełniącej obowiązki rektora: 

1)   dotychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków; 

w okresie zawieszenia rektorowi nie przysługuje dodatek funkcyjny do 

wynagrodzenia; 

2)   zawieszona zostaje działalność organów kolegialnych uczelni publicznej w zakresie 

decydowania o gospodarce finansowej, w szczególności w zakresie kompetencji 

określonych w art. 90 ust. 4; pozostałe kompetencje organów kolegialnych są 

realizowane na zasadach dotychczasowych; 

3)   osoba pełniąca obowiązki rektora staje się przewodniczącym senatu uczelni publicznej. 

7. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, pozostaje bez wpływu na upływ kadencji 

rektora i członków organów kolegialnych. W przypadku gdy kadencja rektora upłynie w 

trakcie okresu, na który została powołana osoba pełniąca obowiązki rektora, do końca tego 

okresu nie przeprowadza się wyboru lub konkursu na rektora na kolejną kadencję. 

8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres i tryb realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi 

finansowej, uwzględniając poziom zadłużenia i specyfikę uczelni. 
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Art. 115. 

1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być 

zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, 

jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy 

naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie określonym w statucie. 

[1a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej 

wymagań określonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1b.] 

<1a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 

niespełniającej wymagań określonych w art. 114 ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej 

opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.> 

[1b. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego rektor może 

zatrudnić osobę niespełniającą wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, 

jeżeli osoba ta uzyskała stopnień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za 

granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi w 

innym państwie oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe.] 

2. (uchylony). 

3. W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba 

posiadająca co najmniej stopień wojskowy generała brygady lub kontradmirała. 

3a. W uczelni służb państwowych na stanowisku profesora wizytującego może być 

zatrudniona osoba posiadająca stopień we właściwej służbie państwowej odpowiadający 

co najmniej stopniowi generała brygady. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

 

Art. 118a. 

[1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na 

czas określony lub nieokreślony w uczelni publicznej na stanowiskach, o których mowa w 

art. 110, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postępowania 

konkursowego określa statut.] 

<1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej, na 

czas określony lub nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego 

wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i 

warunki postępowania konkursowego określa statut.> 

2. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 i art. 

76 ust. 1, ogłasza się na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także 

na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 

naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. 

3. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić 

ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania 

konkursowego. 
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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; 

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: 

a)  ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

b)  przez inny podmiot przyznający grant; 

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

krótszy niż trzy lata.] 

<4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż 

trzy lata.> 

 

Art. 129. 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy 

prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub 

kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody 

rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi 

podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej 

stanowiącej podstawowe miejsce pracy. 

2. Rektor odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli świadczenie usług 

dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego 

funkcjonowania uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem jej urządzeń technicznych i 

zasobów uczelni. 

3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora 

uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie w 

ramach stosunku pracy: 

1)   w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 

953, z późn. zm.); 

2)   w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 

3)   w organach wymiaru sprawiedliwości; 

4)   w instytucjach kultury; 

5)   we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności; 

6)   w samorządowych kolegiach odwoławczych[.] <;> 

<7) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668).> 
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5. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 

nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej 

wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest 

wydawana na okres kadencji. W przypadku powołania nauczyciela akademickiego do 

pełnienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, którego dotyczy zgoda 

ulega przedłużeniu o cztery miesiące. 

6. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwóch miesięcy od dnia 

wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, a zgoda w 

przypadku, o którym mowa w ust. 5, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia 

kadencji organu jednoosobowego. 

7. W terminie czterech miesięcy od dnia nieuzyskania zgody właściwego organu kolegialnego 

na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym 

uczelni publicznej dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel 

akademicki jest obowiązany zaprzestać kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w 

ramach stosunku pracy. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia 

powoduje wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej. 

8. Wypowiedzenie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje z końcem miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym rektor powziął wiadomość o niezaprzestaniu przez 

nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia, a w odniesieniu 

odpowiednio do rektora uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej 

oraz morskiej - właściwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, z tym, że rozwiązanie 

stosunku pracy następuje zgodnie z art. 128 ust. 1. Wygaśnięcie mandatu, o którym mowa 

w ust. 7, następuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego 

zatrudnienia. 

9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu, o których mowa w ust. 1 i 7, 

dokonuje lub stwierdza rektor, w stosunku do rektora uczelni publicznej, minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a w stosunku do rektora odpowiednio uczelni 

wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej - właściwy 

minister wskazany w art. 33 ust. 2, na wniosek senatu uczelni. 

10. W uczelni wojskowej żołnierze zawodowi pełniący służbę na stanowiskach nauczycieli 

akademickich występują o zgodę, o której mowa w ust. 1, w trybie określonym w 

przepisach o zawodowej służbie wojskowej. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez 

rektora wniosku o zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie 

określonym w przepisach o zawodowej służbie wojskowej. 

11. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeżeli statut nie 

stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wygaśnięcie mandatu w stosunku do 

rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza założyciel. Do rozwiązania stosunku 

pracy stosuje się przepis art. 128 ust. 1. 

[12. W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej 

uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii 
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Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na 

podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rektor uczelni lub dyrektor instytutu jest obowiązany powiadomić o tym, w terminie 

czternastu dni, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu 

wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, w którym 

nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.] 

 

Art. 129a. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące nauczyciela akademickiego lub 

pracownika naukowego: 

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 cudzoziemców; 

4)   rok urodzenia; 

5)   płeć; 

6)   tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy; 

7)   informacje o uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego 

nabytych 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; 

8)   informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia; 

9)   informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego[.] <;> 

<10) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w 

art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4.> 

[3. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni, 

dyrektorzy instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii 

Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego, 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.] 

<3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1–9, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy 

uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych i pomocniczych jednostek naukowych 

Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 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.> 
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<3a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 10, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy 

uczelni, a w przypadku gdy w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary 

dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało 

wszczęte postępowanie dyscyplinarne – minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego.> 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie 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, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, dyrektorom instytutów 

naukowych i pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, 

dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego, 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. 

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

[1)   szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7-9, zamieszczanych w 

wykazie; 

2)   tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania, archiwizowania i 

usuwania tych danych przez uczelnie oraz jednostki, o których mowa w ust. 3;] 

<1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7–10, zamieszczanych w 

wykazie; 

2) tryb i terminy wprowadzania danych do wykazu oraz aktualizowania, 

archiwizowania i usuwania tych danych;> 

3)   tryb i sposób udostępniania danych. 

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 5, uwzględni potrzebę zapewnienia: 

1)   kompletności i aktualności zgromadzonych w wykazie danych służących właściwej 

realizacji zadań z zakresu polityki kadrowej przez podmioty wymienione w ust. 4; 

2)   odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych. 

 

Art. 132. 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie 

należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania 

prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

[2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub 

na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 

zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, 

zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. 
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Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii 

ekspertów spoza uczelni, określa statut. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w 

zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę 

przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć 

dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut 

uczelni.] 

<2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na cztery 

lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel 

akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, 

z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa 

statut. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonując oceny nauczyciela akademickiego, 

uwzględnia ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów 

i doktorantów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych przez tego 

nauczyciela akademickiego. Zasady dokonywania oceny przez studentów i 

doktorantów i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni.> 

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy 

wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub 

urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej. 

 

Art. 140. 

1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

3)  nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na 

okres od trzech miesięcy do pięciu lat; 

4)  pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres od 

pięciu miesięcy do pięciu lat lub na stałe. 

[2. Odpis prawomocnego orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem 

dołącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje prawomocnych 

orzeczeń komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, o których mowa w 

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

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w wydawanym przez niego 

dzienniku urzędowym.] 

<2. Odpis prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem dołącza się 

do akt osobowych nauczyciela akademickiego.> 
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Art. 165. 

[1. Regulamin studiów uwzględnia przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta 

w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, 

zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć. 

2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym 

zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zajęcia te zalicza się do osiągnięć 

wyrażonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej.] 

<1. Regulamin studiów uwzględnia przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez 

studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym 

zagranicznej. 

2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym 

zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom 

kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w 

jednostce przyjmującej.> 

<2a. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej 

uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w 

miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i 

programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, w 

trybie określonym w regulaminie studiów. 

2b. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25–30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta 

obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego 

indywidualną pracę.> 

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

warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, w tym wyrażonych w 

punktach ECTS, mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia, 

przyjmując minimalną liczbę 30 punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru.] 

 

Art. 167. 

1. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające 

uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów. Absolwenci 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują świadectwa ukończenia 

tych studiów lub kursów. 

1a. Wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzór dyplomu 

niezwłocznie ministrowi nadzorującemu uczelnię oraz ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego. 

[2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku 

kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego 

wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data 

zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.] 

<2. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku 

kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia 
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ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku 

farmacja oraz kierunków związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa 

medycznego i fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów 

praktyki.> 

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. 

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

1)   tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich, uwzględniając istniejące tytuły zawodowe; 

2)  warunki wydawania i niezbędne elementy dyplomów, w tym dyplomów wspólnych i 

świadectw studiów podyplomowych, oraz umieszczanie na dyplomach znaków 

graficznych informujących o poziomie Rolskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa 

w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

biorąc pod uwagę poziomy i formę kształcenia oraz rodzaje tytułów zawodowych; 

3)   wzór suplementu do dyplomu, uwzględniając zakres niezbędnych informacji. 

 

Art. 169. 

1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki 

rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma: 

1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na 

studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2)   tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone na 

podstawie ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. 

[1a. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub student przenoszący się z innej 

uczelni jest obowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu 

studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.] 

[2. Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych 

kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 

31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy, i przesyła 

ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia 

nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę i przesyła 

ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi nadzorującemu 

uczelnię, podając ją niezwłocznie do wiadomości publicznej.] 

<2. Senat uczelni ustala, w drodze uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla 

poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie 

później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała 

dotyczy. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo utworzonej 
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uczelni senat podejmuje uchwałę oraz podaje ją niezwłocznie do wiadomości 

publicznej.> 

3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią 

wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie określonym na podstawie ust. 

2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia. 

4. Uczelnia może przeprowadzić dodatkowe egzaminy wstępne, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2, tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, 

sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym 

kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegająca się o 

przyjęcie na studia posiada świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą. Egzaminy te nie 

mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym. 

5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych, o których mowa w ust. 4, 

powinny uwzględniać szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami 

niepełnosprawnymi. 

6. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości, senat uczelni 

może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na 

podstawie ust. 2. 

6a. Jeżeli podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości i zaświadczenie 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, senat uczelni może podjąć uchwałę o 

przeprowadzeniu egzaminów wstępnych, w trybie określonym na podstawie ust. 2, z 

wyłączeniem przedmiotów wymienionych w zaświadczeniu. 

7. Przepisy ust. 3 i 4 dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników stosuje się 

odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym 

dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego 

uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego 

potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu. 

8. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz 

finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat uczelni na okres co najmniej trzech 

lat. 

9. Senat uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów 

konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez 

uczelnię. 

10. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. Komisja 

rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 
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11. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny. 

Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku kierownik 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany w statucie. 

12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym 

w statucie. 

13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu 

wskazanego w statucie służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

14. Podstawą odwołania w przypadkach, o których mowa w ust. 12 i 13, może być jedynie 

wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych zgodnie z ust. 

2. 

15. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzję podejmuje uczelniana 

komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 13 decyzję 

podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna. 

16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 

17. W uczelni wojskowej i w uczelni służb państwowych warunki i tryb przyjęcia na studia 

kandydatów na żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb państwowych ustala, na 

wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

 

Art. 170. 

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia 

ślubowania, którego treść określa statut uczelni. 

2. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 

studenta. 

[3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z 

samorządem studenckim uczelni.] 

<3. Szkolenia prowadzi samorząd studencki uczelni we współpracy z Parlamentem 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

zapewnia przedstawicielom samorządów studenckich przygotowanie do prowadzenia 

szkoleń oraz podejmuje działania promocyjne dotyczące praw i obowiązków 

studenta.> 

 

Art. 170c. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

studentów, z wyłączeniem studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące studenta: 

1)   imiona i nazwisko; 

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

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 
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[4)   kraj pochodzenia - w przypadku cudzoziemców;] 

<4) w przypadku cudzoziemców: 

a) kraj pochodzenia, 

b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, 

c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych 

oraz na podstawie decyzji właściwego ministra;> 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto; 

8)   sumę uzyskanych przez studenta punktów ECTS na każdym kierunku studiów, 

poziomie i profilu kształcenia; 

9)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

10)  liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została 

zaliczona studentowi do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu 

i profilu kształcenia; 

11)  numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia; 

12)  datę ukończenia studiów i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia 

z listy studentów. 

2a. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych 

przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu 

państwa. 

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje właściwym ministrom wskazanym w 

art. 33 ust. 2, Komisji oraz rektorom w zakresie danych dotyczących studentów 

kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach. 

4. (uchylony). 

 

Art. 174. 

1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8, przyznaje się ze środków 

funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103. 

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym 

organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 

1 pkt 7 i ust. 4. 

3. W nowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje na okres roku rektor. 

[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 każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% 

środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, 

stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest 
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mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane 

jednemu studentowi.] 

<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 każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią 

nie więcej niż 60% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla 

najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na 

kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów może być przyznane jednemu studentowi.> 

 

Art. 179. 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium 

socjalne. 

3. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w 

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 

4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium 

socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 

1)   studenta; 

2)   małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci 

niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek; 

3)   rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu 

dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne 

bez względu na wiek. 

5. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania 

się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, że do 

dochodu nie wlicza się: 

1)  (uchylony); 

2)   świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 

podstawie przepisów ustawy; 

3)   stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

a)  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
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b)  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c)  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 

umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 

4)   świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

5)  świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a; 

6)  stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

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

6. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych 

przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3: 

1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z 

rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z 

następujących przesłanek: 

a)  ukończył 26. rok życia, 

b)  pozostaje w związku małżeńskim, 

[c)  ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub] 

<c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2,> 

<d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub> 

2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

c)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub 

równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 

2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 

potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. 

7. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania 

się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach 

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. 

zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów 

pozarolniczych dochody te sumuje się. 

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 zaświadczenia z ośrodka pomocy 

społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę 

sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1. 
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9. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, 

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, może 

wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. 

 

Art. 181. 

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za 

rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

[1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na 

pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 

olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o 

zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil 

olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek 

studiów.] 

<1a. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty 

na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem 

olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o 

zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.> 

2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi 

posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub 

wybitne osiągnięcia w sporcie. 

3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1 i 2, student może ubiegać się nie 

wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który 

spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku studiów pierwszego 

stopnia. 

5. (uchylony). 

6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza 

prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania 

stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a 

także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

<Art. 191b. 

1. Dokumenty wydawane przez uczelnię w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów i studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są 

uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 

2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu. 
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3. Minister nadzorujący uczelnię uwierzytelnia wydane przez tę uczelnię: 

1) dyplomy ukończenia studiów; 

2) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych; 

3) duplikaty dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) zaświadczenia o ukończeniu studiów. 

4. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, która je wydała. 

5. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008).> 

 

Art. 192. 

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

sposób prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania 

sprostowań i wydawania duplikatów, legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą oraz wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych 

czynności, a także za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentów 

stwierdzających ukończenie studiów, w tym:]  <Minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia przez uczelnie 

dokumentacji przebiegu studiów, dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów, 

uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz 

wysokość i sposób pobierania opłaty za wykonywanie tych czynności, a także za 

wydanie dyplomu ukończenia studiów, odpisów w językach obcych, świadectwa 

ukończenia studiów podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za 

wydanie duplikatów tych dokumentów, w tym:> 

1)   sposób prowadzenia teczki akt osobowych studenta, 

2)   sposób prowadzenia albumu studenta i księgi dyplomów, 

3)   wzór indeksu i legitymacji studenckiej, 

4)   obowiązek i sposób dokumentowania przebiegu studiów, 

5)   sposób sporządzania i wydawania duplikatów dokumentów, 

6)   sposób dokonywania sprostowań dokumentów oraz zmian danych osobowych 

studenta lub absolwenta w dokumentach prowadzonych i wydawanych przez 

uczelnie, 

[7)   tryb i sposób legalizacji dokumentów,] 

8)   sposób przechowywania i zasady wydawania dokumentów, 

[9)   wysokość opłat za legalizację dokumentów, wydanie dyplomu, wydanie odpisów w 

językach obcych, świadectwa, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie 

duplikatów tych dokumentów,] 

<9) wysokość opłat za uwierzytelnienie dokumentów, wydanie dyplomu ukończenia 

studiów, odpisów w językach obcych, świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatów 

tych dokumentów, nieprzekraczającą kosztów dokonania tych czynności,> 
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10)  sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania 

dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia i gromadzenia 

dokumentacji niezbędnej dla przebiegu studiów i kontroli procesu dydaktycznego. 

(ust. 2. - 4. uchylone). 

 

<Art. 195a. 

1. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich. 

2. W jednostce organizacyjnej uczelni oraz w jednostce naukowej liczba uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie, 

o którym mowa w art. 200 ust. 1, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których 

mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników 

stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem.> 

 

Art. 201a. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz 

doktorantów, z wyłączeniem doktorantów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

2. W wykazie zamieszcza się następujące dane dotyczące doktoranta: 

1)   imiona i nazwisko; 

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

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 

3)   obywatelstwo; 

[4)   kraj pochodzenia - w przypadku cudzoziemców;] 

<4) w przypadku cudzoziemców: 

a) kraj pochodzenia, 

b) informacje o podjęciu i odbywaniu studiów na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, 

c) informacje o przyjęciu na studia na podstawie umów międzynarodowych 

oraz na podstawie decyzji właściwego ministra;> 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   rodzaj przyznanych świadczeń pomocy materialnej; 

8)   informacje o przyznanym stypendium doktoranckim lub stypendium doktorskim, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 

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

zakresie sztuki[.] <;> 

<9) informacje o pozostawaniu w stosunku pracy z uczelnią, w której odbywa 

stacjonarne studia doktoranckie.> 
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3. Dane, o których mowa w ust. 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 170d, 

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

Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektor Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów 

naukowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

4. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje: 

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

Spraw Stopni i Tytułów, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji; 

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

dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorowi Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego 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. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. O POŻYCZKACH I KREDYTACH STUDENCKICH (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 7. 

[1. Kwota kredytu studenckiego lub udzielonej pożyczki studenckiej nie może przekroczyć w 

ciągu jednego roku studiów 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia 

wysokości kredytów studenckich i pożyczek studenckich, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 

2.] 

<1. Kwota kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie może przekroczyć w ciągu 

jednego roku studiów 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym 

dokonano ustalenia wysokości miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki 

studenckiej, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.> 

2. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie udzielane są na okres nie dłuższy niż okres 

studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2a. 

2a. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są udzielane także na okres studiów 

doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata. 
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[3. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie wypłacane są w ratach miesięcznych nie dłużej 

niż przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z 

regulaminem studiów.] 

<3. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są wypłacane w ratach miesięcznych nie 

dłużej niż przez 10 miesięcy w roku, z wyłączeniem okresów urlopów oraz innych 

przerw w odbywaniu studiów, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.> 

 

Art. 15. 

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów 

studenckich i pożyczek studenckich; 

[2)   wysokość kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej w danym roku akademickim;] 

<2) wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej;> 

3)   warunki i tryb rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów 

studenckich; 

4)   wysokość oprocentowania pożyczki i kredytu spłacanego przez pożyczkobiorcę lub 

kredytobiorcę; 

5)   (uchylony). 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni w szczególności: 

1)   okres, na jaki może być udzielony kredyt studencki lub pożyczka studencka, nie 

dłuższy niż 6 lat, a w przypadku studentów studiów doktoranckich nie dłuższy niż 

łącznie 10 lat; 

2)   wypłacanie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej w ratach miesięcznych 

przez 10 miesięcy w roku; 

3)   rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej nie później niż 2 

lata od daty ukończenia studiów; 

4)   minimalną liczbę rat spłaty nie mniejszą niż dwukrotność otrzymanych rat kredytu 

studenckiego lub pożyczki studenckiej; 

5)   wysokość raty spłat kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej, która nie może 

przekroczyć 20% miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy; 

6)   podstawy umarzania całości lub części kredytu studenckiego lub pożyczki 

studenckiej za ukończenie studiów z dobrym wynikiem, a także wynikające z trudnej 

sytuacji życiowej absolwenta, z trwałej niezdolności do pracy lub braku prawnych 

możliwości dochodzenia roszczeń; 

7)   warunki i tryb zawieszania spłaty pożyczki studenckiej i kredytu studenckiego; 

8)   wzory zaświadczeń szkół wyższych, a w przypadku studiów doktoranckich szkół 

wyższych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, 

potwierdzające, że osoba ubiegająca się o pożyczkę studencką lub kredyt studencki 

jest studentem. 
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USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 882) 

 

Art. 5. 

1. Stopnie doktora i doktora habilitowanego są nadawane w jednostkach organizacyjnych, 

które posiadają uprawnienie do ich nadawania. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nadaje Centralna Komisja na wniosek jednostki 

organizacyjnej, biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej lub artystycznej jednostki 

oraz liczbę zatrudnionych w niej osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego, określoną w art. 6. Centralna Komisja nadaje to uprawnienie po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażonej w terminie 

trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wniosku o wyrażenie opinii. 

[2a. W przypadku łączenia jednostek organizacyjnych szkoły wyższej, z których co najmniej 

jedna posiada uprawnienia do nadawania stopni, jednostka powstała w wyniku połączenia 

zachowuje uprawnienia do nadawania tych stopni. O połączeniu nowo utworzona 

jednostka organizacyjna zawiadamia Centralną Komisję w terminie 7 dni od dnia 

połączenia.] 

<2a. W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej szkoły wyższej posiadającej 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego lub 

włączenia takiej jednostki do innej jednostki organizacyjnej, lub łączenia jednostek 

organizacyjnych szkoły wyższej, z których co najmniej jedna posiada uprawnienia do 

nadawania stopnia, uprawnienia do nadawania stopnia zachowuje jednostka 

organizacyjna o nowej nazwie, jednostka organizacyjna do której włączono inną 

jednostkę lub nowo utworzona jednostka organizacyjna.> 

<2b. W przypadku podziału jednostki organizacyjnej szkoły wyższej każde posiadane 

uprawnienie do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego może 

zachować tylko jedna z nowo utworzonych jednostek, jeżeli spełnia ona warunki 

określone w art. 6. 

2c. W przypadku zmiany nazwy szkoły wyższej lub połączenia szkół wyższych, lub 

włączenia szkoły wyższej do innej szkoły wyższej, uprawnienia do nadawania stopni 

doktora lub doktora habilitowanego zachowuje szkoła wyższa o nowej nazwie lub 

nowo powstała szkoła wyższa. 

2d. Rektor szkoły wyższej obowiązany jest zawiadomić Centralną Komisję o zmianie, o 

której mowa w ust. 2a–2c, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.> 

3. Centralna Komisja rozstrzyga o nadaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie uprawnienia. 

 

[Art. 29c. 

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu prawnego z 

zagranicą legalizują: 
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1)   minister nadzorujący uczelnię - w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego 

nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni; 

2)   Prezes Polskiej Akademii Nauk - w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego 

nadanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk; 

3)   minister nadzorujący instytut badawczy - w przypadku stopni doktora i doktora 

habilitowanego nadanych przez instytut badawczy.] 

 

<Art. 29c. 

1. Dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu 

prawnego z zagranicą są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez: 

1) ministra nadzorującego uczelnię – w przypadku stopni doktora i doktora 

habilitowanego nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni; 

2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk – w przypadku stopni doktora i doktora 

habilitowanego nadanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 

przez międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych 

przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku stopni doktora i 

doktora habilitowanego nadanych przez instytuty badawcze. 

2. Uwierzytelnienie polega na stwierdzeniu autentyczności dokumentu, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Za uwierzytelnienie pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 2% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008).> 

 

Art. 31. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Centralnej 

Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania 

czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora, a w szczególności: 

1)   dokumenty, jakie powinna przedstawić osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu 

doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, 

2)   wzór ankiety oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o 

nadanie tytułu profesora, uwzględniając różne dziedziny nauki i sztuki, 

3)   skład oraz tryb działania komisji i zespołów powoływanych przez rady jednostek 

organizacyjnych przeprowadzających przewody doktorskie lub postępowanie o nadanie 

tytułu profesora, uwzględniając możliwość powoływania do składu komisji i zespołów 

osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które 

nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie 

art. 21a, a w przypadku postępowania o nadanie tytułu naukowego - wyłącznie osób 

posiadających tytuł profesora, 

4)   możliwość i warunki powtórnego zdawania egzaminów doktorskich, 
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5)   wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, 

6)   sposób przedstawiania i oceniania rozpraw doktorskich, w tym będących pracami 

zbiorowymi, a także podejmowania uchwał o nadaniu stopnia doktora lub doktora 

habilitowanego, 

7)   niezbędne elementy dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego, 

8)   maksymalną wysokość opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego oraz ich 

duplikatów i odpisów w języku angielskim albo języku łacińskim, nieprzekraczającą 

kosztów sporządzenia tych dokumentów, 

[9)   sposób i tryb legalizacji dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich duplikatów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty za ich 

legalizację,] 

<9) sposób uwierzytelniania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz ich 

duplikatów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość opłaty 

za ich uwierzytelnienie, nieprzekraczającą kosztów dokonania tej czynności> 

[10)  sposób ogłaszania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego informacji 

o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego oraz zakres tych informacji] 

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia rozwoju kadr naukowych oraz sprawnego i 

przejrzystego przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowania 

habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora. 

 

Art. 35. 

1. Centralna Komisja działa na posiedzeniach plenarnych lub przez swoje organy. 

2. Organami Centralnej Komisji są: 

1)   przewodniczący Centralnej Komisji; 

2)   prezydium Centralnej Komisji; 

3)   sekcje Centralnej Komisji. 

3. Centralna Komisja podejmuje uchwały po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego 

recenzenta. Uchwały o niezatwierdzeniu uchwał o nadanie stopnia lub odmowie 

przedstawienia kandydata do tytułu profesora w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 2 

oraz w art. 28 ust. 4, mogą być podjęte po zasięgnięciu opinii co najmniej dwóch 

recenzentów, w tym co najmniej jednego spoza składu Centralnej Komisji. 

[4. Centralna Komisja podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 3, w 

art. 19 ust. 2, po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego recenzenta.] 

<4. Centralna Komisja podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 

3, po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego recenzenta.> 

5. Kompetencje organów Centralnej Komisji, sposób wyboru prezydium Centralnej Komisji, 

jej organizację i tryb działania oraz sposób powoływania recenzentów określa uchwalony 

przez nią statut. 

6. Statut Centralnej Komisji zatwierdza Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia. 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) 

 

Art. 4c. 

1. Minister prowadzi System Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on", zwany dalej "Systemem". 

2. System jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 

3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) w celu upowszechniania 

informacji o efektach finansowania nauki. 

3. System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej 

efektach oraz wykaz, o którym mowa w ust. 9, i zawiera informacje o: 

1)   podstawowych danych jednostki naukowej; 

2)   publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w 

rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej 

oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te 

publikacje do tej jednostki; 

3)   uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych; 

4)   osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej; 

5)   realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania 

naukowe lub prace rozwojowe; 

6)   laboratoriach badawczych; 

7)   wdrożonych systemach jakości; 

8)   zorganizowanych konferencjach naukowych; 

9)   nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników; 

10)  wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych; 

11)  bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach; 

12)  realizowanych inwestycjach, nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki 

naukowej lub przez nią użytkowanych oraz infrastrukturze naukowo-badawczej i 

źródłach jej finansowania; 

[13)  wyniku finansowym jednostki naukowej;] 

<13) nakładach na działalność badawczo-rozwojową, nakładach inwestycyjnych oraz 

źródłach pochodzenia środków i wyniku finansowym jednostki naukowej;> 

14)  wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w 

jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu. 

4. System obejmuje także informacje o: 

1)   czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych 

czasopismach, ujętych w wykazie ogłoszonym przez Ministra zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2; 

2)   cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism 

naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub 

wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne. 
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5. Minister może zlecić nadzorowanemu instytutowi badawczemu administrowanie bazami 

danych Systemu, zapewniając na ten cel środki finansowe. 

6. Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na 

zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są obowiązane do wprowadzania do Systemu 

oraz systematycznego aktualizowania danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 10. 

Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do 

Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej. 

7. Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych i informacji do 

Systemu może skutkować wstrzymaniem finansowania do czasu usunięcia tych 

nieprawidłowości. 

8. W przypadku przekazania środków finansowych na naukę w wysokości ustalonej w 

oparciu o dane wprowadzone do Systemu przez jednostkę naukową, o której mowa w ust. 

6, nieprawidłowo, nierzetelnie lub nieterminowo, Ministrowi przysługuje prawo do 

żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych. Zwrot tych środków 

następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

9. Minister prowadzi centralny wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach 

naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku 

pracy, zwany dalej "Wykazem": 

1)   w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących 

pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz pracownikami naukowo-technicznymi i 

inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych 

w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych; 

2)   w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących 

pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Polskiej Akademii Nauk; 

3)   w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 

39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 

4)   w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami 

zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub 

prac rozwojowych. 

10. Wykaz zawiera następujące informacje: 

1)   imiona i nazwisko pracownika; 

2)   stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy; 

3)   dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi 

działalność badawczo-rozwojową; 

4)   datę uzyskania stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki naukowej 

przeprowadzającej przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie 

w sprawie nadania tytułu naukowego; 

5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości; 
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6)   rok urodzenia; 

7)   kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemców; 

8)   płeć; 

9)   dotyczące podstawowego miejsca pracy i dodatkowego miejsca pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym; 

10)  dotyczące dotychczas zajmowanych stanowisk, o których mowa w ust. 9, z 

oznaczeniem daty rozpoczęcia i zakończenia pracy na danym stanowisku; 

11)  wymiar czasu pracy; 

12)  dotyczące oświadczenia, o którym mowa w ust. 11. 

11. Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach naukowych 

ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, składają 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych 

w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy 

zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają 

oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej. 

12. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, przysługuje Ministrowi, 

ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową, kierownikowi jednostki naukowej 

zatrudniającej pracownika naukowego i Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w 

przypadku uczelni - także rektorom w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich 

jednostek naukowych. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1-9, 

przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki, zwanemu dalej "Centrum Nauki". 

13. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, z wyłączeniem informacji o 

przychodach jednostki naukowej, o których mowa w ust. 3 pkt 14, oraz danych, o których 

mowa w ust. 10 pkt 5-8 i 10-12, są powszechnie dostępne. 

14. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4, 

2)   terminy aktualizacji danych w Systemie, 

3)   sposób i formę udostępniania informacji zgromadzonych w Systemie 

- mając na uwadze powszechny dostęp do informacji o działalności badawczo-rozwojowej 

jednostek naukowych i efektach jej finansowania, z uwzględnieniem rodzaju jednostki 

naukowej, oraz wspomaganie działań mających na celu kształtowanie polityki kadrowej, 

naukowej i naukowo-technicznej, a także ochronę danych osobowych. 

 

[Art. 13a. 

Środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, art. 24-26 i art. 

28a, są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy określającej warunki 

jej realizacji, finansowania i rozliczania przyznanych środków finansowych.] 

 

<Art. 13a. 

Środki finansowe na zadania, o których mowa w: 
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1) art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 24–26 – są przekazywane uprawnionym podmiotom 

na podstawie umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także 

rozliczania przyznanych środków finansowych; 

2) art. 28a – są przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie umowy 

określającej warunki jej realizacji i finansowania.> 

 

Art. 13c. 

1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na zadania określone w art. 5 pkt 4 i 6-10a 

zawiera w szczególności: 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 

3)   informację o wpisie do rejestru przedsiębiorców; 

4)   imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy; 

5)   opis zadania lub zadań planowanych do realizacji; 

6)   harmonogram zadania lub zadań planowanych do realizacji; 

7)   informacje o kosztach realizacji tych zadań wraz z uzasadnieniem; 

8)   imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 

wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na zadania określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 

zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz informację o liczbie osób, o 

których mowa w art. 18 ust. 4 pkt 4, w tym w podziale na dziedziny i dyscypliny nauki i 

sztuki, oraz informacje, o których mowa w art. 18 ust. 4a pkt 2-5. 

3. Wnioskodawca, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f lub w art. 2 pkt 11, dołącza do wniosku, 

o którym mowa w ust. 1: 

1)   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku; 

2)   poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego 

przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności 

i organizacji wnioskodawcy; 

3)   oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych; 

4)   oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne. 

[4. W przypadku wniosku składanego przez jednostkę naukową reprezentującą podmioty, o 

których mowa w art. 2 pkt 12 i 14-16a, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu.] 

<4. Jednostka naukowa reprezentująca podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12 i 14–

16a, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o utworzeniu tego podmiotu lub oświadczenie o 

utworzeniu lub zamiarze utworzenia tego podmiotu, zawierające: 

1) nazwy, oznaczenia siedzib i adresy jednostek organizacyjnych wchodzących w 

skład podmiotu; 
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2) informację o dacie zawarcia umowy o utworzeniu podmiotu albo informację 

o planowanym terminie zawarcia takiej umowy wraz z zobowiązaniem do 

niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej o zawarciu umowy 

o utworzeniu podmiotu; 

3) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład podmiotu.> 

5. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis na zadania określone w 

art. 5 pkt 6-10 zawiera informacje, o których mowa w ust. 1. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4; 

2)   poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę 

prawną przedsiębiorcy, w szczególności kopię umowy spółki lub innego 

przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności 

i organizacji przedsiębiorcy; 

3)   zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 

37 ust. 2a i 6 tej ustawy. 

 

Art. 13d. 

1. Podmiot otrzymujący środki finansowe na naukę jest obowiązany do: 

1)   prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania 

otrzymanych środków finansowych na naukę; 

2)   terminowej realizacji zadań; 

[3)   rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę;] 

<3) rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę, z wyłączeniem 

środków przyznanych na podstawie art. 28a;> 

4)   złożenia raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków 

finansowych na naukę wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów. 

2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych na naukę jest ich wydatkowanie 

zgodnie z ustawą, zakresem rzeczowym określonym we wniosku, na podstawie którego 

została przyznana dotacja, lub z umową określającą warunki finansowania, realizacji i 

rozliczania przyznanych środków finansowych na naukę. 

3. Przy ocenie raportu rocznego i raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych 

na naukę uwzględnia się kryteria: 

1)   zgodność zakresu wykonanych zadań z decyzją o przyznaniu dotacji lub umową, o 

której mowa w ust. 2; 

2)   wykorzystanie środków finansowych na naukę zgodnie z przeznaczeniem; 

3)   zasadność poniesionych kosztów w stosunku do zrealizowanych zadań. 

4. Raport roczny i raport końcowy z wykorzystania środków finansowych na naukę zawiera: 

1)   nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy; 

3)   informacje o zrealizowanych zadaniach; 
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4)   informacje o poniesionych kosztach; 

5)   imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 

raportu rocznego i raportu końcowego. 

 

Art. 28a. 

1. Minister przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, stypendia naukowe dla 

wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendia 

przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej 

minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 

stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. 

2. Do okresu, na który przyznano stypendium dla wybitnych młodych naukowców, nie wlicza 

się przerwy w działalności badawczo-rozwojowej związanej z urlopem macierzyńskim, 

urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem 

rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub 

świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną 

chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest 

zawieszona. 

3. Okresów urlopu albo choroby, o których mowa w ust. 2, nie uznaje się za zaprzestanie 

działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli bezpośrednio po ich zakończeniu stypendysta 

podejmie pracę naukową lub w stosunku do stypendysty zostanie orzeczona trwała 

niezdolność do pracy. 

4. Kandydatów do stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców mogą 

zgłaszać jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e na wniosek rady 

naukowej, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. 

f, zatrudniające te osoby. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców zawiera informacje 

określone w art. 13c ust. 1 pkt 1 oraz informacje o kandydacie do stypendium dla 

wybitnych młodych naukowców: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy; 

4)   adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail; 

5)   nazwę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail instytucji zatrudniającej 

kandydata do stypendium. 

[6. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców dołącza się 

wyciąg z protokołu posiedzenia rady jednostki naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. 

a-e, albo organu reprezentującego jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f, w 

sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium wraz z opinią o kandydacie do 

stypendium dla wybitnych młodych naukowców.] 

<6. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców dołącza 

się opinię o kandydacie do tego stypendium wyrażoną przez radę jednostki naukowej, 



- 53 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e, albo organ reprezentujący jednostkę naukową, o 

której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f.> 

7. Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców może być 

dołączona opinia opiekuna naukowego o kandydacie do stypendium. 

8. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   szczegółowe kryteria i tryb przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla 

wybitnych młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium 

naukowego,] 

<1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych 

młodych naukowców, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium 

naukowego,> 

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium 

naukowego 

- mając na uwadze wyróżniający poziom badań naukowych lub prac rozwojowych 

prowadzonych przez kandydata do stypendium i jego osiągnięć w skali krajowej i 

międzynarodowej. 

 

Art. 34. 

1. Obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi, przeprowadzanemu nie rzadziej niż co 4 lata, 

podlegają: 

1)  jednostki naukowe, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia 

audytu, otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego, o których mowa w 

art. 18 ust. 1 pkt 1, w łącznej wysokości wyższej niż 1 000 000 zł; 

[2)   projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, w których całkowita 

wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł;] 

<2) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, w których 

całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, z 

wyłączeniem projektów podlegających audytowi na podstawie przepisów 

odrębnych;> 

3)   Centrum Nauki oraz Centrum Rozwoju. 

2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

przeprowadzania zewnętrznego audytu, w tym: 

1)   sposób dokumentowania wyników zewnętrznego audytu, 

2)   sposób współpracy z jednostką naukową, w której jest przeprowadzany zewnętrzny 

audyt, 

3)   obszary działalności kontrolowanych podmiotów podlegające zewnętrznemu audytowi 

- z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów. 

3. Nieprzeprowadzenie w terminie zewnętrznego audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może 

stanowić podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu do czasu 

przeprowadzenia audytu. 

4. Nieprzeprowadzenie w terminie zewnętrznego audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przez 

Centrum Nauki lub Centrum Rozwoju może stanowić podstawę do zmniejszenia 
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wysokości środków przekazywanych Centrum Nauki lub Centrum Rozwoju na pokrycie 

bieżących kosztów zarządzania, o których mowa w art. 7 pkt 2 i art. 8 pkt 2, na rok 

następujący po roku, w którym wymagane było przeprowadzenie audytu, jednak nie więcej 

niż o 10% w stosunku do roku poprzedniego. 

5. Nieprzeprowadzenie w terminie zewnętrznego audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez 

jednostkę naukową może stanowić podstawę do zmniejszenia wysokości dotacji na 

utrzymanie potencjału badawczego na rok następujący po roku, w którym wymagane było 

przeprowadzenie audytu, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Art. 42. 

1. Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, jest przeprowadzana na podstawie 

wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac 

rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także 

oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali 

międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. 

2. Kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych nie przeprowadza się w stosunku do pomocniczych jednostek naukowych 

Polskiej Akademii Nauk. 

[2a. W przypadku uczelni, w których zgodnie ze statutem uczelni, nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych, kompleksową ocenę jakości działalności 

naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadza się w stosunku do całej uczelni.] 

3. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria: 

1)   A+ - poziom wiodący; 

2)   A - poziom bardzo dobry; 

3)   B - poziom zadowalający, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, 

badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; 

4)   C - poziom niezadowalający. 

4. Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych zależą od ich wielkości, rodzaju i profilu 

naukowego i są dostosowane do specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki, odrębne 

dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek 

naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f. 

5. Podstawowymi kryteriami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest ocena: 

1)   poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; 

2)   efektów działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych 

- w tym zwłaszcza publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w 

renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe, opracowane nowe 

technologie, materiały, wyroby, systemy i usługi, wdrożenia, patenty, licencje i prawa 

ochronne na wzory użytkowe, a także ocena znaczenia działalności jednostki naukowej 
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dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju, 

a w zakresie twórczości artystycznej aktywny udział w międzynarodowych wystawach, 

festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i 

filmowych. 

6. (uchylony). 

<7. W przypadku uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono 

podstawowych jednostek organizacyjnych: 

1) kompleksową ocenę działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej 

przeprowadza się w stosunku do całej uczelni; 

2) kategorię naukową przyznaje się całej uczelni.> 

 

Art. 44. 

1. Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przedstawia Ministrowi 

projekt szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych, o których 

mowa w art. 42 ust. 4 i 5. 

[2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, w tym: 

1)   szczegółowe parametry i kryteria oceny jednostek naukowych, 

2)   sposób przeprowadzania kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub 

badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, 

3)   sposób dokumentowania wyników oceny 

- mając na uwadze specyfikę każdej z czterech grup dziedzin nauki, z uwzględnieniem 

wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych, odrębnych dla instytutów 

naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych 

jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek naukowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f, oraz trybu przeprowadzania ponownej oceny jednostek, 

które otrzymały kategorię C.] 

<2. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, o których 

mowa w art. 42 ust. 7, w tym szczegółowe parametry i kryteria kompleksowej oceny 

jakości ich działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, sposób 

przeprowadzania i dokumentowania oceny oraz wzory kart oceny dokonanej przez 

zespoły ewaluacji, uwzględniając specyfikę każdej z czterech grup nauk, o których 

mowa w art. 39 pkt 2–5, oraz wielkość i rodzaj ocenianych jednostek, a także 

standardy międzynarodowe w celu określania ich poziomu doskonałości naukowej.> 

 

 

 

 

 

 



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 371) 

 

Art. 44. 

1. Stosunek pracy z pracownikami naukowymi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł naukowy 

profesora może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę 

pełniącą funkcję dyrektora na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut. 

3. Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, 

dokonywanym przez radę naukową. Rada naukowa, dokonując oceny, uwzględnia w 

szczególności liczbę i jakość patentów, wdrożeń, publikacji naukowych oraz 

prowadzonych i planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

[4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego i profesora 

nadzwyczajnego podlegają ocenom nie rzadziej niż raz na 4 lata, a pracownicy zatrudnieni 

na stanowiskach asystenta i adiunkta nie rzadziej niż raz na 2 lata. Tryb oceny okresowej 

określa regulamin ustanowiony przez dyrektora.] 

<4. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

Tryb oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez dyrektora.> 

5. Do obowiązków pracownika naukowego należy realizacja zadań statutowych instytutu, w 

szczególności poprzez: 

1)   twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych; 

2)   wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; 

3)   podnoszenie swoich kwalifikacji; 

4)   upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w 

życiu naukowym; 

5)   kształcenie kadry naukowej; 

6)   udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną lub 

artystyczną, a w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony 

Narodowej - także udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ten instytut. 

6. Do pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta nie stosuje się przepisu ust. 5 

pkt 5. 

[Art. 50. 

Pracownicy badawczo-techniczni podlegają okresowym ocenom, nie rzadziej niż raz na 2 

lata. Do przeprowadzanej oceny stosuje się odpowiednio art. 44 ust. 3.] 

 

<Art. 50. 

Pracownicy badawczo-techniczni podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 

lata. Do oceny stosuje się odpowiednio przepis art. 44 ust. 3.> 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572) 

 

Art. 96. 

[1. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym, dokonywanym przez radę naukową, 

obejmującym wyniki ich pracy, przy czym asystenci i adiunkci nie rzadziej niż raz na 2 

lata, a profesorowie nie rzadziej niż raz na 4 lata. Szczegółowy tryb i częstotliwość 

dokonywania ocen określa rada naukowa instytutu w regulaminie zatwierdzonym przez 

wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału.] 

<1. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym, dokonywanym przez radę 

naukową, obejmującym wyniki ich pracy, nie rzadziej niż raz na 4 lata. Szczegółowy 

tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa rada naukowa instytutu w regulaminie 

zatwierdzonym przez wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału.> 

2. Pracownikom naukowym Akademii przysługuje prawo odwołania od oceny ich 

działalności zawodowej, w szczególności od oceny ich pracy. Odwołanie składa się do 

wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę odpowiedniego wydziału. Regulamin odwołań 

ustala Prezes Akademii. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE 

WYŻSZYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. poz. 

357 oraz z 2016 r. poz. 35 i 668) 

 

[Art. 23. 

1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., dostosują profile i programy 

kształcenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań określonych w art. 11 ustawy, o 

której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., dostosują profile i programy 

kształcenia studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na 

kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań 

określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

3. Rektorzy uczelni informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 

właściwego ministra nadzorującego uczelnię o dostosowaniu profili i programów 

kształcenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez senat uczelni, nie później 

jednak niż do dnia: 

1)   31 stycznia 2017 r. - w przypadku dostosowania profili i programów kształcenia, o 

którym mowa w ust. 1; 
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2)   31 stycznia 2018 r. - w przypadku dostosowania profili i programów kształcenia, o 

którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminach, o których 

mowa w ust. 1 i 2: 

1)   uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil kształcenia; 

2)   uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu 

kształcenia rozpoczętego przed upływem terminu określonego na dostosowanie w ust. 

1 lub 2. 

5. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, o 

którym mowa w ust. 1 i 2, studiują według dotychczasowych programów kształcenia do 

końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.] 

 

<Art. 23. 

1. Senaty uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., dostosują profile i programy 

kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy do wymagań określonych w art. 11 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Rektorzy uczelni poinformują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

oraz właściwego ministra nadzorującego uczelnię o dostosowaniu profili i programów 

kształcenia, o których mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały 

przez senat uczelni, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2018 r. 

3. W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminie, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil 

kształcenia; 

2) uprawnienie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na 

danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia wygasa z dniem zakończenia 

ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed upływem terminu określonego na 

dostosowanie w ust. 1. 

4. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili i programów 

kształcenia, o którym mowa w ust. 1, studiują według dotychczasowych programów 

kształcenia do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.> 
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USTAWA z dnia 25 września 2015 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU 

ZE WSPIERANIEM INNOWACYJNOŚCI (Dz. U. poz. 1767) 

 

[Art. 6. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.) w art. 115 ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

"1b. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego rektor może zatrudnić osobę niespełniającą 

wymagań określonych w art. 114 ust. 2, jeżeli osoba ta uzyskała stopnień naukowy 

doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i przez co najmniej pięć lat kierowała 

samodzielnie zespołami badawczymi w innym państwie oraz posiada znaczące 

osiągnięcia naukowe.".] 

 

Art. 15. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. [, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w 

życie z dniem 1 października 2016 r.] 

 

 


