BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz
(druk nr 1100)

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z
2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244)
Art. 12.
1. Zwalnia się od podatku rolnego:
1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na
użytkach rolnych;
2) grunty położone w pasie drogi granicznej;
3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały
zniszczone wskutek robót drenarskich;
4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie
już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte
w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe
zagospodarowanie;
5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5
lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok
następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;
7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że
zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w
stosunku do tych samych gruntów;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-28) użytki ekologiczne;
9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i
utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
12) grunty stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
13) grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w
posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w
rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260).
2. Od podatku rolnego zwalnia się również:
1) uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom
innym niż uczelnie;
1a)

(3)

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie

dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż te federacje;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w
odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art.
2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz.
572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089);
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i
1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej - w
zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone
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-3decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów
niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady
aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i
prac rozwojowych;
6) (uchylony);
7)

Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o
Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) [.] <;>

<8) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz.>
3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub
prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów
lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
4. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha,
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub
obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej
100 ha.
5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje
się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego
małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w
podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim
roku o 50%.
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-47. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w
drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte
uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
8. Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się
objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i szczegółowe warunki zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7.
10. Z tytułu zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.
11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.
12. Zwolnienie i ulga, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 4-6 i ust. 6, stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
2) ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013, str. 1).

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1445, z późn.zm.)
Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu
przepisów o transporcie kolejowym, która:
a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;
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-51a) grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków
- do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej
jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające
zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w
przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż
działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym;
2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do
portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;
2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub
przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej,
zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach
portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z
wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub
przystanią morską;
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku
publicznego;
4) budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności
rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
5) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez
stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania,

nauki

i

techniki,

kultury

fizycznej

i

sportu,

z

wyjątkiem

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte
trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;
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-68) znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące
bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem;
8a) będące własnością Skarbu Państwa:
a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior,
b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w
posiadanie innym podmiotom niż wymienione w art. 212 ust. 1 oraz art. 213 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z
2018 r. poz. 650 i 710);
9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w
międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;
10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
11) grunty stanowiące

działki

przyzagrodowe

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I(17) albo II grupy(18),
c) są

niepełnosprawnymi

o

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji;
12) położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i
obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące
infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej;
13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych
grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży
produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub
w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
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-7producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1026), zgodnie z jej aktem założycielskim;
14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek
sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów;
16)

(19)

budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane

przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną
w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.
U. poz. 2073), stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu
spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność
jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:
1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
1a)

(20)

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; zwolnienie nie

dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową;
2a) żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości
zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w
odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201); zwolnienie nie dotyczy przedmiotów
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000
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zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów
opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących
prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności
zawodowej;
5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą;
5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i
prac rozwojowych;
6) (uchylony) [.] <;>
<5b)

Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej

Łukasiewicz, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą.>
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
4. Z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 pkt 5a, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty
opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie
innych przepisów niniejszej ustawy.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów z tytułu zwolnień w
opłatach i podatkach.
6. Z tytułu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 8a, gminom przysługuje zwrot utraconych
dochodów ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
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-96a. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc
de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
6b. (uchylony).
7. (21) Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i
tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 6, oraz wzór wniosku o zwrot
tych dochodów, kierując się potrzebą zabezpieczenia gmin przed zmniejszeniem
dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt
8a.

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162)

Art. 17b.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w
odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych:
1) na cele obronności państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej 0,1%,
2) na cele rolne 1%,
2a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych
celów publicznych 1%,
3) na inne cele 3%
wartości nieruchomości ustalonej w sposób określony w art. 30 ust. 1, z tym że wartość
gruntu rolnego można ustalić w sposób określony w art. 30 ust. 2.
[2. Polska Akademia Nauk oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego
opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego wezwania, na rachunek
Krajowego Ośrodka do dnia 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.]
<2. Polska Akademia Nauk, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania
wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w
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- 10 rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego
wezwania, na rachunek Krajowego Ośrodka, do dnia 15 lutego każdego roku – za
poprzedni rok kalendarzowy.>
2a. O ustaleniu nowej albo zmianie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Krajowego
Ośrodka zawiadamia na piśmie użytkownika wieczystego. Do obu rodzajów zawiadomień
stosuje

się

odpowiednio

przepisy o

gospodarce

nieruchomościami,

dotyczące

postępowania w razie wypowiedzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej.
3. Użytkownik wieczysty nieruchomości może zrzec się swego prawa przez złożenie
Krajowemu Ośrodkowi oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku
użytkowanie wieczyste wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w
księdze wieczystej prawa wieczystego użytkowania.
4. Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego może być sprzedana jej
użytkownikowi wieczystemu po cenie ustalonej w sposób określony w ustawie. Na poczet
ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego określoną w
sposób przewidziany w przepisach o gospodarce nieruchomościami według stanu na dzień
sprzedaży nieruchomości.
4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio
ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie
stosuje się.
5. W razie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ustanowionego z mocy prawa, zbywca
tego prawa jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego zbycia uiścić Krajowemu
Ośrodkowi opłatę w wysokości 50% wartości nieruchomości ustalonej w sposób
określony w art. 30 ust. 1.
6. Do egzekucji należności Krajowego Ośrodka z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1036, z późn. zm.)
Art. 4a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
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- 11 1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej
"ustawą o rachunkowości";
2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której
mowa w art. 16g ust. 3;
3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego;
4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań
gospodarczych,

który

zarazem

mógłby

stanowić

niezależne

przedsiębiorstwo

samodzielnie realizujące te zadania;
5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację na
podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z późn. zm.)(8),
b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2011),
c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1752),
d) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2017 r. poz.
680 i 1529),
e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196,
z późn. zm.),
f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 164);
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- 12 5a) postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w
rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398);
6) urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla
podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;
7) ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i
650);
8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834);
9) (uchylony);
9a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o
ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony,
konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z
wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części
przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i
nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne
elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są
również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących
przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy,
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- 13 d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a
ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;
10) małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000
euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
11) zagranicznym zakładzie - oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium
jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego
państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo
miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego
państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium
jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma
pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie
wykonuje
- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej;
12) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla
celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa
miejsca siedziby podatnika;
13) ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji
prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej;
14) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21;
15) rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.);
16) udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o
której mowa w art. 1 ust. 3;
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- 14 16a) wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały
(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym
dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów
(akcji);
17) wspólniku - oznacza to również akcjonariusza;
18) kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w
art. 1 ust. 3;
19) udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o
których mowa w art. 1 ust. 3;
20) objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której
mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce;
21) spółce - oznacza to:
a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie
statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) spółkę

komandytowo-akcyjną

mającą

siedzibę

lub

zarząd

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie,
jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana
jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich
dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
22) pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi;
22a)

(9)

walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
22b)

(10)

ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu -

oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499);
23) komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to:
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- 15 a) patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy,
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu
scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 776),
b) autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
c) równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania
w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),
d) prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie
umowy licencyjnej;
24) podmiocie komercjalizującym - oznacza to:
a)

(11)

uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)
b)

(12)

spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201),
d) spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk,
e) instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
f) spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych,
g) twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także
zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d,
h) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <,>
<i) Centrum Łukasiewicz,
j) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
k) spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. …)>
- jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną;
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- 16 25) krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012
r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka
kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);
26) działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania
naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu
zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych
zastosowań;
(13)

27)

badaniach naukowych - oznacza to:

a) badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
(14)

28)

pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
(15)

29)

rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące

warunki:
a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej
części,
b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem
zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności
innemu podmiotowi,
c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności
uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy
ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a
ust. 18 stosuje się odpowiednio;
30) ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.);
30a)

(16)

alternatywnej spółce inwestycyjnej - oznacza to alternatywną spółkę inwestycyjną w

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 17 31)

nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank
hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z tytułu
udzielonych przez nie kredytów;

32) odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu
składnika aktywów finansowych, utworzony na:
a) udzielony kredyt (pożyczkę) lub
b) udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub
c) nabyte wierzytelności banku hipotecznego
- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości sporządzają
sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej
"MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości;
33)

(17)

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215).

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz.
986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60)
Art. 36.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do następujących podmiotów:
1) (uchylony);
2) spółek jawnych;
2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
3) spółek partnerskich;
4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych;
6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) spółek akcyjnych;
7a) spółek europejskich;
8) spółdzielni;
8a) spółdzielni europejskich;
9) przedsiębiorstw państwowych;
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<10)

instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej

Łukasiewicz;>
11) (uchylony);
12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych;
12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają
obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2;
14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
15) głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń;
16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji;
17) instytucji gospodarki budżetowej.
Art. 38.
W dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) dla każdego podmiotu:
a) nazwę lub firmę, pod którą działa,
b) oznaczenie jego formy prawnej,
c) jego siedzibę i adres,
d) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - także ich
siedziby i adresy,
e) oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,
f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku
przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów,
zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także
oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru
przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów,
zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru
oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o
zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie
konkurencji i konsumentów,
g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej,
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1a) w przypadku gdy podmiot je posiada - adres strony internetowej i adres poczty
elektronicznej;
2) (uchylony);
2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów
gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz
komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w
związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności
majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności
prawnych, o ile takie istnieje;
3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną - informacje o statucie lub umowie,
wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer
identyfikacyjny REGON;
4) w przypadku spółki jawnej:
a) oznaczenie wspólników spółki jawnej, zgodnie z art. 35;
b) (uchylona);
4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie nazwy, firmy, formy
prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miejsca rejestracji członków europejskiego
zgrupowania interesów gospodarczych,
b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego zgrupowania interesów
gospodarczych od odpowiedzialności za długi i inne zobowiązania powstałe przed
jego przystąpieniem do zgrupowania;
5) w przypadku spółki partnerskiej:
a) oznaczenie partnerów, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności;
6) w przypadku spółki komandytowej:
a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,
d) wysokość sumy komandytowej,
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wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 35,
b) (uchylona),
c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie
tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,
g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za
te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego,
a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
8) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów,
b) określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów,
c) zgodnie z art. 35, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z
innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych
wspólników udziałów i łączną ich wysokość,
d) jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem
spółki,
e) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego
pisma,
f) której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w
systemie teleinformatycznym, w której wkłady na pokrycie kapitału zakładowego nie
zostały wniesione - wzmiankę, że kapitał nie został pokryty,
g) wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
9) w przypadku spółki akcyjnej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, a jeżeli
akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem
wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,
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upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych,
c) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
d) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,
e) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
f) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
g) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom
lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji zaznaczenie tych okoliczności,
h) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z
art. 35, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki,
i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te
obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a
także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z
podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji; nie dotyczy to spółki
europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz wzmiankę, czy zarząd
albo rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych,
d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; nie dotyczy to spółki
europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom
lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji zaznaczenie tych okoliczności,
i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie zgodnie z
art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki europejskiej,
j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te
obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;
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a) wysokość kapitału zakładowego (subskrybowanego), liczbę i wartość nominalną
udziałów,
b) jeżeli członkowie wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z
podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie udziałów; nie dotyczy to
spółdzielni europejskiej przenoszącej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
c) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółdzielni europejskiej oznaczenie tego pisma,
d) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji;
10) w przypadku przedsiębiorstwa państwowego - organ założycielski;
[11) w przypadku instytutu badawczego - minister nadzorujący instytut;]
<11)

w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci

Badawczej Łukasiewicz – organ nadzorujący;>
12) (uchylony);
13) w przypadku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oznaczenie terytorialnego zasięgu
działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością
towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę dotyczącą
uznania towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, wzmiankę o
częściowym ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
13a) w przypadku towarzystwa reasekuracji wzajemnej - oznaczenie terytorialnego zasięgu
działalności towarzystwa, oznaczenie działu ubezpieczeń objętego działalnością
towarzystwa, wysokość kapitału zakładowego i zapasowego, wzmiankę o częściowym
ograniczeniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie towarzystwa;
14) w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) oznaczenie

przedsiębiorcy

zagranicznego

wraz

z

określeniem

jego

formy

organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres przedsiębiorcy zagranicznego,
c) jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność na podstawie
wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest zagraniczny przedsiębiorca, wraz z
numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i
przechowującego akta,
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Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie
prawa państwa właściwego dla przedsiębiorcy,
e)

informacje otrzymane za pośrednictwem systemu integracji rejestrów o otwarciu
likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania
upadłościowego oraz o wykreśleniu tego przedsiębiorcy;

15) w przypadku głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych
oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji:
a) oznaczenie

zagranicznego

zakładu

ubezpieczeń

albo

zagranicznego

zakładu

reasekuracji wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej,
b) siedzibę i adres zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji,
c) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji istnieje lub
wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru - rejestr, w którym wpisany jest
zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji, wraz z
numerem wpisu do rejestru oraz określeniem organu prowadzącego rejestr i
przechowującego akta,
d) jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń albo zagraniczny zakład reasekuracji nie
podlega prawu jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - określenie prawa państwa
właściwego dla zagranicznego zakładu ubezpieczeń albo zagranicznego zakładu
reasekuracji.
Art. 39.
W dziale 2 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) oznaczenie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących
w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku gdy w spółkach
osobowych nie ma takiego organu - wskazanie wspólników uprawnionych do
reprezentowania spółki, a także sposobu reprezentacji; w przypadku oddziałów
przedsiębiorców

zagranicznych,

głównych

oddziałów

zagranicznych

zakładów

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te
podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów
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odmienności struktury ich organów;
1a) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i osób
fizycznych wyznaczonych jako przedstawiciele zarządców będących osobami prawnymi;
2) oznaczenie organów nadzoru wraz z ich składem osobowym; w przypadku oddziałów
przedsiębiorców

zagranicznych,

głównych

oddziałów

zagranicznych

zakładów

ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji dane te
podlegają ujawnieniu co do przedsiębiorców zagranicznych, zagranicznych zakładów
ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, odpowiednio z uwzględnieniem
odmienności struktury ich organów;
3) dotyczące prokurentów oraz rodzaju prokury;
[3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz instytutów
badawczych i zakresu ich pełnomocnictwa;]
<3a)

dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 pkt 8, 9 i 10, i

zakresu ich pełnomocnictwa;>
4)

oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania
go w oddziale; dyrektora i zastępców dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu
ubezpieczeń oraz osoby upoważnionej do reprezentacji zagranicznego zakładu
ubezpieczeń w zakresie działalności głównego oddziału; dyrektora i zastępców dyrektora
głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji oraz osoby upoważnionej do
reprezentacji zagranicznego zakładu reasekuracji w zakresie działalności głównego
oddziału;

5) wzmianki o zawieszeniu członków organu, o ile przepis szczególny przewiduje
zawieszenie członka organu;
6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu monistycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady administrującej,
uprawnionych do reprezentowania spółki europejskiej oraz sposobu i zakresu
reprezentacji;
7) oznaczenie dyrektorów wykonawczych spółdzielni europejskiej, a w przypadku wyboru
przez spółdzielnię europejską systemu monistycznego - oznaczenie rady administrującej
oraz osób wchodzących w jej skład.
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USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
762, z późn. zm.)
Art. 4a.
1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem art. 33a ust. 4, jest
właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w
sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności
należących do tego działu.
2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawanie kwalifikacji do
podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu oznacza
uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii Europejskiej.
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub jednostkę
organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu
zawodowego, organizację gospodarczą lub organ rejestrowy, mając na uwadze efektywny
przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.
<4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, upoważnić
do wykonywania zadania określonego w ust. 1 instytut działający w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i
efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.>

USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215)

Art. 1.
Ustawa ma zastosowanie do:
1) przedsiębiorstw państwowych;
[2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są
jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi;]
<2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które
nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 17, oraz nie są szkołami
wyższymi;>
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są jednocześnie spółkami handlowymi;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) (uchylony);
7) (uchylony);
8) agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji
wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000);
9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o
instytutach badawczych;
10) fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych
przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25%
majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10%
przychodów tej fundacji;
11) (uchylony);
12) państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i
organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają
przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1998 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1000);
13) (uchylony);
14) (uchylony);
15) (uchylony);
16) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [.] <;>
<17)

Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej

Łukasiewicz, zwanych dalej „instytutami Sieci”.>

Art. 2.
Ustawa ma zastosowanie do:
[1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w
szczególności

dyrektorów,

prezesów,

tymczasowych

kierowników,

komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;
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12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;]
<1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–10, 12 i
17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;
2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–
10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;>
3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1
pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;
[4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i
12;]
<4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–
10, 12 i 17;>
5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1;
6) (uchylony);
7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2,
3 i 8;
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 6.
1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w
art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, oraz osób, o
których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do
reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie
albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot albo któremu podlega podmiot
wymieniony w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, lub osoba, o której mowa w art. 2 pkt 10.
<1a. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 1 pkt 17 wynagrodzenie miesięczne
osób, o których mowa w art. 2:
1) pkt 1, 2 i 5 – ustala organ nadzorujący podmiot;
2) pkt 4 – ustala osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.>
2. (uchylony).
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do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 8.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć:
1) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 sześciokrotności,
2) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 3 - sześciokrotności,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 8-10:
a) utworzonych lub nadzorowanych przez ministra lub centralny organ administracji
rządowej - sześciokrotności,
b) utworzonych lub nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub
terenowy organ administracji rządowej - czterokrotności,
6) dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 12 - trzykrotności,
<6a)

dla zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osób, o

których mowa w art. 2:
a) pkt 1 i 2 – dziesięciokrotności,
b) pkt 4 – sześciokrotności,>
7) dla likwidatorów, syndyków i zarządców masy upadłości podmiotów, o których mowa w
art. 1 - czterokrotności,
8) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 7 - jednego,
9) (uchylony),
10) dla osób, o których mowa w art. 2 pkt 10 - sześciokrotności
- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Art. 10.
1. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań
osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.
1a. Nagrodę roczną można przyznać osobie, o której mowa w ust. 2a, uwzględniając stopień i
terminowość realizacji zadań na nią nałożonych, jeżeli podmiot łącznie:
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straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów
działalności lub poprawę płynności finansowej;
2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania
z rocznej działalności.
1b. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko
przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób
powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z
którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie
rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska
z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z
winy pracownika. <Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, zatrudnionym w
podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, nagroda roczna może zostać
przyznana, jeżeli uprawniony zajmował swoje stanowisko przez co najmniej 6
miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody i spełnił
pozostałe warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym, w wysokości
proporcjonalnej do okresu zajmowania stanowiska.>
1c. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za
zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno
przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w
ciągu roku obrotowego.
2. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o
których mowa w art. 1 pkt 1-3, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady
nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego.
2a. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia
Wojskowego, przyznaje Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady
nadzorczej.
2b. (uchylony).
3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym w podmiotach, o
których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych
osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
<3a. Nagrodę roczną zatrudnionym w:
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minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uwzględniając:
a) wzrost wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym
ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi
wynikami,
b) realizację inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich
wielkość, stopnień złożoności i terminowość realizacji,
c) skuteczność realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów
i strategii działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
2) instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje Prezes
Centrum Łukasiewicz, uwzględniając:
a) wzrost wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług
badawczo-rozwojowych,
b) skuteczność realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu
Sieci;
3) Centrum Łukasiewicz i instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 4,
przyznaje osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.>
4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę
wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu
makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz
działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć
roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o
podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik
poziomu kosztów, rentowność obrotu netto. Przepis stosuje się odpowiednio do wniosku,
o którym mowa w ust. 2a.
5. Ocena, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do podmiotów działających z
wykorzystaniem mienia jednostek samorządu terytorialnego powinna uwzględniać także
warunki stworzone dla ich prawidłowego funkcjonowania, w tym okoliczności mające
wpływ na wynik finansowy podmiotu, a niezależnie od niego, w szczególności
postanowienia organu stanowiącego samorządu dotyczące wyposażenia w majątek oraz
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 31 6. Nagrodę roczną dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przyznaje, na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do
utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która
ten zakład utworzyła.
[7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie
może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku
poprzedzającym przyznanie nagrody.]
<7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i
10, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1–3, 8–10 i 12, nie
może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.>
<7a. Wysokość nagrody rocznej przyznanej zatrudnionym w podmiotach, o których
mowa w art. 1 pkt 17, osobom, o których mowa w art. 2:
1) pkt 1 i 2 – nie może przekroczyć czterokrotności,
2) pkt 4 – nie może przekroczyć trzykrotności
– ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok
przyznania nagrody.
7b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art.
2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17,
uwzględniając możliwość wpływu opinii organów kolegialnych działających w tych
podmiotach na przyznanie i wysokość nagrody oraz konieczność uzależnienia jej
przyznania i wysokości od sytuacji finansowej podmiotu.>
8. Właściwi ministrowie, w drodze rozporządzenia, zarządy powiatów i województw, w
drodze uchwały, oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w drodze zarządzenia,
określą wzór wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowe
zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej.
9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a, w tym termin
składania wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, oraz termin
jego rozpatrzenia, w sposób zapewniający sprawność postępowania;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając
uproszczony charakter wzoru tego dokumentu.
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- 32 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz
z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244)
Art. 7.
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne.
2. Od podatku leśnego zwalnia się również:
1) uczelnie;
1a)

(3)

federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz
prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
4) prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art.
28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i
1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), lub zakłady aktywności zawodowej w
zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych
na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu
zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej
spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
5) instytuty badawcze;
6) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i
prac rozwojowych;
7)

Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o
Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) [.] <;>
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Łukasiewicz.>
3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż
określone w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
4. Z tytułu zwolnienia od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jednostkom
samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 4, kierując się
potrzebą zabezpieczenia budżetów gmin przed utratą dochodów.
6. Zwolnienie od podatku leśnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, stanowi pomoc de minimis,
o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r.
poz. 60)
Art. 2.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne
określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa,
sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu
terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie
odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,
8)

(3)

uczelni,
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(4)

federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

<9a) instytutów badawczych,
9b) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
9c) jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,>
10)

(5)

Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

11)

(6)

Rady Doskonałości Naukowej

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".
2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny
powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego
zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących
organami administracji rządowej.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych,
służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948
i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2
pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek
przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji
rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d.
[4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, uczelni, federacji
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych
przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości
Naukowej,

Rzecznika

Praw

Obywatelskich,

Trybunału

Konstytucyjnego,

Sądu

Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej.]
<4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, Centrum
Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej
Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji
Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw Obywatelskich,
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Konstytucyjnego,

Sądu

Najwyższego,

sądów

administracyjnych,

Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura
Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji
Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.>

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
2186, z późn. zm.)
Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31
lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1998);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;
11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476);
11a)

(2)

niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001

r. o służbie zagranicznej osoby:
a) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej,
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o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),.
c) zatrudnione

w

ministerstwie

obsługującym

ministra

właściwego

do

spraw

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o
pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915),
d) zatrudnione

w

jednostkach

organizacyjnych

nadzorowanych

przez

ministra

właściwego do spraw zagranicznych
– o ile osoby te są obywatelami polskimi.
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek
samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu
terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;
17a)
18)

(3)
(4)

członek zarządu związku metropolitalnego;
członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba

będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), osoba pełniąca funkcję organu
w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek Rady Doskonałości
Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Ewaluacji Nauki
oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
18a) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy;
18b) członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
<18c) Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;>
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lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i
agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a
także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej
"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor
naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej,
członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej;
20) (utracił moc);
21) (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli
nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23) (utracił moc);
24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach
administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie
administracji niezespolonej i jego zastępcy;
25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U.
poz. 1217, z późn. zm.)(5), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;
26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy
oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;
27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji,
głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i
głównego specjalisty;
28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora
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oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;
30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy;
31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału
regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;
32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
32a)

(6)

skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego;

33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka
kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) (uchylony);
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym;
38) (uchylony);
39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby
akcji;
40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza
50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
41) (uchylony);
42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej
innej niż wymieniona w pkt 39;
43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej
spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;
44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) (utraciła moc),
b)

(7)

osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni

publicznej,
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c)

osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza,

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej
Akademii Nauk lub w instytucie badawczym [;] <,>
<d)osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;>
(9)

45)

dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;

46) dyrektor

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

dyrektor

okręgowej

komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49) (utracił moc);
50) (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(10);
52) (utracił moc);
53) (utracił moc);
54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
55) żołnierze

zawodowi

zajmujący

stanowiska

służbowe

o

stopniach

etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców;
56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
57) dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w
rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy;
60) członek zarządu polskiego związku sportowego;
61) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
61a)

(11)

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego

zastępcy;
61b)

(12)

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy;
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62)

(13)

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy;

(14)

osoba

zatrudniona

w

Straży

Marszałkowskiej

i

funkcjonariusz

Straży

Marszałkowskiej;
63)

(15)

64)

(16)

Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy.
osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego

Związku Łowieckiego;
65)

(17)

członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego.

Art. 8.
Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób
kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje
lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów powołujący lub mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje,
wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje
lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,
e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje
lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
10)

(18)

pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych;
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12) pkt 13:
a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu
wojskowego - Minister Sprawiedliwości,
b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub
sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu
Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu
administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego
- Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z
wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób właściwy wojewoda;
16a) (19) pkt 17a - właściwy wojewoda;
17) (20) pkt 18 i 18a:
a) w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów,
członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia
funkcji organu w rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady
Doskonałości Naukowej,
c) w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu
szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu
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Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej i na jego zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący
wyboru;
17a) pkt 18b - właściwy organ powołujący;
<17b) pkt 18c – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;>
18) pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek
publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;
19) pkt 20(21) - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21(22):
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki
osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) (utraciła moc);
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23(23) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
23) pkt 24:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
24) pkt 25 - właściwy organ powołujący;
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia;
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów;
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący;
31a) (24) pkt 32a - właściwy wojewoda;
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów;
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes
Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby
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regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
34) (uchylony);
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów;
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski;
37) pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
38) pkt 40 - właściwy wojewoda;
39) pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów
należących do Skarbu Państwa;
40) pkt 43 - właściwy wojewoda;
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty;
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
44) pkt 47:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza Minister Sprawiedliwości;
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości;
46) pkt 49(25) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
47) pkt 50(26) - Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych;
49) (utracił moc);
50) (uchylony);
51) (27) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
52) pkt 54 - Minister Obrony Narodowej;
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
54) (28) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;
55) (29) pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
56) pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej;
57) pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
57a) (30) pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
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(31)

pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej;

59)

(32)

pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu.

60)

(33)

pkt 64:

a) w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd okręgowy,
b) w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący;
61)

(34)

pkt 65 - właściwy organ wybierający.

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018
r. poz. 397)

Art. 5.
Przepisów ustawy nie stosuje się także do:
1) (uchylony);
2) odbiorczych części urządzeń radiowych oraz urządzeń radiowych nadawczych i
nadawczo-odbiorczych;
3) urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej
amatorskiej, nieudostępnionych na rynku, w tym także zestawów części do montażu
urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów na własne potrzeby w
celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
4) urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i
138), przeznaczonych do używania wyłącznie przez:
a) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne
nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - na
własne potrzeby,
b) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych - w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i
jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i
administracji rządowej,
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zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną - w czasie pobytu,
d) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i
Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na własne potrzeby,
e) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - na
własne potrzeby,
f) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne
oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i
immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające
swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie
związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów,
g) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - na własne potrzeby,
h) organy Krajowej Administracji Skarbowej - na własne potrzeby;
5) wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211);
6) pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106 i 138) oraz części
pojazdów, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych;
7) wyrobów lotniczych, części i akcesoriów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad
w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr
1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.);
[8) specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych
wyłącznie do użytku w tym celu w instytutach badawczych.]
<8) specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych
wyłącznie do użytku w tym celu w instytutach badawczych, Centrum Łukasiewicz
lub instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.>
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669)
Art. 17.
[1. Przedsiębiorca niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201), prowadzący
badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z
zastrzeżeniem ust. 2.]
<1. Przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe, z wyłączeniem instytutu
badawczego, Centrum Łukasiewicz i instytutu działającego w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z
zastrzeżeniem ust. 2.>
2. Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, o którym mowa w
ust. 1, zwany dalej "przedsiębiorcą":
1) którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:
a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez
siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej
klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co
najmniej 20% przychodów netto albo
b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto
ze

sprzedaży wytworzonych

przez

siebie

usług

badawczo-rozwojowych

klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w
rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw
własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;
2) który stosuje przepisy o rachunkowości;
3) który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne.
3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się na podstawie sprawozdania
z badania oraz zatwierdzonego przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowego za
rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5.
4. Organem uprawnionym do nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczorozwojowego jest minister właściwy do spraw gospodarki.
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wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę firmy, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer REGON;
4a) numer w rejestrze przedsiębiorców;
5) dane dotyczące przychodów netto, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
6) opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań
badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a
także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:
1) (uchylony);
2)

zatwierdzone,
przedsiębiorcy

na
za

podstawie
rok

odrębnych

obrotowy

przepisów,

poprzedzający

sprawozdanie

złożenie

wniosku

finansowe
wraz

z

wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie
usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i
prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i
usług lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd
właściwy do spraw własności przemysłowej;
3) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 2, zawierające
informację o przychodach z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczorozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac
rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
lub praw własności przemysłowej, udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do
spraw własności przemysłowej;
4) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy
poprzedzający rok złożenia wniosku;
5) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
6) oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na
koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
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poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
8) w przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji
instytutu badawczego - informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu
instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności;
9)

sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy,
przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu
badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia
rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania warunków
określonych w ust. 2.
8. Przepis ust. 7 stosuje się pod warunkiem złożenia przez spółkę wniosku w terminie 15
miesięcy od dnia przekształcenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzględniony,
spółka jest obowiązana do zapłaty podatków i opłat należnych za okres zwolnienia w
terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie wniosku.

USTAWA z dnia dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z
późn. zm.)
Art. 7f.
1. Wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub
analiz wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w przypadku gdy
rozpatrzenie wniosku o wydanie WIA wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.
[2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być
wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe
instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium
kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.]
<2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być
wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także
przez Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
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wykonywania danego rodzaju badań lub analiz.>
3. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana za badania lub analizy wykonywane przez
laboratoria celne stanowi dochód budżetu państwa.
4. Na wezwanie organu podatkowego wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia, w
terminie nie krótszym niż 7 dni, zaliczki na pokrycie opłaty za badania lub analizy, o
których mowa w ust. 1. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w określonym terminie organ
podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIA bez
rozpatrzenia.
5. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, i termin jej uiszczenia są określane przez organ
podatkowy w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
6. Kwota opłaty, o której mowa w ust. 1, powinna odpowiadać rzeczywistym wydatkom
poniesionym z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. W przypadku gdy badania lub
analizy są przeprowadzane przez laboratoria celne kwota opłaty, o której mowa w ust. 1,
powinna odpowiadać ryczałtowym stawkom opłat określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 167), jeżeli stawki te zostały określone w tych przepisach.
7. W przypadku gdy kwota zaliczki uiszczonej na pokrycie opłaty, o której mowa w ust. 1,
jest wyższa niż kwota opłaty określona w postanowieniu wydanym na podstawie ust. 5, a
także w przypadku gdy opłata jest nienależna, zwrot kwoty nienależnej następuje nie
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania w sprawie WIA.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z
późn. zm.)
Art. 9.
Sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2a) związki metropolitalne;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
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6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
[14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
badawczych, banków i spółek prawa handlowego.]
<14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci
Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.>

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i
1669)
Art. 9.
1. Instytut, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, może być:
1) przekształcony w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk - po podjęciu uchwały w
tej sprawie przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie określonym w art. 44
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz.
1869 i 2201);
2)

(5)

(uchylony);

3) włączony do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - po uzgodnieniu z
dyrektorem tego instytutu naukowego oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk [.]
<;>
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zwany dalej „instytutem Sieci Łukasiewicz”.>
1a. (6) Instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
[2. Przekształcenie instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub jego włączenie
do uczelni publicznej albo do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk dokonuje
Rada Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra nadzorującego, po
uprzednim zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu przekształcanego lub
włączanego.]
<2. Przekształcenia instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut
Sieci Łukasiewicz, albo jego włączenia do instytutu naukowego Polskiej Akademii
Nauk dokonuje Rada Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra
nadzorującego, po zasięgnięciu opinii dyrektora i rady naukowej instytutu, który ma
zostać przekształcony albo włączony.>
3. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu:
1) przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do
takiego instytutu - następuje na wniosek dyrektora instytutu naukowego Polskiej
Akademii Nauk;
[2) włączonego do uczelni publicznej - następuje na wniosek rektora tej uczelni] [.] <;>
<3) przekształconego w instytut Sieci Łukasiewicz – przez sąd rejestrowy następuje z
urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu instytutu Sieci Łukasiewicz do
Krajowego Rejestru Sądowego.>
[4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub
włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio
przepisy o łączeniu instytutów.]
<4. Do instytutu:
1) przekształconego w:
a) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,
b) instytut Sieci Łukasiewicz,
2) włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk
– stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.>
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i szczegółowe warunki oraz
tryb przekształcania i włączania instytutów, w tym:
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2) uregulowanie zobowiązań,
3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych,
4) zagospodarowanie mienia
- mając na celu zwiększanie potencjału badawczego oraz poprawę jakości prowadzonych
badań naukowych i prac rozwojowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami
finansowymi oraz majątkiem instytutu.

[Art. 11.
1. Instytut powstały w wyniku połączenia lub instytut, do którego włączono inny instytut, lub
uczelnia publiczna, do której włączono instytut, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki,
których podmiotem były łączone instytuty. Odpowiednio, na instytut lub uczelnię
publiczną przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki instytutu, wynikające z
decyzji administracyjnych.
2. Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk powstały w wyniku przekształcenia, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki instytutu. Na instytut
naukowy Polskiej Akademii Nauk przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki
instytutu, wynikające z decyzji administracyjnych.]

<Art. 11.
1. We wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty, włączany
albo przekształcany instytut, wstępuje odpowiednio:
1) instytut powstały w wyniku połączenia;
2) instytut, do którego włączono inny instytut;
3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk – w przypadkach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3;
4) instytut Sieci Łukasiewicz – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4.
2. Uprawnienia i obowiązki łączonych instytutów, włączanego albo przekształcanego
instytutu wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy ustawy
odpowiednio na:
1) instytut powstały w wyniku połączenia;
2) instytut, do którego włączono inny instytut;
3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 53 4) instytut Sieci Łukasiewicz.>
Art. 18.
1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.
3. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania.
4. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb
Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu, z zastrzeżeniem ust. 5.
[5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu, uczestniczącego w systemie ochrony
zdrowia lub instytutu nieprowadzącego działalności gospodarczej, obciążają Skarb
Państwa.]
<5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu uczestniczącego w systemie
ochrony zdrowia lub instytutu, który w okresie 10 lat przed likwidacją nie prowadził
działalności gospodarczej, obciążają Skarb Państwa.>
6. Dyrektor w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia.
7. Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w art. 2, w tym
ze sprzedaży:
1)

(14)

wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z

tymi wynikami;
2)

(15)

patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków , wzorów

użytkowych, topografii układów scalonych oraz wyhodowanej albo odkrytej i
wyprowadzonej odmiany rośliny;
3) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;
4) produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.
8. (16) Instytut osiąga przychody z subwencji i dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z innych źródeł.
9. Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji
realizowanej przez instytut może wynosić do 100% planowanej wartości kosztorysowej
inwestycji.
10. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 7 i 8, jest roczny plan
finansowy.
11. Roczny plan finansowy obejmuje:
1) przychody własne;
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3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) koszty majątkowe.
12. Roczny plan finansowy ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej.
13. Sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza minister nadzorujący instytut.

Art. 30.
1. W skład rady naukowej instytutu wchodzi nie mniej niż dwanaście i nie więcej niż
czterdzieści osób. Statut instytutu określa liczbę tych osób oraz proporcje udziału osób
posiadających stopień naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub
tytuł naukowy, wchodzących w skład rady naukowej i będących pracownikami instytutu.
2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią co najmniej
40% składu rady;
2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią co najmniej 50% składu
rady.
2a. (uchylony).
3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż rok od dnia
rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady w liczbie
określonej w statucie instytutu.
4. Do rady naukowej wchodzą osoby spoza instytutu posiadające co najmniej stopień
naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze
gospodarczej objętej działalnością instytutu, które powołuje minister nadzorujący, w tym
spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.
[5. W skład rady naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz
pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w
ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14. Osoby te
nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.]
<5. W skład rady naukowej wchodzą:
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określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2
pkt 12–14,
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z
prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5–11 i 17–20
– którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.>
<5a. Przepisu ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do rady naukowej instytutu nadzorowanego
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.>
6. Członków rady naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu
naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w
głosowaniu tajnym pracownicy instytutu na okres 4 lat.
7. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 3 przekracza liczbę
należnych im miejsc w radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 6.
8. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora instytutu po
zasięgnięciu opinii rady naukowej.
9. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
10. Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza instytutem są obowiązani do nieujawniania
uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę instytutu w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Statut instytutu może przewidywać możliwość udziału w posiedzeniach rady naukowej za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, oraz możliwość głosowania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie
tajności głosowania.
[Art. 33.
1. Instytuty mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych jako wybieralny organ
przedstawicielski tych instytutów.
2. Rada Główna Instytutów Badawczych działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
3. Kadencja Rady Głównej Instytutów Badawczych trwa 3 lata.
4. Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych
przez elektorów.
5. Elektorzy wybierani są przez rady naukowe spośród pracowników tych instytutów. Rada
naukowa instytutu, który zatrudnia do dwustu pięćdziesięciu pracowników, wybiera
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pięćdziesięciu pracowników - dwóch elektorów.
6. (24) Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki
naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów, które
przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym.]

<Art. 33.
1. Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów
Badawczych, zwaną dalej „Radą”, jako wybieralny organ przedstawicielski tych
instytutów.
2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.
5. Elektorzy są wybierani przez:
1) rady naukowe – spośród pracowników instytutów;
2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz – spośród pracowników instytutów Sieci
Łukasiewicz.
6. W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:
1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników – rada naukowa albo rada instytutu Sieci
Łukasiewicz wybiera jednego elektora;
2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników – rada naukowa albo rada instytutu
Sieci Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.
7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w
sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz,
które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do
spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.>

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz.
947 i 1669)
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1. W skład Rady wchodzi dwudziestu czterech członków powoływanych przez Ministra
spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy składu Rady.
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje.
4. Członkiem Rady może być osoba, która:
1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe;
4) nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do
drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub
Koordynatorami Dyscyplin;
5) nie

pozostaje

z

członkami

Rady,

Zespołów

Ekspertów,

Dyrektorem

lub

Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na
jej prawa i obowiązki.
5. (14) Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zespole Identyfikującym,
Komisji Ewaluacji Nauki i Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w ustawie z
dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
6. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję:
1)

(15)

rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;

[2) dyrektora instytutu naukowego, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii
Nauk albo instytutu badawczego;
3) Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk albo Polskiej Akademii
Umiejętności;]
<2) dyrektora:
a) instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,
b) pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,
c) instytutu badawczego,
d) instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
3) Prezesa lub wiceprezesa:
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b) Polskiej Akademii Umiejętności,
c) Centrum Łukasiewicz;>
4)

(16)

przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady

Głównej Instytutów Badawczych;
5)

(17)

członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

<7. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem:
1) powołania w skład organów, o których mowa w ust. 5;
2) objęcia funkcji, o których mowa w ust. 6.>

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z
2018 r. poz. 1249 i 1669)
Art. 13.
1. Minister powołuje i odwołuje członków Rady.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków
Rady.
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Minister odwołuje członka Rady w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej
choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;
3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;
4) zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1
i 2;
5)

złożenia wniosku o jego odwołanie przez właściwego ministra, o którym mowa w art.
12 ust. 1 pkt 3.

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji Minister
niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji, z zachowaniem
zasady, o której mowa w art. 12 ust. 1.
6. (13) Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Ewaluacji Nauki
oraz Komitecie Polityki Naukowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca
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- 59 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz w organach Narodowego Centrum
Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
7. Członkiem Rady nie może być również osoba pełniąca funkcję:
1)

(14)

rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;

2) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
3) dyrektora instytutu badawczego;
<3a) dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;>
4) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk;
5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
<5a) Prezesa i Wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;>
6)

(15)

przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej;

7)

(16)

przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

8) przewodniczącego

lub

wiceprzewodniczącego

Rady

Głównej

Instytutów

Badawczych;
9)

(17)

przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

<8. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem powołania w skład organów, o których mowa
w ust. 6, albo objęcia funkcji, o których mowa w ust. 7. Minister niezwłocznie
powołuje w miejsce członka Rady, którego członkostwo wygasło, inną osobę na okres
do końca kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 12 ust. 1.>

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i
1669)
Art. 2.
1. Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia
się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.
2. Do zadań Akademii należy w szczególności:
1)

(1)

prowadzenie działalności naukowej;

2)

(2)

wspieranie rozwoju młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);
3)

(3)

kształcenie w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych i w innych formach

kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
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5)

(4)

przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki oraz wykorzystywania

wyników działalności naukowej w praktyce;
6) wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu lub
Senatu, ministrów lub centralnych organów administracji rządowej lub z inicjatywy
własnej opinii, ocen, ekspertyz i prognoz dotyczących spraw istotnych dla planowania
i realizacji polityki państwa;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz
kształcenia;
[8)

(5)

współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i

nauki, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w
zakresie działalności naukowej;]
<8) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki, Centrum Łukasiewicz i instytutami działającymi w ramach Sieci
Badawczej

Łukasiewicz,

instytutami

badawczymi

oraz

towarzystwami

naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowej;>
9)

(6)

współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności

naukowej w celu wdrożenia jej wyników;
10) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów
naukowych

i

prowadzenie

projektów

badawczych

wspólnie

z

partnerami

zagranicznymi;
11) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach
badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
12) zawieranie z międzynarodowymi organizacjami naukowymi i zagranicznymi
instytucjami naukowymi umów o współpracy naukowej.
3. Zadania określone w ust. 2 pkt 1-3 i 8-10 wykonują jednostki naukowe Akademii, a
zadania określone w ust. 2 pkt 4-7, 11 i 12 wykonują organy i korporacja uczonych
Akademii.
Art. 59.
1.[Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i

nauce.]

<Akademia

może utworzyć,
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- 61 porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny
instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.> Wspólny instytut może być utworzony na podstawie bezpośrednich
porozumień z tymi uczelniami lub innymi podmiotami. Przepisy art. 43 i art. 61-65
stosuje się odpowiednio.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa formę prawną wspólnego instytutu.

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175)

Art. 70.
1. Kontrola, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, jest wykonywana przez osoby
upoważnione przez Prezesa Urzędu, które nie były skazane za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych.
2. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego oraz w obecności
upoważnionego przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.
3. W ramach prowadzonej kontroli osoba kontrolująca może w szczególności:
1) zapoznać się z dokumentacją dotyczącą wyrobu;
2) badać czynności dotyczące wyrobu;
3) żądać informacji i wyjaśnień od pracowników podmiotu kontrolowanego.
4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 69 ust. 2, osoba kontrolująca, poza
czynnościami, o których mowa w ust. 3, może:
1) sprawdzać pomieszczenia produkcyjne i magazynowe oraz ich wyposażenie;
2) żądać udostępnienia próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań i weryfikacji
wyrobu.
5. Prezes Urzędu może zlecić badania lub weryfikację próbek, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
<Centrum Łukasiewicz lub instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz,>instytutom badawczym, uczelniom, jednostkom certyfikującym wyroby
lub laboratoriom.
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spełnia określonych dla niego wymagań, koszty tych badań i weryfikacji pokrywa
wytwórca, autoryzowany przedstawiciel, importer lub dystrybutor wyrobu.

Art. 74.
1. Incydent medyczny może zgłosić Prezesowi Urzędu każdy, kto powziął informację o
incydencie medycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Świadczeniodawca, który podczas udzielania świadczeń zdrowotnych stwierdził incydent
medyczny, jest obowiązany zgłosić go niezwłocznie wytwórcy lub autoryzowanemu
przedstawicielowi, a kopię zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu.
3. Podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 2, oraz podmioty prowadzące zewnętrzną ocenę
jakości pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych, które podczas wykonywania
swojej działalności powzięły podejrzenie, że wystąpił incydent medyczny, są obowiązane
zgłosić go niezwłocznie Prezesowi Urzędu.
4. Importerzy i dystrybutorzy wyrobów, laboratoria badawcze, <Centrum Łukasiewicz i
instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,>instytuty badawcze, a
także podmioty świadczące usługi w zakresie napraw, serwisu, utrzymania i kalibracji
wyrobów, którzy podczas wykonywania swojej działalności stwierdzili incydent
medyczny, który zdarzył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani
zgłosić go niezwłocznie wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi, a kopię
zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu, jeżeli nie powzięli informacji, że incydent ten
został już zgłoszony wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi oraz Prezesowi
Urzędu.
5. Jeżeli nie można ustalić adresu wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela albo jeżeli ani
wytwórca, ani autoryzowany przedstawiciel nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, incydent medyczny zgłasza się dostawcy wyrobu
posiadającemu miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przesyłając równocześnie kopię zgłoszenia Prezesowi Urzędu.
6. Zgłoszenia incydentu medycznego dokonuje się na formularzu zgłoszenia incydentu
medycznego, w którym podaje się w szczególności:
1) datę i miejsce oraz opis incydentu medycznego i jego skutków;
2) nazwę i adres wytwórcy i autoryzowanego przedstawiciela;
3) nazwę i adres dostawcy wyrobu;
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5) nazwę rodzajową wyrobu;
6) numer seryjny lub fabryczny lub numer partii lub serii wyrobu;
7) numer jednostki notyfikowanej znajdujący się obok znaku CE;
8) imię i nazwisko osoby zgłaszającej incydent albo nazwę podmiotu zgłaszającego
incydent oraz imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia w imieniu tego
podmiotu;
9) dane adresowe umożliwiające kontakt z podmiotami i osobami, o których mowa w pkt
8, w tym numer telefonu i, jeżeli to możliwe, numer faksu i adres poczty
elektronicznej.
7. O zgłoszeniu incydentu medycznego, o którym mowa w ust. 1 i 3 oraz który spełnia
kryteria raportowania, Prezes Urzędu powiadamia wytwórcę lub autoryzowanego
przedstawiciela, przesyłając kopię dokumentu zgłoszenia incydentu medycznego, jeżeli z
treści zgłoszenia wynika, że zgłaszający nie poinformował o incydencie medycznym
wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela.
8. Podmioty, o których mowa w ust. 2-4, oraz osoba poszkodowana w wyniku incydentu
medycznego lub w jej imieniu członek rodziny mogą wystąpić do Prezesa Urzędu z
wnioskiem o udzielenie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego dotyczącego
incydentu medycznego.
Art. 82.
1. Wytwórca ocenia ryzyko związane z wyrobami, których dotyczy incydent medyczny lub
inne zdarzenie spełniające kryteria raportowania, i na podstawie wyników oceny ryzyka
podejmuje decyzję o konieczności podjęcia działań korygujących oraz o ich zakresie.
2. Prezes Urzędu ocenia adekwatność przewidzianych i podjętych przez wytwórcę działań na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ocenia raporty wytwórcy i może udzielić mu
wytycznych w tym zakresie, w szczególności wskazując:
1) zakres badań, analiz i weryfikacji wyrobu;
2)

niezależne laboratoria<, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach
Sieci Badawczej Łukasiewicz> i instytuty badawcze, które powinny wykonać
badania, analizy i weryfikacje wyrobu;

3) terminy wykonania poszczególnych działań korygujących i zapobiegawczych;
4) niezbędne zmiany projektu, konstrukcji lub sposobu wytwarzania wyrobu;
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o niezbędne ostrzeżenia i zalecenia;
6) konieczność przeszkolenia lub uzupełnienia przeszkolenia użytkowników wyrobów.
3. Prezes Urzędu może, o ile to możliwe - konsultując się z wytwórcą lub autoryzowanym
przedstawicielem, podjąć działania w celu wyjaśnienia przyczyn i skutków incydentu
medycznego oraz oceny konstrukcji i właściwości wyrobu, w szczególności:
1) zbierać dodatkowe informacje i opinie dotyczące incydentu medycznego lub wyrobu;
2) zlecić opracowanie niezależnych raportów dotyczących incydentu medycznego lub
wyrobu;
3) konsultować się z jednostką notyfikowaną, która brała udział w ocenie zgodności
wyrobu, z użytkownikami wyrobu i właściwymi organami państw członkowskich;
4) wydawać odpowiednie zalecenia i ostrzeżenia dla użytkowników wyrobu;
5) wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę klasyfikacji albo kwalifikacji
wyrobu.
3a. Prezes Urzędu, w celu określonym w ust. 3, może wystąpić do podmiotu zgłaszającego
incydent medyczny o udostępnienie próbek wyrobu, którego dotyczy incydent medyczny,
oraz próbek wyrobów i wyposażenia wyrobów stosowanych łącznie z wyrobem podczas
wystąpienia tego incydentu. Do dalszego postępowania Prezesa Urzędu mają
zastosowanie przepisy art. 70 ust. 5 i 6.
4. Prezes Urzędu może nakazać wytwórcy lub autoryzowanemu przedstawicielowi podjęcie
FSCA lub zmianę już realizowanych FSCA.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 169, 650, 1481 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 53)

Art. 9.
1. Jeżeli przepisy odpowiednio ADR, RID lub ADN zobowiązują właściwą władzę lub
upoważnione

przez

nią

jednostki

do

wykonywania

odpowiednich

czynności

administracyjnych, czynności te wykonują:
1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - w sprawach kontroli bezpieczeństwa
przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
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przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
3) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej - w sprawach:
a) świadectwa dopuszczenia statku ADN do przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych, zwanego dalej "świadectwem dopuszczenia statku ADN", oraz
tymczasowego

świadectwa

dopuszczenia

statku

do

przewozu

towarów

niebezpiecznych, zwanego dalej "tymczasowym świadectwem",
b) świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i
świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów,
c) kontroli bezpieczeństwa przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;
4) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT" - w
sprawach:
a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do
przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,
b) warunków technicznych i badań nadwozi pojazdów do przewozu luzem towarów
niebezpiecznych w przewozie drogowym,
c) warunków technicznych i badań naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do
przewozu gazów,
d) świadectwa

dopuszczenia

pojazdów

do

przewozu

niektórych

towarów

niebezpiecznych, zwanego dalej "świadectwem dopuszczenia pojazdu ADR",
e) świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją i przewozu żeglugą
śródlądową;
5) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki - w sprawach warunków przewozu
materiałów promieniotwórczych;
6) minister właściwy do spraw gospodarki w sprawach:
a) warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych,
b) badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów
niebezpiecznych;
7) minister właściwy do spraw zdrowia - w sprawach warunków przewozu materiałów
zakaźnych;
8) minister właściwy do spraw transportu - w pozostałych sprawach.
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podległe lub nadzorowane jednostki do wykonywania czynności w sprawach, o których
mowa w ust. 1 pkt 6-8, mając na uwadze usprawnienie procedury, kompetencje jednostki i
kwalifikacje jej personelu.
<2a. Minister

właściwy

do

spraw

gospodarki

może

upoważnić,

w

drodze

rozporządzenia, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz do
wykonywania czynności administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 6, mając na uwadze usprawnienie procedury, kompetencje instytutów i
kwalifikacje ich personelu.>
3. Właściwymi organami w zakresie krajowego przewozu towarów niebezpiecznych
środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są:
1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawach:
a) zaświadczeń ADR dla kierowców pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
przewożących towary niebezpieczne,
b) kontroli jednostek wojskowych prowadzących kursy, o których mowa w ustawie;
2) Szef Wojskowego Dozoru Technicznego w sprawach:
a) warunków technicznych i badań urządzeń transportowych przeznaczonych do przewozu
drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych,
b) wojskowego świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych.

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r.
poz. 60)
[Art. 17.
Wykonywanie zadań wyspecjalizowanej jednostki powierza się Instytutowi Chemii
Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie.]

<Art. 17.
Wykonywanie zadań wyspecjalizowanej jednostki powierza się Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.>
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- 67 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)

Art. 6.
1. Organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności
regulowanych jest organ:
1) o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.), albo
[2) wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 3 albo art. 33a ust. 4-6
ustawy, o której mowa w pkt 1, albo]
<2) wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 3 albo 4, albo art.
33a ust. 4–6 ustawy, o której mowa w pkt 1, albo,>
3) wskazany w przepisach regulacyjnych
- zwany dalej "właściwym organem".
2. Postępowanie w sprawie wydania europejskiej legitymacji zawodowej prowadzi właściwy
organ, minister kierujący działem administracji rządowej, do którego właściwości należą
sprawy wykonywania zawodu albo podejmowania lub wykonywania działalności, które
nie są regulowane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo instytucja wskazana przez tego
ministra, zwana dalej "wskazaną instytucją".
3. Minister kierujący działem administracji rządowej, do którego właściwości należą sprawy
wykonywania zawodu albo podejmowania lub wykonywania działalności, które nie są
regulowane w Rzeczypospolitej Polskiej, może określić, w drodze rozporządzenia,
wskazane instytucje wraz z przyporządkowanymi im zawodami lub działalnościami
objętymi przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24
czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej
oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2015, str. 27), kierując się
zakresem działania tych instytucji oraz mając na uwadze efektywny przebieg postępowań
w sprawie wydania europejskiej legitymacji zawodowej.
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r. poz. 2153 i 2245)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) certyfikowanie - proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej
kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego
podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji;
2)

edukacja formalna - kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz
inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji
pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których
mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. poz. 1668), albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
1560 i 1669);

3) edukacja pozaformalna - kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które
nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji, o których mowa w pkt
2;
4) efekty uczenia się - wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie
uczenia się;
5) ewaluacja - analizę funkcjonowania instytucji certyfikującej prowadzącą do diagnozy
procesów związanych z certyfikowaniem, służącą zapewnianiu i doskonaleniu jakości
kwalifikacji;
6) instytucja certyfikująca - podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania;
7) kompetencje społeczne - rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego
rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i
społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania;
8) kwalifikacja - zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub
poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji
wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie
potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;
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kwalifikacje cząstkowe - kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami
mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w
zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1267); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o
których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i
1669); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;]

<9) kwalifikacje cząstkowe – kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone
dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu
egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca
1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245); kwalifikacje nadawane po
ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po
ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1475 i 1669) i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), oraz kursów i szkoleń, o
których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz (Dz. U. poz. …); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;>
10) kwalifikacje pełne - kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu
oświaty po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz w ramach systemu
szkolnictwa wyższego i nauki po ukończeniu kształcenia specjalistycznego, studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz po
uzyskaniu stopnia doktora w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
11) kwalifikacje rynkowe - kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których
nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 70 12) kwalifikacje uregulowane - kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których
nadawanie odbywa się na zasadach określonych w tych przepisach, z wyłączeniem
kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i
nauki;
13) minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;
14) minister właściwy - ministra określonego w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.);
15) (uchylony);
16) Polska Rama Kwalifikacji - opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów
kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o
których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się
przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą
ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych
poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
17) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - zakres i stopień złożoności wymaganych efektów
uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych
charakterystyk efektów uczenia się;
18) przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji - rozstrzygnięcie,
podjęte na zasadach określonych w ustawie, o ustaleniu poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji dla danej kwalifikacji, na podstawie porównania efektów uczenia się
wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy
Kwalifikacji;
19) Sektorowa Rama Kwalifikacji - opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym
sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim
poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
20) uczenie się nieformalne - uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju
aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną;
21) umiejętności - przyswojoną w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności
zawodowej;
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niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość
efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji;
23) wiedza - zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk, przyswojonych w
procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności
zawodowej;
24) Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), prowadzony
w

systemie

teleinformatycznym,

ewidencjonujący

kwalifikacje

włączone

do

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
25) Zintegrowany System Kwalifikacji - wyodrębnioną część Krajowego Systemu
Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji
oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady
włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standardy certyfikowania
kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Art. 40.
[1. Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w
art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.]
<1. Przepisy art. 14–25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o
których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej
Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.>
2. Do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 26-36 oraz art. 4181.
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1. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach
rynkowych:
1) informacje ogólne o kwalifikacji:
a) nazwę kwalifikacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1,
b) nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego
ważności i w razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, o których mowa w
art. 25 ust. 2 pkt 2,
c) przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, o którym mowa w
art. 25 ust. 2 pkt 3,
d) odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, o ile właściwa sektorowa
rama istnieje i jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym
mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,
e) orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania
kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. c,
f) krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub
zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, o której
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d,
g) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1
pkt 2 lit. e,
h) informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem
kwalifikacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. f,
i) warunki, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, o których mowa w
art. 25 ust. 2 pkt 8,
j) wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, o
których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5,
k) dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie
do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1, o których mowa w
art. 25 ust. 2 pkt 7,
l) zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku
pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju
lub regionu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i,
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pkt 2 lit. j,
n) odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji
ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy
efektów uczenia się, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k,
o) streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji wniosku, o których mowa w
art. 19 ust. 1,
p) dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6,
q) termin dokonywania przeglądów kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt
9,
r) udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
2) efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4;
3) informacje o instytucji certyfikującej:
a) dane, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b) data nadania uprawnienia do certyfikowania,
c) data cofnięcia uprawnienia do certyfikowania, data wygaśnięcia tego uprawnienia;
4) informacje o podmiocie, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania
jakości wobec instytucji certyfikującej, o której mowa w pkt 3:
a) dane, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b) data skreślenia z listy,
c) data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;
5) data włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
6) kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
7) nazwa lub firma albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, który wystąpił o
włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
8) informacja

o

statusie

kwalifikacji:

kwalifikacja

funkcjonująca,

kwalifikacja

zawieszona, kwalifikacja archiwalna.
2. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach
pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1-8, oraz kwalifikacjach w zawodach, o których
mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, lit. i, pkt 2 i pkt 3 lit. a.
3. W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach
pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8-11:
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profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz
prowadzone przez nie szkoły doktorskie;
2) nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;
3) adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia,
zakres

informacji

gromadzonych

w

Zintegrowanym

Rejestrze

Kwalifikacji

o

kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie
informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
[5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji
potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia
22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form
kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych.]
<5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji
potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po
przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z
dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu
form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.>

Art. 84.
1. Informacje o kwalifikacjach rynkowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e-h i l-o
oraz pkt 3-5, 7 i 8, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu
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art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust.
4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje
minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o
których mowa w art. 74 ust. 4.
2. Informacje o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych, o których mowa w art. 83 ust. 2,
przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. Informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w:
1)

art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie
Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i
nauce - udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

2) art. 83 ust. 3 pkt 3 - przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji podmioty, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1.
4. Informacje o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie
określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 83 ust. 4, przekazują
podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uczelnie, instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze.
5. Informacje o kwalifikacjach uregulowanych minister właściwy przekazuje podmiotowi
prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o
których mowa w art. 38 ust. 5, a jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji
uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego
zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 - również
odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80
ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które
przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z
informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.
6. Informacje o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami
czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których
mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, minister właściwy
przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio
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5 i art. 37 ust. 6.
[7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa
w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz w art. 2 ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, minister właściwy
przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio
wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i
5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w
art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.]
<7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których
mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, minister właściwy przekazuje
podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z
informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5,
art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w
art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.>

USTAWA z dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290, 1669 i 2245)
Art. 45.
1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na
modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy
zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych
lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć
edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt
3-5.
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kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
[3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanego dalej "jednostką naukową".]
<3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276),
zwanego dalej „jednostką naukową”.>
4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może prowadzić do
zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki.
5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki,
wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie
oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a także w zakresie uzyskania
wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
6. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest
przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów ustawy.
Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę na inne
zasady postępowania rekrutacyjnego.
7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub
wybrane zajęcia edukacyjne.
8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W przypadku
eksperymentu pedagogicznego dotyczącego kształcenia w danym zawodzie minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania zasięga opinii ministra właściwego dla danego
zawodu.
9. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu
opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
a w przypadku szkoły artystycznej - do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
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poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w
przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o
której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera:
1) cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;
2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze
zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;
3) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady
szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
4) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby
prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz z pozytywnymi opiniami:
a) wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii
odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,
b) organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla
danego zawodu,
c) jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w
zakresie merytorycznej zawartości programu nauczania przewidzianego dla
danego zawodu.
12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub placówce
dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu
prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych działań.
13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje
bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie z przeprowadzonego
eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę
nad przebiegiem tego eksperymentu.
14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także
organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
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w przypadku szkoły artystycznej - za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o
której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię.

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r.
poz. 125)
Art. 387.
1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
publikują informacje zebrane i przetworzone w ostrzeżeniach, prognozach, komunikatach,
biuletynach lub rocznikach.
2. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna
nieodpłatnie przekazują ostrzeżenia, prognozy, komunikaty, biuletyny lub roczniki
podmiotom określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia:
1) podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty, biuletyny lub roczniki;
2) sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz,
komunikatów, biuletynów lub roczników;
3) sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
4) charakterystykę stanu hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego.
4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej kieruje się względami bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz

uwzględnia

konieczność

sprawnego

przekazywania

ostrzeżeń,

prognoz,

komunikatów i biuletynów w zależności od aktualnego lub prognozowanego stanu
hydrologicznego, meteorologicznego lub hydrogeologicznego.
[5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy jest
obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery organom
władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a
także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii
Nauk.
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udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych
organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom
naukowym Polskiej Akademii Nauk.]
<5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy jest
obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery
organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu
zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz,
instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom
naukowym Polskiej Akademii Nauk.
6. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany
udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych
organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum
Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz
jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.>
7. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się:
1) organom władzy publicznej, właścicielom wód lub działającym w ich imieniu
zarządcom na potrzeby wykonywania zadań ustawowych;
2) uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii
Nauk na potrzeby badań naukowych i działalności dydaktycznej [.] <;>
<3) Centrum Łukasiewicz i instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz na potrzeby badań naukowych.>
8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, udostępnia się na wniosek.

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39)

Art. 179.
1. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu
profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie
stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30
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przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy.
2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 kwietnia
2019 r. przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu
profesora wszczyna się na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. W przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie
tytułu profesora wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w
art. 1, do dnia 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się na podstawie przepisów
dotychczasowych, z tym że:
[1) stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;]
<1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień
lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;>
2) w uczelni stopień nadaje:
a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. - organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 pkt 1
ustawy, o której mowa w art. 1;
3) w uczelni czynności związane z postępowaniem o nadanie tytułu profesora prowadzi:
a) do dnia 30 września 2019 r. - rada jednostki organizacyjnej,
b) od dnia 1 października 2019 r. - senat.
4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do
dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.
5. W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie wszczyna się postępowań
w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.
6. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu
profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów
ustawy, o której mowa w art. 1, z tym że w postępowaniach wszczętych do dnia 31
grudnia 2020 r. do osiągnięć, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 219 ust. 1
pkt 2 lit. b tej ustawy, zalicza się także:
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami
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ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w
części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie
przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4
i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom
naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
2) monografie naukowe wydane przez:
a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego
wykazu,
b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2
lit. a tej ustawy.
7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o
której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie
wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.
8. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim
2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o
której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka
obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.
9. Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i
ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa
w art. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.
10. Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wstępuje w prawa Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
11. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przez tytuł profesora, o którym
mowa w art. 177 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, należy rozumieć również tytuł naukowy (tytuł
profesora określonej dziedziny nauki) oraz tytuł w zakresie sztuki (tytuł profesora
określonej dziedziny sztuki) nadane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 83 Art. 212.
1. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w dniu wejścia
w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym kierunku,
poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy.
<1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy,
o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w
którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej
ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej
ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której
mowa w art. 1.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu
ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez
uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.>
2. Uczelnia, która w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi studia
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i nie posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest przyporządkowany kierunek tych
studiów, może prowadzić te studia w przypadku:
1) zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 206 ust. 2, albo
2) posiadania większej liczby studentów na studiach stacjonarnych niż na studiach
niestacjonarnych
- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki
2021/2022.
3. Jeżeli uczelnia nie spełnia warunku określonego w ust. 2 pkt 1 albo 2, kontynuuje studia
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela do zakończenia cyklu kształcenia
rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i nie prowadzi przyjęć na te studia.
4. Uczelnia, która posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora, może zawrzeć
porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 2, w danej dyscyplinie tylko z jedną
uczelnią.
[Art. 216.
Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,
prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do
zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2018/2019 i uczelnia nie
prowadzi przyjęć na te studia.]
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Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,
prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do
zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.>

Art. 223.
<1.> Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy
uchylanej w art. 169 pkt 3, staje się Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której
mowa w art. 330 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
<2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję
2018–2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.
3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1,
wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt
6 ustawy, o której mowa w art. 1.
4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków
zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą
informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.>
Art. 248.
1. Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 1, pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten
sam okres.
[2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy uchylanej w art.
169 pkt 3 dotyczące mianowania.]
<2. Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio
przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie
wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.>
3. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku docenta, na
podstawie mianowania na czas nieokreślony, pozostaje na tym stanowisku do końca
okresu wskazanego w akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do końca roku
akademickiego, w którym ukończyła ona 67. rok życia, jeżeli nabyła prawo do emerytury.
Jeżeli z ukończeniem 67. roku życia osoba zajmująca stanowisko docenta nie nabyła
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- 85 prawa do emerytury, wygaśnięcie stosunku pracy następuje z końcem roku
akademickiego, w którym nabędzie to prawo.
<3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o
których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza
się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o
których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres
odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z
powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub
pracownika naukowego w instytucjach naukowych.>

Art. 310.
1. W latach 2019 i 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, może przekazać skarbowe papiery
wartościowe

uczelni

publicznej

na

zwiększenie

funduszu

zasadniczego

lub

międzynarodowemu instytutowi naukowemu na zwiększenie funduszu statutowego.
2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów
wartościowych przekazanych uczelniom publicznym i międzynarodowym instytutom
naukowym nie może przekroczyć kwoty 3 000 000 tys. zł.
3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki
emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich
wynikających.
4. List emisyjny zawiera w szczególności:
1) datę emisji;
2) powołanie podstawy prawnej emisji;
3) jednostkową wartość nominalną;
4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;
5) cenę lub sposób jej ustalenia;
6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;
7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności
ubocznych;
8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej
emisji;
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5. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania
skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w
kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.
6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 97, art. 98 i
art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
7. Skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, uczelnie publiczne lub
międzynarodowe instytuty naukowe mogą posiadać do terminu ich wykupu albo
podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do
spraw budżetu.
8. Minister właściwy do spraw budżetu może udzielić zgody na rozporządzanie skarbowymi
papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności
konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom deficytu sektora
finansów publicznych.
[9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone
wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629).]
<9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być
przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) lub na spłatę kredytów lub
pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.>

Art. 324.
1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017-2020 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021
r.
2. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu
naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie
naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów
wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym
komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w
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punktów określoną w tym wykazie.
<2a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo
artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w
czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:
1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
2) Science Citation Index Expanded,
3) Social Sciences Citation Index,
4) Arts & Humanities Citation Index,
5) Emerging Sources Citation Index
– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje
się

liczbę

punktów

odpowiadającą

najniżej

punktowanemu

czasopismu

znajdującemu się w części A tego wykazu.
2b. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo
artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w
recenzowanych

materiałach

z

międzynarodowych

konferencji

naukowych

uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection
przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu
znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust.
2.>
3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową
wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego
wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o
której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za
monografie wydane przez to wydawnictwo.
4. Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przygotuje zespół doradczy
powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.
5. Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników
zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w
realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy
uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i
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wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.
6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020
r., informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa
w art. 265 ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące
podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:
1) osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
2) instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 ust. 1 tej ustawy, wprowadza
informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust.
11 tej ustawy.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.
1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276)

Art. 7.
1. System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:
1) uczelnie;
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej
"federacjami";
3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej "PAN";
4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,
zwane dalej "instytutami PAN";
5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami
międzynarodowymi";
<6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. …);
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„instytutami Sieci Łukasiewicz”>
7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";
8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i
ciągły.
2. Na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki działają:
1) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, działająca na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530), zwana
dalej "NAWA";
2) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające na podstawie ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz.
1249), zwane dalej "NCBiR";
3) Narodowe Centrum Nauki, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), zwane dalej "NCN".

Art. 35.
1. Publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia,
tworzy publiczną uczelnię zawodową lub zmienia jej nazwę.
3. Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych,
instytutów badawczych lub instytutów PAN.
4. Publiczną uczelnię akademicką włącza się do uczelni publicznej w drodze ustawy.
[5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem
nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, w drodze rozporządzenia, włącza publiczną
uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej.]
<5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z
ministrem nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po zasięgnięciu opinii
dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia,
włącza publiczną uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej.>
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.
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1) nazwę uczelni;
2) siedzibę uczelni;
3) składniki mienia, w które będzie wyposażona uczelnia.
8. Pierwszy statut nadaje minister.
9. Uczelnia publiczna, do której nastąpiło włączenie innej uczelni publicznej, instytutu
badawczego lub instytutu PAN, wstępuje w prawa i obowiązki tej uczelni lub tego
instytutu, w tym w prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.
<9a. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu badawczego włączonego do
uczelni publicznej następuje na wniosek rektora tej uczelni.>
10. W rozporządzeniu w sprawie włączenia publicznej uczelni zawodowej, instytutu
badawczego lub instytutu PAN do uczelni publicznej określa się skutki włączenia, w
szczególności:
1) wygaśnięcie kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych podmiotu włączanego;
2) przeznaczenie mienia podmiotu włączanego;
3) możliwość prowadzenia studiów utworzonych przez uczelnię włączaną;
4) warunki kontynuacji kształcenia przez studentów uczelni włączanej;
5) warunki kontynuacji stosunków pracy pracowników podmiotu włączanego.
11. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, 5 i 6, bierze się pod uwagę potrzeby
wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Art. 54.
1. Uczelnia występuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym
kierunku, poziomie i profilu. Wniosek składa się nie później niż 6 miesięcy przed
planowanym rozpoczęciem prowadzenia studiów.
2. Minister wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii:
1) PKA w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku,
poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;
2) ministra nadzorującego uczelnię;
3) ministra właściwego do spraw zdrowia - w przypadku studiów na kierunkach
lekarskim, lekarsko-dentystycznym i farmacja.
[3. Minister wydaje pozwolenie, jeżeli uczelnia spełnia wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 81 oraz uzyskała pozytywne opinie, o których mowa w ust. 2.]
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przepisach wydanych na podstawie art. 81.>
4. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo na
określonym poziomie może być wydane uczelni posiadającej akredytację udzieloną na
podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629).

Art. 119.
1. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni
publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze
przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa statut.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:
[1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną
instytucją naukową;]
<1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum
Łukasiewicz,

instytutem

Sieci

Łukasiewicz

albo

zagraniczną

instytucją

naukową;>
2) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez
NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu
badawczego;
3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) przez inny podmiot przyznający grant.
3. Informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP na
stronach podmiotowych uczelni, ministra oraz ministra nadzorującego uczelnię w terminie
30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu.
4. Informację o konkursie udostępnia się także w języku angielskim na stronach
internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców,
przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 30 dni przed
konkursem.
Art. 126.
1. Uczelnia wprowadza regulamin pracy.
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zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania.
[3. Rektor może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli
uczelnia posiada na ten cel środki inne niż określone w art. 365 i art. 459.]

Art. 130.
Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu
przeprowadzenia badań;
2) przygotowującemu rozprawę doktorską - płatnego urlopu naukowego w wymiarze
nieprzekraczającym 3 miesięcy;
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo
dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach
naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o
współpracy naukowej [.] <;>
<4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych
prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.>

Art. 159.
[1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub
zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich,
wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN lub innymi
podmiotami.]
<1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub
zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich,
wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum
Łukasiewicz, instytutami Sieci Łukasiewicz lub innymi podmiotami.>
2. Decyzję o utworzeniu spółki, o której mowa w ust. 1, lub przystąpieniu do niej podejmuje
rektor za zgodą senatu.
3. Uprzedniego zgłoszenia ministrowi wymaga:
[1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem
innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy lub instytut PAN;
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wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut
badawczy lub instytut PAN.]
<1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem
innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum
Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz;
2) przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki, o której mowa w ust. 1, której
wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna,
instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci
Łukasiewicz.>
4. Minister, w terminie 45 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw wobec
zamiaru dokonania czynności, o której mowa w ust. 3.
5. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 3, może nastąpić, jeżeli minister nie wniósł
sprzeciwu w terminie. Zgłoszona czynność niedokonana w ciągu roku od dnia doręczenia
zgłoszenia wymaga nowego zgłoszenia.
[6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy lub instytut PAN mogą posiadać w
spółce, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia
publiczna, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów
lub kapitału zakładowego.]
<6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum
Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w
ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub
udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału
zakładowego.>
Art. 190.
1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez
promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
[2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród
osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN,
instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba
ubiegająca się o stopień doktora.]
<2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów
spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni,
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Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba
ubiegająca się o stopień doktora.>
3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej
doręczenia.
4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego
lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca stopień doktora.
5. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4,
która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ, o
którym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie
zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z
powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby
ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których
mowa w art. 191 ust. 1.
Art. 233.
1. Członkiem RDN może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
3) posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
4) posiada w dorobku co najmniej:
a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania
monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, w okresie ostatnich 5
lat lub
b) 3 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, w okresie
ostatnich 5 lat, lub
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projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane
w okresie ostatnich 5 lat, lub
d) wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat;
5) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RDN;
6) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-6.
2. Członkiem RDN nie może być:
1) członek Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej "KEN";
2) rektor;
[3) osoba pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni;]
4) Prezes i wiceprezes PAN;
5) dyrektor instytutu PAN;
6) dyrektor instytutu badawczego;
7) dyrektor instytutu międzynarodowego.
3. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka RDN nie dłużej niż przez 2 następujące po
sobie kadencje.
4. W skład RDN wchodzi po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.
5. Kandydata na członka RDN reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić uczelnia,
instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy, które w tej dyscyplinie
posiadają kategorię naukową A+, A albo B+. Kandydat, który nie jest zatrudniony w
podmiocie zgłaszającym, składa do RDN oświadczenie o dyscyplinie, którą reprezentuje.
6. Członek RDN jest wybierany przez osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub
tytuł profesora reprezentujące dyscyplinę, którą reprezentuje kandydat. Osoba, która nie
jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w ust. 5, składa do RDN oświadczenie o
dyscyplinie, którą reprezentuje.
Art. 251.
1. PKA jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.
2. W skład PKA wchodzi:
1) nie więcej niż 90 członków;
2) przewodniczący PSRP.
3. Członków PKA powołuje minister.
4. Kandydatów na członków PKA mogą zgłosić uczelnie, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, zwana dalej "RGNiSW", Konferencja Rektorów Akademickich Szkół
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Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, PSRP, ogólnokrajowe
stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.
5. Członkiem PKA może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku
kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców - wykształcenie wyższe;
3) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
[4) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-6.]
<4) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–5.>
6. Członkiem PKA nie może być:
1) członek KEN;
2) założyciel;
3) rektor;
4) członek rady uczelni;
5) pracownik Biura PKA.
7. Rektor, na wniosek członka PKA będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go
całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych.

Art. 272.
1. Członkiem KEN może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
3) posiada co najmniej stopień doktora;
4) aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym
zakresie;
5) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;
6) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-6.
2. Członkiem KEN nie może być:
1) członek PKA;
2) członek RDN;
3) członek Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej "KPN";
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[5) osoba pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni;]
6) Prezes i wiceprezes PAN;
7) przewodniczący lub wiceprzewodniczący RGNiSW;
8) dyrektor instytutu PAN;
9) dyrektor instytutu badawczego;
10) dyrektor instytutu międzynarodowego.

Art. 331.
1. W skład RGNiSW wchodzą:
1) 14 nauczycieli akademickich wybranych przez konferencje, o których mowa w art.
329 ust. 1 pkt 2-4, spośród kandydatów wybranych przez uczelnie, z podziałem tej
liczby pomiędzy konferencje proporcjonalnie

do łącznej

liczby studentów

studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych konferencji;
2) 3 przedstawicieli PAN wybranych przez Prezydium PAN;
3) 1 przedstawiciel instytutów badawczych i 1 przedstawiciel państwowych instytutów
badawczych wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych;
<3a) 1 przedstawiciel Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz wskazany
przez Prezesa Centrum Łukasiewicz spośród kandydatów zgłoszonych przez
dyrektorów instytutów Sieci Łukasiewicz;>
4) 4 studentów wybranych przez PSRP;
5) 2 doktorantów wybranych przez KRD;
6) 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje
związków zawodowych;
7) 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje
pracodawców.
2. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentują wszystkie dziedziny.

Art. 332.
1. Członkiem RGNiSW może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji RGNiSW;
3) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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1) członek PKA;
2) członek Rady Głównej Instytutów Badawczych;
3) założyciel;
4) osoba pełniąca funkcję organu uczelni;
5) dyrektor instytutu PAN;
6) dyrektor instytutu badawczego;
<6a) dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz;>
7) Prezes lub wiceprezes PAN;
<7a) Prezes lub Wiceprezes Centrum Łukasiewicz;>
8) prezes lub wiceprezes PAU;
9) dyrektor NAWA;
10) dyrektor NCBiR;
11) dyrektor NCN;
12) przewodniczący KEN;
13) przewodniczący RDN.

Art. 343.
1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących
działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
1) imiona i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami - w
przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników
badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
4) obywatelstwo;
5) nazwę państwa urodzenia - w przypadku cudzoziemców;
6) rok urodzenia;
7) płeć;
8) informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego,
uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule
profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą;
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10) dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;
11) informacje o zaliczeniu do liczby pracowników, o której mowa w art. 265 ust. 4;
12) informacje o podmiocie i dyscyplinach, o których mowa w art. 265 ust. 13;
13) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;
14) informacje o stanowisku pracy;
15) informacje o wymiarze czasu pracy;
16) informacje o czasie pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w
poszczególnych dyscyplinach;
17) informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową
realizację zajęć w ramach programu studiów - w przypadku innych osób
prowadzących zajęcia;
18) informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;
19) informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni;
20) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art.
276 ust. 1 pkt 4-8, oraz o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
652, 1010 i 1387);
21) informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym
zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on:
1) rektorzy;
2) dyrektorzy instytutów PAN - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9,
13, 17, 19 i 20;
3) dyrektorzy instytutów badawczych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1
pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
4) dyrektorzy instytutów międzynarodowych - z wyłączeniem danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
<4a) Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz – z
wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11–13, 16, 17, 19 i 20;>
5) rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe
otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa;
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siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z wyłączeniem danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 9, 13 i 17-20.
3. Przewodniczący RDN wprowadza do Systemu POL-on informację o utracie tytułu
profesora.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 20, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, 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.
5. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1) ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR
oraz NCN;
[2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów
badawczych,

dyrektorom

instytutów

międzynarodowych,

rektorom

uczelni

prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje,
dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich,
innych osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, zatrudnionych w
kierowanych przez nich jednostkach;]
<2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów
badawczych, dyrektorom instytutów międzynarodowych, Prezesowi Centrum
Łukasiewicz, dyrektorom instytutów Sieci Łukasiewicz, rektorom uczelni
prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących
subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym
podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych dotyczących
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia lub działalność
naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach;>
3) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki
wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w
zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o
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- Kodeks karny wykonawczy;
4) innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.
6. W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa w ust. 1
pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary
dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.
7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności
naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN,
dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie
kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i
dyscyplinie, którą reprezentuje.
8. Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we
wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę:
1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie
14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym
został zatrudniony.
[11. Inna osoba prowadząca zajęcia, posiadająca kompetencje i co najmniej 5-letnie
doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w
ramach programu studiów, składa rektorowi oświadczenie o okresie doświadczenia
zawodowego uzyskanego poza uczelnią w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
prowadzenia zajęć.]
Art. 346.
1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, i obejmuje informacje o:
1) danych identyfikacyjnych podmiotu;
2) imionach i nazwisku osoby kierującej podmiotem;
3) prowadzeniu działalności poza siedzibą;
4) posiadanych kategoriach naukowych;
5) działalności naukowej;
6) pozwoleniach na utworzenie studiów;
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8) opłatach pobieranych od studentów;
9) prowadzonym kształceniu specjalistycznym;
10) współczynnikach kosztochłonności;
11) prowadzonych szkołach doktorskich;
12) organach nadających stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki - w przypadku
uczelni;
13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości
przekraczającej 500 000 zł;
14) inwestycjach;
15) nakładach na badania naukowe i prace rozwojowe;
16) źródłach pochodzenia środków i wynikach finansowych;
17) przychodach z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej lub know-how
związanego z tymi wynikami.
2. Wykaz obejmuje również ewidencję uczelni niepublicznych.
3. W wykazie minister przypisuje uczelni indywidualny trzycyfrowy numer na potrzeby
potwierdzania ważności legitymacji studenckich.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9 i 11-17 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy
instytutów

PAN,

dyrektorzy

instytutów

badawczych,

dyrektorzy

instytutów

międzynarodowych oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt
7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
<4a. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 13–17 oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on Prezes
Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz.>
5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353
w tym zakresie, wprowadza do Systemu POL-on minister.
6. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-14 i ust. 3, są powszechnie dostępne.
7. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 15-17, przysługuje:
1) ministrowi, ministrowi nadzorującemu uczelnię lub podmiot, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 5 i 8, KEN, NCBiR i Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
<1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących
Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;>
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danych dotyczących tego podmiotu.

Art. 350.
1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych obejmuje:
1) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych;
<1a) roczne plany finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;>
2) sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych;
3) sprawozdania i raporty z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art.
365;
4) roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmę audytorską
[.] <;>
<5) roczne sprawozdania finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci
Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile z przepisów odrębnych
wynika obowiązek ich badania.>
[2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy
uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących
subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektorzy instytutów PAN,
dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych oraz osoby
kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, wprowadza
się na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.]
<2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy,
rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe,
otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektorzy
instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów
międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektorzy instytutów Sieci
Łukasiewicz oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i
8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o których
mowa w ust. 1 pkt 1–3, wprowadza się na formularzach w postaci elektronicznej
udostępnionych w Systemie POL-on.>
3. Dostęp do danych zawartych w bazie przysługuje:
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pkt 1, 5 i 8;
<1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących
Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;>
2) osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8, oraz
rektorowi uczelni prowadzonej przez kościół i inny związek wyznaniowy
otrzymującej subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych
dotyczących tego podmiotu.
Art. 354.
1. Dane w Systemie POL-on są aktualizowane, archiwizowane i usuwane przez podmiot,
który je wprowadził.
[2. Podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 2-4, art. 344 ust. 2, art. 345 ust. 2, art. 346 ust. 4
i 5, art. 347 ust. 3, art. 348 ust. 2 oraz art. 349 ust. 2, systematycznie aktualizuje dane w
Systemie POL-on. Za prawidłowość i rzetelność danych oraz terminowość ich
wprowadzania do Systemu POL-on odpowiada osoba kierująca danym podmiotem.
3. W przypadku wprowadzenia do Systemu POL-on danych nieprawidłowych, nierzetelnych
lub ich nieterminowego wprowadzenia, minister może wstrzymać przekazywanie środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, do czasu usunięcia
tych nieprawidłowości.]
<2. Podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 2–4, art. 344 ust. 2, art. 345 ust. 2, art. 346
ust. 4–5, art. 347 ust. 3, art. 348 ust. 2 oraz art. 349 ust. 2, systematycznie aktualizuje
dane w Systemie POL-on. Za prawidłowość i rzetelność danych oraz terminowość
ich wprowadzania do Systemu POL-on odpowiada osoba kierująca danym
podmiotem.
3. W przypadku wprowadzenia do Systemu POL-on danych nieprawidłowych,
nierzetelnych lub ich nieterminowego wprowadzenia, minister może wstrzymać
przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2
lit. a–d i pkt 2a, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.>
4. Osoba kierująca podmiotem składa w Systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że
dane wprowadzone przez nią do baz danych, o których mowa w art. 342 ust. 3, są zgodne
ze stanem faktycznym. Oświadczenie dotyczące baz danych, o których mowa w art. 342
ust. 3 pkt 1-7, składa się do dnia 31 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.
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i 8, przysługuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wynikającym z
przepisów o statystyce publicznej.
Art. 355.
[1. Rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy
instytutów międzynarodowych realizują obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000 i 1629),
za pośrednictwem Systemu POL-on.]
<1. Rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych,
dyrektorzy

instytutów

międzynarodowych,

Prezes

Centrum

Łukasiewicz

i

dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz realizują obowiązek, o którym mowa w art.
30 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 997, 1000, 1629 i 1669), za pośrednictwem Systemu POL-on.>
2. Na potrzeby statystyki publicznej są wykorzystywane dane zawarte w Systemie POL-on.
[3. W zakresie danych nieobjętych Systemem POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN,
dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych
uzupełniają dane wymagane na potrzeby statystyki publicznej na formularzach w postaci
elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.]
<3. W zakresie danych nieobjętych Systemem POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów
PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych,
Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz uzupełniają
dane wymagane na potrzeby statystyki publicznej na formularzach w postaci
elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.>
4. Formularze opracowuje minister w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego.
5. Minister ustala terminy przekazywania danych, o których mowa w ust. 3, nie krótsze niż 21
dni, i podaje do wiadomości zainteresowanych podmiotów.
6. Dostęp do danych, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje:
1) ministrowi oraz ministrowi nadzorującemu podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1
pkt 1, 5 i 6;
<1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących
Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;>
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danych dotyczących tego podmiotu;
3) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 364.
1. Za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
lub wdrożeniowej Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę.
2. Nagrodę przyznaje się po zasięgnięciu opinii zespołu powołanego przez Prezesa Rady
Ministrów. Członkowi zespołu przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach zespołu.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i tryb
przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich
dokumentowania, skład i czas trwania kadencji zespołu, jego zadania, sposób ich
wykonywania, wysokość wynagrodzenia oraz sposób obsługi i finansowania jego prac,
maksymalną liczbę przyznawanych nagród, maksymalną wysokość nagrody oraz wzór
wniosku o jej przyznanie, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu
osiągnięć umożliwiających uzyskanie nagrody, sprawnego przebiegu postępowań w
sprawie jej przyznania oraz adekwatności wysokości nagrody do rangi osiągnięć.
4. Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę specjalną za ważne dla kraju osiągnięcia
naukowe poza trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie[ ust. 2] <ust. 3>.
5. Do przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 4, nie stosuje się przepisów Kpa.

Art. 365.
Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na:
1) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym:
a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,
[b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich,]
<b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz
realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej,>
c) rozwój zawodowy pracowników uczelni,
d) przedsięwzięcie "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości";
2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:
a) prowadzenie działalności naukowej,
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lub

wytworzenie

aparatury

naukowo-badawczej

oraz

infrastruktury

informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł,]
<b)realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,>
c) kształcenie w szkole doktorskiej,
d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi
wynikami,
e) program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza",
f) program "Regionalna inicjatywa doskonałości",
g) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach
badawczych oraz instytutach międzynarodowych;
<2a)

działalność bieżącą instytutów Sieci Łukasiewicz, w tym:

a) rozwój kompetencji badawczych,
b) zatrudnienie kadry i rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego,
c) utrzymanie infrastruktury badawczej i informatycznej,
d) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac
rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz, lub know-how związanego z tymi wynikami;
2b) realizację projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej
Łukasiewicz;>
3) świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;
4) inwestycje związane z:
a) kształceniem,
b) działalnością naukową,
[c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCBiR i NCN;]
<c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz,>
<d)realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o
którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz;>
5) utrzymanie:
a) aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
b) specjalnej infrastruktury informatycznej
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6) zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego
udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach
i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;
7) programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra;
8) stypendia i nagrody ministra;
9) zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo
z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
10) zadania realizowane lub finansowane przez NAWA;
11) zadania finansowane przez NCBiR, w tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa;
12) zadania finansowane przez NCN;
13) bieżące koszty działalności:
a) NAWA,
b) NCBiR,
c) NCN [;] <,>
<d)Centrum Łukasiewicz;>
14) finansowanie działalności RDN, PKA, KEN, RGNiSW, PSRP, KRD, KPN, Biura RDN,
Biura

PKA,

rzeczników

dyscyplinarnych

powołanych

przez

ministra,

komisji

dyscyplinarnych przy RGNiSW i przy ministrze, zespołów doradczych i ekspertów, o
których mowa w art. 341, zespołów ekspertów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art.
397 ust. 4, oraz ekspertów, o których mowa w art. 428 ust. 2;
15) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z
zawartych umów międzynarodowych lub statutów konsorcjów działających na rzecz
europejskiej infrastruktury badawczej.

Art. 366.
1. Minister przyznaje środki finansowe, o których mowa w art. 365:
1) pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-f, pkt 3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5-7 i 9 - publicznej uczelni
akademickiej;
2) pkt 1, pkt 3, pkt 4 lit. a, pkt 6, 7 i 9 - publicznej uczelni zawodowej;
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<3) pkt 2 lit. a–f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7 i 9 – niepublicznej uczelni akademickiej;>
4) pkt 3, 6, 7 i 9 - niepublicznej uczelni zawodowej;
5) pkt 2 lit. a-d i g, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 9 - instytutowi PAN, instytutowi badawczemu
oraz instytutowi międzynarodowemu;
<5a) pkt 2a – instytutowi Sieci Łukasiewicz;>
6) pkt 2 lit. a i b oraz pkt 7 -PAU;
7) pkt 5, 7 i 9 - podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, będącemu organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
8) pkt 7 i 9 - innej jednostce organizacyjnej działającej na rzecz upowszechniania nauki.
2. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2, dla publicznych uczelni
akademickich są przyznawane w ramach jednej subwencji.

<Art. 368a.
1. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, są przyznawane na podstawie
wniosku złożonego przez instytut Sieci Łukasiewicz i zaopiniowanego przez Prezesa
Centrum Łukasiewicz.
2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a,
uwzględnia się w szczególności:
1) wielkość przychodów instytutu Sieci Łukasiewicz ze sprzedaży usług badawczorozwojowych;
2) potencjał badawczy i wdrożeniowy instytutu Sieci Łukasiewicz;
3) znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w instytucie
Sieci Łukasiewicz dla rozwoju gospodarki i innowacyjności;
4) wysokość kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej
instytutu Sieci Łukasiewicz.
3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe, o których mowa w
art. 365 pkt 2a, pozostają w instytucie Sieci Łukasiewicz na rok następny, z
przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 110 Art. 370.
Minister przekazuje:
1) NAWA - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13 lit. a;
2) NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13 lit. b;
3) NCN - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit. c [.]
<;>
<4) Centrum Łukasiewicz – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4
lit. c i d oraz pkt 13 lit. d.>
[Art. 371.
1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2.
2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365
pkt 3, 5, 6 i 13.
3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 i
10-12.]
<Art. 371.
1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1–
2a i pkt 13 lit. d.
2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art.
365 pkt 3, 5, 6 i 13 lit. a–c.
3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365
pkt 2b, 4 i 10–12.>
Art. 373.
1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a, obejmuje inwestycje:
1) budowlane;
2) w zakresie zakupu nieruchomości i pozostałych środków trwałych;
3) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.
2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a,
uwzględnia się w szczególności:
1) znaczenie planowanej inwestycji dla uczelni;
2) wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo jej użytkowników oraz na obniżenie
kosztów eksploatacji obiektów uczelni;
3) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych
źródeł.
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1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o
wartości przekraczającej 500 000 zł;
2) budowlane;
3) w zakresie zakupu nieruchomości;
4) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.
4. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b,
uwzględnia się w szczególności:
1) poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki;
2) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju
innowacyjności i gospodarki;
3) znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w
zakresie nauki i techniki;
4) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych
źródeł;
5) wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zwaną dalej "Mapą".
<4a. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b,
nie stosuje się przepisów Kpa.>
5. Minister przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b, na
podstawie umowy.
Art. 376.
1. Minister ustanawia programy i przedsięwzięcia w celu realizacji polityki naukowej
państwa.
2. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat o:
1) ustanowieniu programu i naborze wniosków;
2) ustanowieniu przedsięwzięcia.
3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:
1) przedmiot programu;
2) podmioty uprawnione do udziału w programie;
3) warunki udziału w programie;
[4) tryb przeprowadzania naboru do programu;]
<4) tryb przeprowadzania naboru do programu, w tym tryb odwoławczy;>
5) szczegółowe kryteria oceny wniosków.
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pomoc de minimis, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustanawia
program lub przedsięwzięcie w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu określa się
podmioty uprawnione do udziału w programie lub przedsięwzięciu, szczegółowe warunki
udziału, tryb przeprowadzania naboru do programu, a także warunki i tryb przyznawania
oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym:
1) przeznaczenie pomocy,
2) szczegółowe kryteria i sposób oceny wniosków o przyznanie pomocy,
3) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
4) sposób kumulowania pomocy,
5) maksymalne wielkości pomocy,
6) maksymalną intensywność pomocy,
7) szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w
raporcie rocznym z realizacji zadań objętych pomocą i raporcie z wykorzystania
środków finansowych
- mając na uwadze cele polityki naukowej państwa oraz potrzebę uzyskiwania informacji
niezbędnych do prawidłowego przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub
pomocy de minimis.
<5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. d, pkt 2
lit. e i f, pkt 7 oraz art. 401 ust. 1, nie stosuje się przepisów Kpa.>

Art. 380.
[1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4, 5 i 7,
przekazuje ministrowi raport z wykorzystania środków finansowych.]
<1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 4, 5 i
7, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania tych środków.>
2. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest ich wydatkowanie zgodnie
z przepisami prawa, decyzją lub umową.
Art. 387.
1. Minister, w BIP na swojej stronie podmiotowej, ogłasza cyklicznie komunikat o konkursie
w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", którego celem jest
podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Przepisy art. 376 ust. 2
pkt 1 i ust. 3 pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.
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akademickich.
3. Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach konkursu stanowią
zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i
pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs. [Kwota zwiększenia
nie może być mniejsza niż 10% tej subwencji]. <Kwota zwiększenia nie może być
mniejsza niż 10% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa
w art. 368 ust. 2 i 3.>Środki finansowe są wypłacane przez okres 6 lat.
Art. 389.
1. Minister, biorąc pod uwagę listę rankingową wniosków, zawiera umowę z uczelnią.
2. Umowa obejmuje w szczególności:
1) plan, o którym mowa w art. 388 ust. 2, i harmonogram jego realizacji;
2) warunki finansowania realizacji planu.
[3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku
następującego po roku jej zawarcia.]
<3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku
następującego po roku, w którym został ogłoszony konkurs.>

[Art. 390.
Uczelnia, która przystąpiła do konkursu, z którą minister nie zawarł umowy, otrzymuje przez
okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista
rankingowa wniosków, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w
którym został ogłoszony konkurs, w wysokości 2% tej subwencji.]

<Art. 390.
Uczelnia, która przystąpiła do konkursu, z którą minister nie zawarł umowy, otrzymuje
przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została
sporządzona lista rankingowa wniosków, środki finansowe stanowiące zwiększenie
subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit.
a–d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs, w wysokości 2% tej
subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.>
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1. Środków finansowych na okres kolejnych 6 lat nie otrzymują co najmniej 2 uczelnie, z
którymi minister zawarł umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1.
2. Warunkiem otrzymania finansowania w okresie kolejnych 6 lat jest pozytywny wynik
końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1.
3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, przez mniej niż 2 uczelnie,
zespół, o którym mowa w art. 388 ust. 5, tworzy listę rankingową uczelni, które spełniają
warunek, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem oceny stopnia realizacji planu w
ramach końcowej ewaluacji.
4. Minister zawiera z uczelnią spełniającą warunek, o którym mowa w ust. 2, umowę. W
przypadku utworzenia listy rankingowej, o której mowa w ust. 3, minister zawiera umowę
z uczelnią z uwzględnieniem tej listy.
5. Do uczelni, które uzyskały finansowanie na okres kolejnych 6 lat, przepisy art. 389 ust. 2 i
3 oraz art. 391-393 stosuje się odpowiednio.
[6. Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik
oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania na okres
kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w
którym została sporządzona lista rankingowa, o której mowa w ust. 3, środki finansowe
stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365
pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym została sporządzona lista
rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji.]
<6. Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny
wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania
na okres kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku
następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, o której
mowa w ust. 3, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków
finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d, przyznanej w
roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji
ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.>

Art. 396.
1. Minister ogłasza cyklicznie w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat o konkursie w
ramach programu "Regionalna inicjatywa doskonałości", którego celem jest umocnienie
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ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-5 stosuje się odpowiednio.
2. W komunikacie określa się także:
1) podział na regiony, w których ogłaszany jest konkurs;
2) nie więcej niż 3 dyscypliny lub grupy dyscyplin, dla których w danym regionie
ogłaszany jest konkurs.
3. W konkursie w danym regionie może brać udział uczelnia mająca siedzibę w tym regionie.
4. W każdej z dyscyplin lub grup dyscyplin, o których mowa w ust. 2 pkt 2, środki finansowe
może otrzymywać nie więcej niż jedna uczelnia. Ta sama uczelnia może otrzymywać
środki finansowe w nie więcej niż 2 dyscyplinach lub grupach dyscyplin.
5. Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach konkursu w
dyscyplinie lub grupie dyscyplin, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stanowią zwiększenie
subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. ad, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs. [Kwota zwiększenia nie może
przekroczyć 2% tej subwencji. Środki finansowe są wypłacane przez okres 4 lat.] <Kwota
zwiększenia nie może przekroczyć 2% tej subwencji ustalonej na podstawie
algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.>

Art. 402.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit.
a-d, dla nadzorowanych przez niego uczelni publicznych, mając na uwadze zróżnicowanie
zadań uczelni akademickich i uczelni zawodowych;
2) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, dla
niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i
instytutów międzynarodowych, a także elementy wniosku, o którym mowa w art. 368 ust.
7, oraz sposób ustalania wysokości subwencji dla PAU, mając na uwadze konieczność
utrzymania i rozwoju potencjału badawczego tych podmiotów oraz jego znaczenie dla
realizacji polityki naukowej państwa;
<2a)

szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa

w art. 365 pkt 2a, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich
przyznanie, oraz warunki i tryb rozliczania tych środków, w tym szczegółowy zakres
informacji zawartych w raporcie z wykorzystania tych środków, mając na uwadze
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instytuty Sieci Łukasiewicz i dla możliwości realizacji celów Sieci Badawczej
Łukasiewicz;>
3) sposób podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, dla uczelni,
mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiednio wsparcia materialnego dla
studentów oraz warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie
przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach
doktorskich oraz prowadzeniu działalności naukowej;
4) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania
środków finansowych, o których mowa w art. 365:
a) pkt 4 lit. a - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji
dla rozwoju uczelni publicznych,
b) pkt 4 lit. b - mając na uwadze znaczenie przewidzianych do finansowania inwestycji
dla realizacji celów polityki naukowej
- oraz zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych środków oraz w
raporcie z ich wykorzystania, mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitości
danych przekazywanych na potrzeby przyznawania i rozliczania środków;
5) szczegółowy sposób wpisywania infrastruktury na Mapę, zakres informacji zawartych we
wniosku o wpisanie infrastruktury na Mapę oraz sposób przeprowadzania przeglądu
Mapy, mając na uwadze znaczenie strategicznej infrastruktury badawczej dla realizacji
celów polityki naukowej państwa, integracji krajowej infrastruktury badawczej z
infrastrukturą międzynarodową, rozszerzenie naukowej współpracy międzynarodowej i
podnoszenie

jakości

badań

naukowych

lub

prac

rozwojowych

oraz

rozwoju

gospodarczego i społecznego kraju;
6) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art.
365 pkt 5, szczegółowe kryteria i tryb oceny raportu z ich wykorzystania, zakres
informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie oraz w raporcie z ich wykorzystania,
mając na uwadze znaczenie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego
oraz

infrastruktury

informatycznej,

których

utrzymanie

przewidziane

jest

do

finansowania, dla realizacji celów polityki naukowej;
7) sposób podziału środków finansowych na zadania, o których mowa w art. 459 pkt 7, dla
uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, mając na
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jakości.
Art. 404.
[1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub instytutowi
międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności
statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.]
<1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, podmiotowi
działającemu

w

ramach

Sieci

Badawczej

Łukasiewicz

lub

instytutowi

międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności
statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.>
2. Zlecenie wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1:
1) uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni
medycznej lub uczelni morskiej - wymaga zasięgnięcia opinii ministra nadzorującego
uczelnię;
2) instytutowi badawczemu - wymaga uzgodnienia z ministrem nadzorującym instytut;
3) instytutowi PAN - wymaga zasięgnięcia opinii prezesa PAN [.] <;>
<4) podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – następuje za
pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz, który wskazuje Centrum
Łukasiewicz albo instytut Sieci Łukasiewicz właściwe do wykonania tego
zadania.>
[3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu lub
instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich
realizację.]
<3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań
międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu,
Centrum Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych
zadań, zapewniając środki na ich realizację.>
4. Minister może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu
Państwa, realizację zadań w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach programów Unii
Europejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, zapewniając środki
na ich realizację.
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nauki wykonanie określonego zadania w zakresie jej działalności statutowej. Minister
może zapewnić odpowiednie środki na realizację tego zadania.

Art. 417.
Do czasu ustalenia wysokości:
1) subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 - subwencja może być
przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty subwencji przekazanej
w poprzednim roku budżetowym;
<1a)

subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2a – subwencja może być

przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji
przekazanej w poprzednim roku budżetowym;>
2) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 - dotacja może być przekazywana w
transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku
budżetowym;
3) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 6 - dotacja może być przekazywana w
transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku
budżetowym.
Art. 426.
1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki minister sprawuje nadzór
nad:
1) uczelniami w zakresie zgodności działania z przepisami prawa oraz prawidłowości
wydatkowania środków publicznych;
2) instytutami PAN, instytutami badawczymi i instytutami międzynarodowymi w
zakresie zgodności działania z przepisami dotyczącymi kształcenia w szkole
doktorskiej oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych
przez ministra;
3) PAU, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8,
w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych przekazanych przez
ministra;
[4) NAWA, NCBiR i NCN, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu
państwa.]
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- 119 <4) NAWA, NCBiR, NCN, Centrum Łukasiewicz i instytutami Sieci Łukasiewicz, w
zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa.>
[2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów nad
PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami międzynarodowymi, NAWA,
NCBiR i NCN.]
<2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów
nad PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami Sieci Łukasiewicz,
Centrum Łukasiewicz, instytutami międzynarodowymi, NAWA, NCBiR i NCN.>

Art. 427.
1. Minister może żądać informacji i wyjaśnień od podmiotów, o których mowa w art. 426 ust.
1, a także dokonywać kontroli ich działalności w zakresie określonym w tym przepisie.
Minister może żądać informacji i wyjaśnień również od założyciela.
2. Minister stwierdza nieważność:
1) aktu wydanego przez organy uczelni, z wyłączeniem uchwały, o której mowa w art.
192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14, i decyzji administracyjnej,
2) aktu dotyczącego kształcenia w szkole doktorskiej wydanego w instytucie PAN,
instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, z wyłączeniem decyzji
administracyjnej,
3) aktu założyciela w sprawie nadania statutu
- w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.
3. Na rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu służy, w terminie 30 dni od
dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
4. Minister, w przypadku gdy:
1) uczelnia lub założyciel narusza przepisy prawa lub pozwolenie na utworzenie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu,
2) instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy narusza przepisy
dotyczące kształcenia w szkole doktorskiej
- wzywa do zaprzestania tej działalności i usunięcia naruszenia, określając termin
usunięcia naruszenia.
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- 120 [5. Przepis ust. 4 stosuje się również w przypadku stwierdzenia, że uczelnia, założyciel,
instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy nie zrealizowali wniosków
lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1.]
<5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz,
instytut Sieci Łukasiewicz lub instytut międzynarodowy nie zrealizowali wniosków
lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4
stosuje się odpowiednio.>
6. W przypadku niezrealizowania wezwania, o którym mowa w ust. 4, minister, w drodze
decyzji administracyjnej, może zawiesić rekrutację na studia lub do szkoły doktorskiej na
kolejny rok akademicki. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. W przypadku stwierdzenia, że uczelnia prowadzi studia z naruszeniem przepisów art. 53,
art. 57 lub art. 60 ust. 2, minister, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje uczelni
zaprzestanie tej działalności. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 431.
1. Minister może nałożyć na uczelnię administracyjną karę pieniężną w wysokości do:
1) 100 000 zł w przypadku prowadzenia studiów z naruszeniem przepisów art. 53, art. 57
lub art. 60 ust. 2;
2) 50 000 zł w przypadku:
a) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 82, art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, art.
222, art. 358 oraz art. 429,
b) niewprowadzenia do Systemu POL-on danych, o których mowa w art. 343 ust. 1,
art. 344 ust. 1, art. 345 ust. 1, art. 346 ust. 1, art. 348 ust. 1 lub w przepisach
wydanych na podstawie art. 353, a także w przypadku ich niezaktualizowania,
niezarchiwizowania lub nieusunięcia z tego systemu,
c) pobierania od studentów opłat z naruszeniem przepisów art. 79, art. 80 lub
przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81
pkt 12 i 13;
3) 5000 zł w przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w art. 77 ust. 2.
2. [Minister może nałożyć na instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy
administracyjną karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł w przypadku:]
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- 121 <Minister może nałożyć na instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz,
instytut Sieci Łukasiewicz, lub instytut międzynarodowy administracyjną karę
pieniężną w wysokości do 50 000 zł w przypadku:>
1) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 188, art. 222 oraz art. 358;
2) niewprowadzenia do Systemu POL-on danych, o których mowa w art. 343 ust. 1, art.
345 ust. 1, art. 346 ust. 1, art. 348 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art.
353, a także w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizowania lub
nieusunięcia z tego systemu.
3. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 432.
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa, minister może
wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał wyboru rektora, albo go
powołał z wnioskiem o odwołanie rektora.
2. Wniosek o odwołanie rektora jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwołanie rektora minister może zawiesić go w pełnieniu
funkcji.
4. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne
lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe. Przepis art. 24 ust. 8 stosuje się
odpowiednio.
5. Jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa, minister może go odwołać, po
zasięgnięciu opinii RGNiSW oraz właściwej konferencji, o której mowa w art. 329 ust. 1
pkt 2-4. Opinie są przedstawiane w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o ich
wydanie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii
uważa się za spełniony. W przypadku odwołania rektora przez ministra, przepisy art. 24
ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez radę uczelni przepisów prawa, minister
występuje do senatu z wnioskiem o skrócenie kadencji rady. Przepisy ust. 2-5 stosuje się
odpowiednio.
[7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 6, senat podejmuje uchwałę bezwzględną
większością głosów.]
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większością głosów.>
8. W terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o skróceniu kadencji rady uczelni senat
powołuje nową radę uczelni na okres do końca kadencji dotychczasowej rady uczelni.
Okresu tego nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2.

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432)

Art. 1.
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) przedszkola,

w

tym:

specjalne,

integracyjne,

z

oddziałami

specjalnymi

lub

integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;",
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;";
2) w art. 3:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także pracodawcy,
organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze,
stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz
Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.
110, 650, 1000 i 1669).",
b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";
3) w art. 4:
a) w pkt 7-11 wyrazy "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art.
46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o
której mowa w pkt 24a",
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"15) placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa w art.
2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister
właściwy do spraw rynków rolnych;",
c) uchyla się pkt 23,
d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a i 24b w brzmieniu:
"24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć klasyfikację
zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 46 ust. 1;
24b) klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - należy przez to rozumieć
klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 46a ust. 1;",
e) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
"25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez
to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie
oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji
personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie, uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych
efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne
do realizacji tego kształcenia oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",
f) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:
"25a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego - należy
przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w
formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz
kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w
programach nauczania i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie w
pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;",
g) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 124 "27) programie nauczania zawodu - należy przez to rozumieć program, o którym mowa w
art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;",
h) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:
"28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe - należy przez to rozumieć:
a)

szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące kształcenie w
zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, do których są
przyjmowane:

–

w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - osoby
niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym
zorganizowanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,

–

w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f - niepełnoletnie
i pełnoletnie osoby, oraz

b)

szkoły artystyczne;",

i) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
"29) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są
przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym
są przyjmowane do szkoły;",
j) po pkt 29 dodaje się pkt 29a-29d w brzmieniu:
"29a) kształceniu w formie dziennej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się
przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w
przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;
29b) kształceniu w formie stacjonarnej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa
się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111
pkt 14;
29c) kształceniu w formie zaocznej - należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się
co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
29d) szkole polskiej - należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym,

urzędzie

konsularnym

lub

przedstawicielstwie

wojskowym

Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w
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programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich;",
k) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:
"30) kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla
dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
31) formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a;",
l) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:
"33a) zawodzie - należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym
określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;",
m) pkt 3 4 i 3 5 otrzymują brzmienie:
"34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w
zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza
certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po
zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji;
35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie
do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;",
n) po pkt 35 dodaje się pkt 35a-35c w brzmieniu:
"35a) kursie umiejętności zawodowych - należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia:
a)

podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie
jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

b)

efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;

35b) kursie kompetencji ogólnych - należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia
ogólnego;
35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - należy przez to
rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w
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uwzględnia podstawę programową kształcenia w tym zawodzie;",
o) pkt 36 otrzymuje brzmienie:
"36) egzaminie zawodowym - należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 3
pkt 21 ustawy o systemie oświaty;";
4) w art. 8:
a) w ust. 5:
– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) szkoły polskie,",
– w pkt 2 w lit. c w tiret drugie wyrazy "szkolnych punktów konsultacyjnych" zastępuje się
wyrazami "szkół polskich",
b) w ust. 14 wyrazy "klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art.
46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego",
c) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
"14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4-14, mogą zakładać i prowadzić
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra, o których
mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których są właściwi.",
d) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:
"21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa w ust. 14a, może
być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a
jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.";
5) w art. 10:
a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt
7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,
informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń
zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci

i

młodzieży,

finansowanych ze środków publicznych.",
b) w ust. 2 wyrazy "ust. 4-13" zastępuje się wyrazami "ust. 4-14a";
6) w art. 11 w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie"
zastępuje się wyrazami "egzaminu zawodowego";
7) w art. 14:
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"a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy programowe
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstawy programowe kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego,",
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3, umożliwiają
uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub dyplomów państwowych.
3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawy
programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie
niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach
określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2,
posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy art. 15
ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.",
c) w ust. 4:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, o
których mowa w ust. 2, jeżeli:",
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1)

realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w
zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne - również podstawę programową kształcenia ogólnego;",

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
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szkolnictwa artystycznego;",
– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół artystycznych.";
8) w art. 17:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą publiczną albo
niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.";
9) w art. 18:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
"2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I
stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych
kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze
rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób organizacji
kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizowania cyklu
kształcenia

uwzględniającego

podstawę

programową

kształcenia

ogólnego

dla

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego.";
10) w art. 19 w ust. 2:
a) pkt 3-5 otrzymują brzmienie:
"3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów
zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego;
4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu
egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej
szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną
dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, lub w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
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nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla
zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego
w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego;",
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów
zawodowych w danym zawodzie.";
11) w art. 20:
a) w ust. 2 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:
"b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające
kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub
c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.",
b) w ust. 3 w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:
"b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w
zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające
kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która
wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym
samym zawodzie, lub
c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w
zawodzie nauczanym na poziomie technika.";
12) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych
szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mogą być tworzone
oddziały dwujęzyczne.";
13) art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3-5, 7 i 8, realizują program
wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców.
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diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych
uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych,
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki albo
upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych, branżowych szkół II
stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.";
14) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:
"Art. 26a. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy
wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół artystycznych, prowadzą
zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu
wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji
zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w
tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w
szczególności na prowadzeniu:
1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne
zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań
i uzdolnień;
2) w klasach I-VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie
uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i
edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego.
2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w
zawodzie;
3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, treści
programowe

z

zakresu

doradztwa

zawodowego,

sposób

realizacji

doradztwa

zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego, uwzględniając rolę doradztwa
zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.";
15) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów
kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych
realizujących

wyłącznie

kształcenie

artystyczne.

Obowiązkowy

wymiar

zajęć

wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych wynosi 4 godziny
lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych - 3 godziny lekcyjne, w ciągu
tygodnia.";
16) w art. 29:
a) w ust. 1:
– w pkt 1 wyrazy "art. 91 ust. 1, 2, 3 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7",
– w pkt 2 wyrazy "art. 10 ust. 1 pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7",
– w pkt 3 po wyrazach "art. 106 ust. 3, 5 i 6" dodaje się przecinek i wyrazy "art. 107 ust. 6, 8,
9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8",
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz zadania i kompetencje organu jednostki samorządu
terytorialnego, o których mowa w art. 176 ust. 3,";
17) w art. 31:
a) w ust. 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później
niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne
przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną
formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art.
17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w
niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć
dziecko.",
b) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:
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- 132 "12. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać z
wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych dzieci składają, na kolejny rok
szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zamiarze kontynuowania
wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą kontynuować
wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych.";
18) w art. 32 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.";
19) w art. 38 w ust. 5 skreśla się wyrazy "w stopniu umiarkowanym lub znacznym";
20) w art. 39:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i
wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7,
również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.",
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
"5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa
w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą
organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać
części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej
obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, w
zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.",
c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Uchwała rady powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.",
d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
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likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89 stosuje się.",
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami
określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a-7a.";
21) w art. 45:
[a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668 i 2024), zwanego dalej "jednostką naukową", a w przypadku
eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.",]
<a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276), zwanego
dalej „jednostką naukową”, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego
dotyczącego

zawodu

nieokreślonego

w

klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa

branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – pod opieką
jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.>
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe
nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego w innym typie szkoły
niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.",
c) w ust. 8 skreśla się zdanie drugie,
d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
"8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża zgodę na prowadzenie
eksperymentu pedagogicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego dla
zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 134 branżowego - ministra, który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym
kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9.
8b. Minister, o którym mowa w ust. 8a, może wydać opinię pozytywną, negatywną albo
pozytywną pod warunkiem wprowadzenia we wniosku zmian wskazanych przez tego
ministra.",
e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, określa cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji
eksperymentu

pedagogicznego,

a

w

przypadku

eksperymentu

pedagogicznego

dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także uzasadnienie potrzeby
prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się:
1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze
zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu;
2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię rady
szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
3) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa
artystycznego:
a)

podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną z uwzględnieniem
charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz
propozycję

przypisania

poziomu

Polskiej

Ramy

Kwalifikacji

do

kwalifikacji

wyodrębnionej w zawodzie,
b)

program nauczania zawodu,

c)

tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,

d)

pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym
zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),

e)

pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania zawodu
wydaną przez:

–

jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz
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organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub

inną organizację

gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę, właściwych dla
zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 9,
f)

harmonogram

realizacji

eksperymentu

pedagogicznego

oraz

informację

o

niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach lokalowych,
finansowych, wyposażeniu oraz kadrze,
g)

przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych - w przypadku eksperymentu
pedagogicznego

dotyczącego

zawodu

nieokreślonego

w

klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa branżowego.",
f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11c w brzmieniu:
"11a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wniosek może dotyczyć wyłącznie
jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony eksperyment.
11b. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego egzamin zawodowy jest przeprowadzany
na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której mowa w ust. 11
pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego stosuje się odpowiednio.
11c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w
klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa

artystycznego

egzamin

dyplomowy

jest

przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, o której
mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu dyplomowego stosuje się
odpowiednio.",
g) w ust. 12 wyrazy "organu prowadzącego szkołę" zastępuje się wyrazami "organu
prowadzącego szkołę lub placówkę",
h) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:
"12a. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia 30 września,
sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym, zawierające
wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru
pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku
eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego
- także informację o realizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 lit. f. Do
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eksperymentu pedagogicznego.",
i) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje
bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i
wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej - ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie zawierające wnioski z
przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu
pedagogicznego

dotyczącego

zawodu

nieokreślonego

w

klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także
wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji. Do
sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad
przebiegiem

eksperymentu

pedagogicznego

dotyczącego

pedagogicznego,
zawodu

a

w

nieokreślonego

przypadku
w

eksperymentu

klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego - także
opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji
gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy, właściwych dla
danego zawodu.",
j) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
"13a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w
klasyfikacji

zawodów

szkolnictwa

branżowego

wnioski

dotyczące

potrzeby

wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania przekazuje do ministra właściwego dla zawodu.";
UWAGA;
pominięto pkt 22 – 84
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