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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 10 lipca 2018 r. nad ustawą  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 5, 6, 8, 10, 15, 21, 22, 

24, 27, 33 i 59. 

 

Ponadto komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Marek Martynowski dokonał 

zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 24 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 

- senator Marek Rocki (pkt II ppkt 4 zestawienia wniosków), 

- Komisja Nauki, Edukacji i Sportu (pkt II ppkt 7 zestawienia wniosków), 

- senator Kazimierz Wiatr (pkt II ppkt 11 i 45 zestawienia wniosków), 

- senator Marek Martynowski (pkt II ppkt 25 zestawienia wniosków), 

- senator Piotr Wach (pkt II ppkt 28 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Nauki, Edukacji i Sportu 

   (-) Kazimierz Wiatr 

 

rosinska
Data publikacji



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

do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek sen. 

A. Stanisławka 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się 

pkt 8 w brzmieniu: 

„8) sygnalizowanie ministrowi przypadków rażącego naruszenia 

prawa w działalności uczelni.”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli uczelnia prowadzi szkołę doktorską, w skład rady 

uczelni wchodzi: 

1) 7 albo 9 osób powoływanych przez senat; 

2) przewodniczący samorządu studenckiego; 

3) przewodniczący samorządu doktorantów; 

4) przedstawiciel młodych naukowców; 

5) przedstawiciel nauczycieli akademickich.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawek nr 6 i 10. 

 

3)  w art. 20 w ust. 1 skreśla się pkt 7; 

 

 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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4)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

w art. 22 w ust. 4 skreśla się wyraz „minimalnego”; 

Poprawka sen. 
M. Rockiego 

5)  w art. 24 w ust. 1 po wyrazach „art. 20 ust. 1 pkt 1–6” dodaje się 

wyrazy „oraz posiada co najmniej stopień doktora” oraz skreśla się 

wyrazy „posiada co najmniej stopień doktora oraz”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 10 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 24 w ust. 1 wyrazy „spełnia wymaganie określone w art. 20 ust. 1 

pkt 7” zastępuje się wyrazami „nie ukończyła 67. roku życia, a w 

przypadku osoby posiadającej tytuł profesora 70. roku życia do dnia 

rozpoczęcia kadencji”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Rockiego, 

Z. Cichonia 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 11, 22, 

23, 27, 45 i 59. 

Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek 

nr 24, 25 i 38. 

Przyjęcie tej poprawki skutkuje koniecznością przyjęcia poprawki nr 6 

do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

 

7)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

użyte w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a, w art. 31 w ust. 4, w art. 116 w ust. 1 

w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 2, w art. 137 w ust. 1 w pkt 1, w art. 226 w ust. 1 oraz 

w art. 451 w ust. 2, 4 i 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy 

Poprawka 
KNES 
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„profesor uczelni” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazem „docent”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8, 22, 27 i 59 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 23. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 38. 

 

8)  w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy „i profesorowie uczelni” 

zastępuje się wyrazami „, profesorowie uczelni i docenci”; 

Poprawka sen. 

K. Wiatra 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c i w pkt 2 w lit. c po wyrazach „składu 

senatu” dodaje się wyrazy „, z tym, że każda z tych grup 

reprezentowana jest przez co najmniej jednego przedstawiciela”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

10)  w art. 29 w ust. 4 po wyrazach „art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7” dodaje się 

wyrazy „, a w przypadku osoby posiadającej tytuł profesora nie 

ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Rockiego, 

Z. Cichonia 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 11 i 45 należy głosować łącznie.  

Przyjęcie tych poprawek skutkuje koniecznością przyjęcia poprawki 

nr 7 do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

11)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

w art. 31 w ust. 4 wyrazy „i profesorami uczelni” zastępuje się wyrazami 

„, profesorami uczelni i docentami”; 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 13. 

 

12)  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, na 

wniosek Prezesa PAN lub wspólny wniosek Prezesa PAN i dyrektora 

instytutu PAN, po zasięgnięciu opinii wydziału PAN właściwego ze 

względu na zakres działania instytutu.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

13)  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

drodze rozporządzenia, na wniosek Prezesa PAN lub dyrektora 

instytutu PAN i po zasięgnięciu opinii wydziału właściwego ze 

względu na specjalność naukową instytutu, włącza do uczelni 

publicznej instytut PAN.”; 

Poprawka sen. 

B. Zdrojewskiej 

14)  w art. 55 w ust. 2 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „przez 

uczelnię publiczną”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

15)  w art. 59 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, poziomie i profilu”; Poprawka sen. 

M. Rockiego 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16, 17 i 19 należy głosować łącznie. 

 

16)  w art. 86 w ust. 1: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne;”, 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

,,4a) stypendium rektora za wyniki w sporcie;”; 

17)  w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy 

rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 

laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą 

olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o 

systemie oświaty oraz studenci sportowcy, medaliści co najmniej 

mistrzostw Polski w dyscyplinach objętych systemem sportu 

młodzieżowego, o których mowa w przepisach o sporcie.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

18)  w art. 94 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na 

prawo do świadczeń, w tym ich wysokość, organ przyznający 

świadczenia może uchylić lub zmienić decyzje bez zgody strony.”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

19)  w art. 97 w ust. 1 występujący po raz pierwszy wyraz „lub” zastępuje 

się wyrazem „i”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

20)  w art. 111 w ust. 1 po wyrazach „organizacjach studenckich” dodaje się 

wyrazy „, a w szczególności w kołach naukowych, zespołach 

artystycznych oraz organizacjach studenckich zajmujących się 

sportem”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 skutkuje koniecznością przyjęcia poprawek 

nr 2 i 3 do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

21)  w art. 113 w pkt 3 po wyrazach „pkt 1–3” dodaje się wyrazy „i 5”; Poprawka sen. 

J. Żaryna 

poparta przez komisję 
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22)  w art. 116: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) docenta;”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 2: 

– – skreśla się lit. a, 

– – lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników 

badawczo-dydaktycznych;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) docenta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 

stopień doktora i znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe 

– w przypadku pracowników dydaktycznych;”; 

Poprawka sen. 

K. Wiatra 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 116 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) profesora uczelni – może być zatrudniona: 

a) w uczelni akademickiej osoba posiadająca co najmniej 

stopień doktora habilitowanego, 

b) w uczelni zawodowej osoba posiadająca co najmniej stopień 

doktora oraz znaczące osiągnięcia: 

– dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników 

dydaktycznych, 

– naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników 

badawczych, 

– naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku 

pracowników badawczo-dydaktycznych;”; 

 

 

 

 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 24 wyklucza głosowanie poprawki nr 25. 

 

24)  po art. 121 dodaje się art. 121a w brzmieniu: 

„Art. 121a. 1. Nie można rozwiązać umowy o pracę ani zmienić 

warunków pracy nauczyciela akademickiego, będącego sędzią 

Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

2. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa 

w ust. 1, zawarta na czas określony staje się, z dniem objęcia 

stanowiska sędziego, umową o pracę na czas nieokreślony. 

3. W przypadku nauczyciela akademickiego, o którym mowa 

w ust. 1, który utracił urząd sędziego albo utracił uprawnienie do stanu 

spoczynku nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Umowa o pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa 

w ust. 1, który utracił urząd sędziego albo utracił uprawnienie do stanu 

spoczynku wygasa, z wyłączeniem sytuacji zrzeczenia się urzędu 

sędziego albo uprawnienia do stanu spoczynku.”; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

poparta przez 

komisję 

25)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

po art. 121 dodaje się art. 121a i art. 121b w brzmieniu: 

„Art. 121a. 1. Pracodawca nie może rozwiązać, wypowiedzieć ani 

zmienić jednostronnie na niekorzyść pracownika stosunku pracy z osobą, 

która pełni funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 

albo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przepis zdania pierwszego stosuje 

się odpowiednio do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego 

albo Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. 

2. Stosunek pracy osoby, o której mowa w ust. 1, zawarty na czas 

określony albo nieokreślony, na podstawie mianowania albo umowy o pracę, 

przekształca się z mocy prawa w stosunek pracy na podstawie mianowania 

na czas nieokreślony; dotyczy to stosunku pracy zawartego przed objęciem 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 
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stanowiska sędziego oraz po tej chwili. Nie dotyczy to stosunku pracy 

zawartego po przejściu sędziego w stan spoczynku. 

3. Stosunek pracy, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, może być 

rozwiązany tylko za wypowiedzeniem sędziego albo przez rozwiązanie 

stosunku pracy za zgodą stron; dotyczy to także sędziego w stanie 

spoczynku. Zmiana stosunku pracy może nastąpić tylko za wypowiedzeniem 

pracownika albo za porozumieniem stron. 

4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, utraciła urząd sędziego bez 

prawa do stanu spoczynku albo utraciła prawo do stanu spoczynku, stosuje 

się zasady ogólne dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. 

5. Stosunek pracy, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, wygasa 

z mocy prawa, jeżeli sędzia, o którym mowa w ust. 1, utracił urząd sędziego 

bez prawa do stanu spoczynku albo utracił prawo do stanu spoczynku. Nie 

dotyczy to zrzeczenia się urzędu sędziego albo zrzeczenia się prawa do stanu 

spoczynku. 

6. Przepisy ustawy o przejściu na emeryturę osoby, o której mowa 

w ust. 1, stosuje się. 

Art. 121b. 1. Na wniosek osoby, której dotyczy art. 121a ust. 1, mającej 

co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnienie na dotychczasowym 

stanowisku przekształca się w zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni. 

Przepisy art. 121a stosuje się odpowiednio. 

2. Na wniosek osoby, której dotyczy art. 121a ust. 1, mającej tytuł 

naukowy profesora, zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku 

przekształca się w zatrudnienie na stanowisku profesora. Przepisy art. 121a 

stosuje się odpowiednio.”; 

26)  w art. 130 w pkt 2 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami 

„6 miesięcy”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

27)  w art. 137 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „uczelni” dodaje się wyrazy 

„i docenta”; 

Poprawka sen. 

K. Wiatra 

poparta przez 

komisję 

28)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

w art. 137 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

Poprawka sen. 
P. Wacha 
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„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników 

instytutów PAN.”; 

 Uwaga: 

Poprawki nr 29, 30, 31, 32 i 36 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 178 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym, w instytucie 

międzynarodowym oraz w Bibliotece Narodowej – rada 

naukowa.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

30)  w art. 180 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ministra nadzorującego instytut badawczy lub Bibliotekę Narodową 

– w przypadku stopni nadanych przez instytuty badawcze.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

31)  w art. 182: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu 

badawczego, instytutu międzynarodowego, Biblioteki Narodowej albo 

RDN.”, 

b) ust. 4–6 otrzymuje brzmienie: 

„4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie 

badawczym, instytucie międzynarodowym, Bibliotece Narodowej od 

osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w 

szkole doktorskiej. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, 

dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego 

lub dyrektor Biblioteki Narodowej może zwolnić z opłaty w całości lub 

w części. 

6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika 

naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, 

instytut PAN, instytut badawczy, instytut międzynarodowy lub 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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Biblioteka Narodowa.”; 

32)  w art. 185 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 

posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, Biblioteka 

Narodowa albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie, w której 

posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem 

doktoryzującym”.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

33)  w art. 186 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „co najmniej C1” zastępuje się 

wyrazami „co najmniej B2”; 

Poprawka 

KNES 

poparta przez 

komisję 

34)  w art. 187 w ust. 1 skreśla się wyraz „teoretyczną”; Poprawka sen. 

P. Wacha 

35)  w art. 189 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do wniosku, zawierającego akceptację promotora lub 

promotorów, dołącza się rozprawę doktorską.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

36)  w art. 190 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza 

się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu 

doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, 

Biblioteki Narodowej albo instytutu międzynarodowego, których 

pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

37)  w art. 190 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Recenzję rozprawy doktorskiej sporządza się w języku 

polskim lub angielskim.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

38)  w art. 190: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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„4. Promotorem rozprawy może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień doktora i zatrudniona w danym podmiocie na 

stanowisku adiunkta, profesora uczelni lub profesora, lub 

równorzędnym.”, 

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

„4a. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora.”, 

c) w ust. 5 po wyrazach „ust. 4” dodaje się wyrazy „lub 4a”;  

39)  w art. 198 w ust. 7 wyrazy „3 szkoły doktorskie” zastępuje się 

wyrazami „5 szkół doktorskich”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

40)  w art. 209 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Co najmniej 20% doktorantów posiadających największe 

osiągnięcia naukowe, a w przypadku doktorantów I roku – najwyższe 

wyniki rekrutacyjne, otrzymuje w danym roku akademickim 

stypendium doktoranckie zwiększone, o co najmniej 40% kwoty, o 

której mowa w ust. 4 pkt 1.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

41)  w art. 209 skreśla się ust. 10; Poprawka sen. 

P. Wacha 

42)  w art. 218 wyrazy „A+, A albo B+” zastępuje się wyrazami „A+ 

albo A”; 

Poprawka sen. 

A. Bobko 

43)  w art. 219 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zbiór artykułów naukowych opublikowanych w 

czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach 

z konferencji międzynarodowych, w których osoba 

ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego miała wkład 

wyłączny lub wiodący, i które w dniu publikacji artykułu 

były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 
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44)  w art. 220 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wnioskodawca nie może być zatrudniony w podmiocie 

habilitującym.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

45)  Uwaga:  

poprawka wycofana 

w art. 226 w ust. 1 po wyrazach „profesora uczelni” dodaje się wyrazy „albo 

docenta,”; 

Poprawka sen. 
K. Wiatra 

46)  w art. 228 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „5 lat” 

zastępuje się wyrazami „3 lat”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

47)  w art. 233: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład RDN wchodzi po 2 przedstawicieli każdej dyscypliny 

oraz dodatkowo: 

1) po 1 przedstawicielu dyscypliny, w której liczba samodzielnych 

pracowników nauki przekracza 500 osób lub 

2) po 2 przedstawiali dyscypliny, w której liczba samodzielnych 

pracowników nauki przekracza 1000 osób.”, 

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

„4a. Co najmniej jeden z wchodzących w skład RDN 

przedstawicieli każdej dyscypliny musi posiadać tytuł naukowy 

profesora.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

48)  w art. 240 w ust. 1 wyraz „trzykrotność” zastępuje się wyrazem 

„dwukrotność”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

49)  w art. 245: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 
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„2. Prezydium podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa 

w art. 258 ust. 1 pkt 1 i 7, w terminie 2 miesięcy, a w sprawach, o 

których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wpłynięcia wniosku do PKA.”, 

b) w ust. 7 wyrazy „45 dni” zastępuje się wyrazami „2 miesięcy”, 

c) w ust. 8 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”; 

50)  w art. 259 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przepisy art. 258 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

51)  w art. 267: 

a) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „sposób określenia kategorii 

naukowej,” dodaje się wyrazy „opis wymagań wystarczających do 

uzyskania kategorii B, B+ oraz A,”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wydawane jest 

nie później niż rok przed początkiem ocenianego okresu, o którym 

mowa w art. 266,  a wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, tworzone 

są i udostępniane przed początkiem okresu, którego dotyczą.”; 

Poprawka 

senatorów: 

B. Zdrojewskiej, 

R. Dowhana, 

W. Sługockiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 52 wyklucza głosowanie poprawki nr 53. 

 

52)  w art. 271 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład KEN wchodzą: 

1) przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych, w liczbie 1 

na każdą zakończoną liczbę 10 jednostek, o których mowa w art. 

265 ust. 1,  podlegających ocenie w okresie poprzedzającym 

powołanie KEN, nie mniej jednak niż 1 z każdej dyscypliny; 

2)  po 1 przedstawicielu dziedzin naukowych, w których nie 

wyodrębniono dyscyplin naukowych, na każdą zakończoną liczbę 

10 jednostek, o których mowa w art. 265 ust. 1,  podlegających 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 
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ocenie w okresie poprzedzającym powołanie KEN, nie mniej 

jednak niż 3 z każdej z tych dziedzin; 

3)  7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej.”; 

53)  w art. 271: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) po 1 przedstawicielu każdej z dyscyplin oraz dodatkowo 

po 1 przedstawicielu dyscypliny, w której liczba samodzielnych 

pracowników nauki przekracza 1500 osób;”; 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut 

międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej 

dyscyplinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli co 

najmniej w jednej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A albo 

B+.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

 Uwaga: 

Poprawki nr 54 i 56 należy głosować łącznie. 

 

54)  w art. 383 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przepisy ust. 1–5 dotyczą także środków, o których mowa 

w art. 368 ust. 2 oraz środków, o których mowa w art. 368 ust. 3.”; 

Poprawka 

senatorów: 

R. Dowhana, 

W. Sługockiego 

55)  w art. 387 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W ramach konkursu, z wyjątkiem pierwszego konkursu, środki 

finansowe może otrzymywać nie więcej niż 10 uczelni akademickich. 

W ramach pierwszego konkursu środki finansowe może otrzymać nie 

więcej niż 15 uczelni akademickich.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

56)  w art. 389 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uczelnie, będące beneficjentami środków, o których mowa 

w art. 387 ust. 1 oraz w art. 394 ust. 6, tworzą jedną z grup uczelni, 

Poprawka 

senatorów: 

R. Dowhana, 

W. Sługockiego 
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o których mowa w art. 368 ust. 2 pkt 1.”; 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 57 skutkuje koniecznością przyjęcia poprawki 

nr 1 do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

57)  w art. 407 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki finansowe z subwencji i dotacji gromadzi się na 

odrębnym rachunku bankowym.”; 

Poprawka sen. 

M. Rockiego 

58)  w art. 433 w ust. 1 kropkę w pkt 5 zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 6 w brzmieniu: 

„6) ministra właściwego do spraw sportu – jest uczelnią wychowania 

fizycznego.”; 

Poprawka sen. 

P. Wacha 

59)  w art. 451: 

a) w ust. 2 i 4 po wyrazach „profesora uczelni” dodaje się wyrazy „albo 

docenta” oraz po wyrazach „pkt 2” dodaje się wyrazy „albo 2a”,  

b) w ust. 5 po wyrazach „profesora uczelni” dodaje się wyrazy „albo 

docenta”. 

Poprawka sen. 

K. Wiatra 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 
 

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

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 

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


