
 

Druk nr 565-A 
 
 
 
 

VIII kadencja 
 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 556). 

 
 

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 565 do Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

21 czerwca 2016 r.                       
 

w n o s i : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Senat uczelni publicznej określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na 
poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, 
kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia, zapotrzebowaniem 
na rynku pracy 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.”,”; 

– KP Nowoczesna 
– przyjąć 

 
2) w art. 1 w pkt 3 dodać lit. c w brzmieniu: 

„c) uchyla się ust. 7 i 8;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

3)  w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) w art. 11a: 

a) uchyla się ust. 2, 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 3–7 należy głosować łącznie. 
 
4) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) w art. 48a: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów 
(ocena programowa), mając na uwadze: 

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.”, 

b) uchyla się ust. 4 i 4a, 
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

d)  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia, ogólne kryteria oceny programowej, uwzględniając 
potrzebę zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) w art. 1 pkt 13 nadać brzmienie: 

„13) art. 49 otrzymuje brzmienie: 



 

„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; 

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.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 1 po pkt 14 dodać pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 

 
7) w art. 1 po pkt 14a dodać pkt 14b w brzmieniu: 

„14b) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
8) w art. 1 po pkt 30 dodać pkt 30a w brzmieniu: 

„30a) w art. 174 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na 

stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej 
niż 10% liczby studentów 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.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 8 i 12 należy głosować łącznie. 
 
9) w art. 1 w pkt 33, w art. 191b ust. 5 nadać brzmienie: 

„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).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 9 i 10 należy głosować łącznie. 
 

10) w art. 3 w pkt 2, w art. 29c ust. 3 nadać brzmienie: 
„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).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 5 w pkt 2 w art. 50 wyrazy „raz na 4 lata” zastąpić wyrazami „raz na 2 lata”; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
12) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 9 lit. a i b oraz pkt 18, 29 i 30a,  
2) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2,  
3) art. 4 pkt 8 



 

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/Iwona Michałek 

Przewodniczący Komisji  
 
 

/-/Rafał Grupiński 
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