
 

SENAT  
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VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Druk nr 682 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 23 lipca 2014 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Nauki, Edukacji i Sportu 

   (-) Kazimierz Wiatr 

 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KNES 

poparty przez 

komisję 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 4, 15, 26, 27, 29, 31–34, 36–38 należy głosować 

łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w pkt 1 lit a. otrzymuje brzmienie: 

„a) liczbę nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy, zaliczanych 

do minimum kadrowego,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w art. 9a : 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza 

do minimum kadrowego nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 
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złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa 

w art. 112a, z tym że nauczyciele akademiccy zaliczani do 

minimum kadrowego kierunków studiów o profilu 

praktycznym na zasadach, o których mowa w ust. 2 i 3, 

posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

mogą być zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż 25% 

pełnego wymiaru czasu pracy.”, 

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

„1a. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 

prowadzące wspólnie kierunek studiów interdyscyplinarnych, 

o których mowa w art. 10a ust. 1, mogą utworzyć wspólne 

minimum kadrowe dla tego kierunku studiów.”, 

c) uchyla się ust. 2–4.”; 

A. Zając 

3)  w art. 1 w pkt 7 lit. c i d otrzymują brzmienie: 

„c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym może 

zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego, dwie osoby 

posiadające stopień naukowy doktora i znaczne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Liczba osób, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie 

może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum 

kadrowego, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli 

akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub 

stopień naukowy doktora, a także 50% liczby osób 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich 

posiadających stopień naukowy doktora.”,”; 

4)  w art. 1 w pkt 10, w art. 11 w ust. 3 w pkt 2 w lit. b tiret drugie 

otrzymuje brzmienie: 

„– zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu 

nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla 

których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, 

reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związaną 

z danym kierunkiem studiów,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 1 w pkt 46, w art. 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkowie Komisji są powoływani spośród kandydatów 

zgłoszonych przez Radę, Konferencję Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół 

Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Krajową Reprezentację Doktorantów, senaty uczelni oraz 

ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

6)  w art. 1 w pkt 46, w art. 48 skreśla się ust. 7; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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7)  w art. 1 w pkt 46, w art. 48 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Powołując członków Komisji, minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego uwzględnia wymóg reprezentowania 

w składzie Komisji przedstawicieli wszystkich obszarów 

kształcenia.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

8)  w art. 1 w pkt 59 lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) w ust. 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w uczelni na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę w pełnym 

wymiarze godzin,  pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi, studentom oraz 

doktorantom;”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom 

akademickim zatrudnionym w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 

sześćdziesiątego siódmego roku życia, 

a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 

siedemdziesiątego roku życia, pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, 

zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, 

studentom oraz doktorantom;”,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

9)  w art. 1 skreśla się pkt 68 i 69; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 
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M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

10)  w art. 1 w pkt 70: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 86d–86i” zastępuje się 

wyrazami „art. 86d–86h”, 

b) skreśla się art. 86d; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 

11)  w art. 1 w pkt 85 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 118” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się 

lit. a w brzmieniu: 

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

„1a. Do umów o pracę zawartych z nauczycielami 

akademickimi nie stosuje się przepisów art. 25
1
 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

12)  w art. 1 po pkt 87 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 124 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 124. 1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem 

stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w 

przypadku: 

1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, 

jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, 

a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza 

poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli 

okres ten przekracza dwa lata; 

2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni; 

3) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa 

w art. 129 ust. 1 i 10. 

2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek 

pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku 

otrzymania przez nauczyciela akademickiego, w okresie nie 

krótszym niż rok, dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których 

mowa w art. 132 ust. 1 i 2.”;”; 

13)  w art. 1 po pkt 87 dodaje się pkt. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 125;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

14)  w art. 1 po pkt 88 dodaje się pkt 88a w brzmieniu: 

„88a) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. 1. Profesor, którego stosunek pracy w uczelni 

publicznej, będącej jego podstawowym miejscem pracy, wygasł 

w sytuacji określonej w art. 127 ust. 2, może przejść w stan 

spoczynku, polegający na niewykonywaniu zatrudnienia lub 

działalności gospodarczej. 

2. Profesor w stanie spoczynku ma prawo do uposażenia 

równego dwukrotności kwoty bazowej, ustalanej corocznie 

w ustawie budżetowej, niezależnie od prawa do emerytury lub 

renty.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 19 należy głosować łącznie. 

 

15)  w art. 1 w pkt 89, w art. 129a w ust. 2 skreśla się pkt 7; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 
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S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

16)  w art. 1 po pkt. 89 dodaje się pkt 89a w brzmieniu: 

„89a) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 dokonania, określa statut 

uczelni.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

17)  w art. 1 w pkt 90 skreśla się lit. c; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

18)  w art. 1 w pkt 90 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu 

urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia 

lekarskiego.”,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

19)  w art. 1 po pkt 90 dodaje się pkt 90a w brzmieniu: 

„90a) w art. 137 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora, 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 
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a który osiągnął wiek emerytalny nabywa uprawnienia do 

przejścia w stan spoczynku.”;”; 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

20)  w art. 1 skreśla się pkt 94–97 i 99; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

21)  w art. 1 po pkt 101 dodaje się pkt 101a w brzmieniu: 

„101a) w art. 151: 

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objęcia ich 

układem zbiorowym pracy lub regulaminem 

wynagradzania, określi, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, 

ustalając w szczególności:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego w odniesieniu do poszczególnych 

stanowisk oraz wysokość i warunki przyznawania 

innych składników wynagrodzenia tak, aby 

wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w uczelni publicznej, 

w poszczególnych grupach pracowników w relacji 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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do kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej 

dla pracowników wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 

1255, z późn. zm.) nie była niższa: 

a) w grupie stanowisk profesorów – niż 391,8 %, 

b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – niż 

261,2 %, 

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów 

bibliotecznych, asystentów dokumentacji 

i informacji naukowej – niż 130,6 %, 

d) w grupie pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi niż 130,6 % 

– kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej, 

z uwzględnieniem zasady, że wysokość 

indywidualnych stawek poszczególnych składników 

wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor.”, 

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

„1a. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania 

innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 

zatrudnionych w uczelni państwowej do czasu objęcia ich 

układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 

spraw szkolnictwa wyższego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, ustalając w szczególności 
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wysokość minimalnej   stawki wynagrodzenia zasadniczego 

w odniesieniu do poszczególnych stanowisk oraz wysokość 

i warunki przyznawania innych składników wynagrodzenia 

tak, aby wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w uczelni publicznej finansowanego z dotacji stacjonarnej, 

w poszczególnych grupach pracowników nie była niższa 

w relacji do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto 

w gospodarce narodowej prognozowanego w ustawie 

budżetowej na dany rok kalendarzowy, przy uwzględnieniu 

zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych 

składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala 

rektor; i stanowi: 

1) od dnia 1 stycznia 2015 r.: 

a) w grupie stanowisk profesorów od 240% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2015, 

b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 160% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2015, 

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 85% prognozowanej przeciętnej miesięcznej 

kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej określanej na rok 2015, 
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d) w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 90% prognozowanej przeciętnej  

miesięcznej kwoty wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej określanej na rok 2015; 

2) od dnia 1 stycznia 2016 r.: 

a) w grupie stanowisk profesorów od 270% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2016, 

b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 180% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2016, 

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 100% prognozowanej przeciętnej miesięcznej 

kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej określanej na rok 2016, 

d) w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 110%, prognozowanej 

przeciętnej  miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2016, 

3) od dnia 1 stycznia 2017 r.: 

a) w grupie stanowisk profesorów od 300% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 
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wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2017, 

b) w grupie stanowisk docentów, adiunktów 

i starszych wykładowców, starszych kustoszy 

dyplomowanych, starszych dokumentalistów 

dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych 

i dokumentalistów dyplomowanych, a także 

adiunktów bibliotecznych i adiunktów 

dokumentacji i informacji naukowej – od 200% 

prognozowanej przeciętnej miesięcznej kwoty 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

określanej na rok 2017, 

c) w grupie stanowisk asystentów, wykładowców, 

lektorów, instruktorów, asystentów bibliotecznych, 

asystentów dokumentacji i informacji naukowej – 

od 110% prognozowanej przeciętnej miesięcznej 

kwoty wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej określanej na rok 2017, 

d) w grupie pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi od 120%,  prognozowanej 

przeciętnej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej określanej na rok 

2017.”;”; 

22)  w art. 1 skreśla się pkt 102; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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23)  w art. 1 w pkt 105, w art. 160a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana nie 

później niż w ciągu trzydziestu dni po rozpoczęciu zajęć.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 Uwaga: 

Poprawki nr 24 i 25 należy głosować łącznie. 

 

24)  w art. 1 po pkt 113 dodaje się pkt 113a w brzmieniu: 

„113a)  w art. 170a: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo do kształcenia 

na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni 

publicznej bez wnoszenia opłat, jeżeli został zaliczony do 

grupy 20% najlepszych kandydatów przyjętych na dany 

kierunek studiów, określony poziom i profil kształcenia, 

ustalonej zgodnie z warunkami rekrutacji, o których mowa 

w art. 169 ust. 2.”, 

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

„3a. W przypadku gdy zgodnie z warunkami rekrutacji 

ustalonymi przez senat uczelni wstęp na studia jest wolny, 

uczelnia wyłania 20% najlepszych kandydatów przyjętych na 

dany kierunek studiów: 

1) pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich i określony profil kształcenia na 

podstawie wyników egzaminu maturalnego; 

2) drugiego stopnia i określony profil kształcenia na 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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podstawie wyników egzaminów objętych programem 

studiów pierwszego stopnia. 

3b. Listę osób zaliczonych do grupy 20% najlepszych 

kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów, określony 

poziom i profil kształcenia uczelnia ogłasza nie później niż 

w dniu rozpoczęcia zajęć.”, 

c) uchyla się ust. 4–10.”;”; 

25)  w art. 1 pkt 114 otrzymuje brzmienie: 

„114) uchyla się art. 170b”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

 

26)  w art. 8 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 6 ust. 1–4 otrzymują brzmienie: 

„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora może 

otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym 

wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego, dla których ta 

jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), reprezentujących 

dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka 

organizacyjna ma otrzymać uprawnienie. 

2. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora 

habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która 

zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście 

osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora, dla 

których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym, reprezentujących dziedziny nauki lub 

dziedziny sztuki, w  których zakresie jednostka organizacyjna ma 

otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej 3 osoby posiadające 

tytuł profesora. 

3. Uprawnienie do nadawania  stopnia doktora i doktora 

habilitowanego może obejmować tylko te dyscypliny naukowe lub 

artystyczne, które w danej jednostce organizacyjnej są 

reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora 

lub stopień doktora habilitowanego. 

4. Osoby posiadające tytuł profesora, stopień doktora 

habilitowanego, mogą być wliczane do minimalnej liczby osób 

zatrudnionych, o której mowa w ust. 1–3, tylko w jednej jednostce 

organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż 

rok.”; 

27)  w art. 8 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w tej 

jednostce;”, 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

28)  w art. 8 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest 

posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji 

naukowej w formie książki, niebędącej rozprawą doktorską, 

lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym 

czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism 

naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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nauki na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 

ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, 

poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675) lub 

recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji 

naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”,”; 

29)  w art. 8 w pkt 1 w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku osoby będącej beneficjentem 

programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu 

doktorskiego określonego w ust. 2, warunkiem wszczęcia 

tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii 

potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych 

prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień 

zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna 

naukowego po-siadającego tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

30)  w art. 8 w pkt 6 po wyrazach „w art. 18a” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje lit. b–d w brzmieniu: 

„b) otrzymuje brzmienie: 

„6. Centralna Komisja niezwłocznie po powołaniu 

komisji habilitacyjnej przekazuje jej, za pośrednictwem 

kierownika jednostki organizacyjnej, dokumenty, o których 

mowa w ust. 1.”, 

„c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz 

umowy o sporządzeniu recenzji recenzenci, o których mowa 

w ust. 5, oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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spełniają kryteria określone w art.  16 i sporządzają 

recenzje.”, 

d) po ust. 11 dodaje ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Terminy określone w ust. 5 i 11 zdanie drugie nie 

biegną w lipcu i sierpniu.”;”; 

31)  w art. 8 w pkt 7 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 20” 

dodaje się  dwukropek, pozostałą część oznacza się jako lit. a i dodaje 

się lit. b w brzmieniu: 

„b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz 

recenzentem rozprawy doktorskiej lub członkiem komisji 

habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub 

pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej, 

prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie 

danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub 

artystycznej.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

32)  w art. 8 w pkt 7 po wyrazach „art. 20” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są 

uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki 

organizacyjnej posiadający tytuł profesora lub stopień 

doktora habilitowanego.”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

33)  w art. 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) uchyla się art. 21a.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 
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K. Słonia, 

A. Zając 

34)  w art. 8 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w art. 26:  

a) w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Tytuł profesora, może być nadany osobie, która 

uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz:”, 

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające 

wymagania stawiane w postępowaniu 

habilitacyjnym; 

2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami 

badawczymi, realizującymi projekty finansowe w 

drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, 

odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, 

w tym zagranicznych; 

3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – 

uczestniczyła co najmniej: 

a) raz w charakterze promotora w przewodzie 

doktorskim zakończonym nadaniem stopnia 

oraz  

b) raz w charakterze promotora pomocniczego w 

przewodzie doktorskim zakończonym 

nadaniem stopnia lub uczestniczy 

w charakterze promotora w otwartym 

przewodzie doktorskim, oraz  

c) dwa razy w charakterze recenzenta 

w przewodzie doktorskim lub w przewodzie 

habilitacyjnym lub w postępowaniu 

habilitacyjnym  

– z zastrzeżeniem ust. 3.”, 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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– uchyla się pkt 4, 

b) uchyla się ust. 2,”; 

35)  w art. 8 skreśla się pkt 11 i 12; Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

36)  w art. 8 w pkt 13, w art. 31 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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, a w przypadku 

postępowania o nadanie tytułu naukowego – wyłącznie osób 

z tytułem profesora,”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 

37)  w art. 8 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Centralna Komisja opiniuje projekty aktów 

normatywnych dotyczących spraw związanych z nadawaniem 

stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, 

a także wyraża opinie w sprawie zatrudnienia w szkole wyższej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających 

stopnia doktora habilitowanego. Termin wyrażenia opinii 

w sprawie zatrudnienia w szkole wyższej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia doktora 

habilitowanego wynosi trzy miesiące od dnia przedstawienia 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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wniosku.”;”; 

38)  wart. 8 w pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) w art. 36 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy dla spraw szkolnictwa wyższego 

prowadzi, aktualizuje i zamieszcza na wskazanej przez siebie 

stronie internetowej, na podstawie informacji 

przekazywanych przez Centralną Komisję:”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) informacje o jednostkach organizacyjnych, którym 

Centralna Komisja ograniczyła, cofnęła albo zawiesiła 

uprawnienie do nadawania stopni wraz z terminem, na 

który zostało ono zawieszone, oraz wskazaniem powodu 

ograniczenia, cofnięcia albo zawieszenia uprawnienia;”, 

c) pkt 3–6 otrzymują brzmienie: 

„3) wykaz osób posiadających stopień doktora 

habilitowanego uprawnionych do recenzowania 

w przewodach doktorskich i postępowaniach 

habilitacyjnych, w podziale na dziedziny nauki 

i dziedziny sztuki, obejmujący imiona, nazwiska oraz 

nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających te 

osoby; 

4) wykaz osób posiadających tytuł profesora 

uprawnionych do recenzowania w postępowaniach 

o nadanie tytułu profesora, w podziale na dziedziny 

nauki i dziedziny sztuki, obejmujący imiona, nazwiska 

oraz nazwy jednostek organizacyjnych zatrudniających 

te osoby; 

5) informacje o prowadzonych postępowaniach: 

a) habilitacyjnych, w tym: 

– wniosek o wszczęcie postępowania 

Poprawka 

senatorów: 

K. Wiatra, 

S. Gogacza, 

S. Karczewskiego, 

M. Klimy, 

W. Kraski, 

M. Martynowskiego, 

M. Seweryńskiego, 

W. Skurkiewicza, 

K. Słonia, 

A. Zając 
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habilitacyjnego wraz z autoreferatem 

habilitanta, 

– skład komisji habilitacyjnej z podaniem imion, 

nazwisk oraz nazw jednostek organizacyjnych, 

w których są zatrudnieni członkowie komisji, 

– recenzje, 

b) o nadanie tytułu profesora, w tym: 

– uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie 

tytułu, 

– listę recenzentów z podaniem imion, nazwisk 

oraz nazw jednostek organizacyjnych, 

w których są zatrudnieni, 

– recenzje; 

6) streszczenia rozpraw doktorskich i recenzje złożone 

w przewodach o nadanie stopnia doktora.”;”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


