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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 27 lipca 2021 r.                

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(druk nr 465) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 
 

Podstawowym celem noweli ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwanej dalej „Pswn”, jest umożliwienie uczelniom zawodowym, 

spełniającym określone w ustawie warunki: 

1) używania w swojej nazwie wyrazów „akademia nauk stosowanych”; 

2) prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez 

konieczności zawarcia porozumienia o współpracy przy prowadzeniu studiów z uczelnią 

posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek tych studiów (art. 53 ust. 5 Pswn). 

W ocenie projektodawców określenie „akademia nauk stosowanych” pozwoli wyróżnić 

spośród innych uczelni zawodowych te uczelnie, które spełniają określone w ustawie 

warunki, jako uczelnie o ugruntowanej pozycji i wykazujące dbałość o zapewnienie 

odpowiedniej jakości kształcenia na prowadzonych studiach, jednocześnie podkreślając 

charakter prowadzonego przez nie kształcenia i wskazując na profil działalności tych uczelni. 

Efektem ma być zwiększenie rozpoznawalności tej grupy uczelni na rynku edukacyjnym 

i wzrost ich konkurencyjności. 

Wyrazy „akademia nauk stosowanych”, zgodnie z dodawanym art. 16 ust. 1a Pswn, 

będą zastrzeżone dla uczelni zawodowej, która spełnia łącznie następujące warunki: 
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1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

2) liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego 

co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych; 

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy; 

4) prowadzi studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co 

najmniej pięciu kierunkach studiów; 

5) prowadzi kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 Pswn
1)

, lub kierunku studiów 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera; 

6) żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie 

w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości 

kształcenia. 

Zmiana nazwy uczelni na nazwę „akademia nauk stosowanych” nie będzie 

obligatoryjna oraz nie będzie się wiązała ze zmianą statusu szkoły. 

Weryfikacja spełniania przez uczelnię zawodową (publiczną i niepubliczną) wskazanych 

powyżej warunków będzie przeprowadzana na podstawie danych zawartych 

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 

Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwę z użyciem wyrazów „akademia 

nauk stosowanych” będzie dokonywana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie art. 35 ust. 2 Pswn. Natomiast zmiana nazwy 

niepublicznej uczelni zawodowej będzie następowała po uzyskaniu zgody ministra, wydanej 

– na wniosek uczelni lub jej założyciela – w drodze decyzji administracyjnej. 

Na gruncie obowiązujących przepisów uczelnia zawodowa ubiegająca się o pozwolenie 

na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela jest 

obowiązana zawrzeć porozumienie o współpracy przy prowadzeniu studiów z uczelnią, 

posiadającą osiągnięcia w działalności naukowej w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek tych studiów (art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

                                                 

1)
 Zawody, o których mowa w art. 68 ust. 1 Pswn: lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, 

diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, lekarz weterynarii, architekt oraz nauczyciel. 
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Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w okresie do 

dnia 31 grudnia 2022 r. – i art. 53 ust. 5 Pswn – po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji 

jakości działalności naukowej).  

Dodatkowo na podstawie art. 212 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia, która prowadziła 

w dniu 1 października 2018 r. studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

i nie posiadała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, do której jest 

przyporządkowany kierunek tych studiów, może kontynuować te studia, jeżeli zawarła 

porozumienie, o którym była mowa wcześniej, albo posiada większą liczbę studentów na 

studiach stacjonarnych niż niestacjonarnych. Przy czym uczelnia taka będzie mogła dokonać 

rekrutacji na takie studia po raz ostatni na rok akademicki 2022/2023. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, następstwem obowiązujących przepisów 

jest ograniczona liczba uczelni mogących kształcić przyszłych nauczycieli. 

Mając to na uwadze uchwalono zmiany w odniesieniu do art. 53 Pswn. Ustawodawca 

postanowił, że uczelnia zawodowa, spełniająca łącznie warunki określone w ustawie 

(tożsame z warunkami przewidzianymi dla zmiany nazwy uczelni na „akademia nauk 

stosowanych”), będzie mogła uzyskać pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących 

do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w art. 53 ust. 5 Pswn, z inną uczelnią. W ocenie projektodawców, pozwoli to 

uczelniom zawodowym wyróżniającym się ugruntowaną i stabilną pozycją w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki oraz odpowiednią jakością prowadzonego kształcenia 

usamodzielnić się w prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela. Rozwiązania przewidziane w dodawanych do art. 53 Pswn ust. 5a–5d znajdą 

zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r. (po przeprowadzeniu pierwszej ewaluacji jakości 

działalności naukowej). 

Zgodnie z dodawanym do art. 53 Pswn ust. 5a, uczelnia zawodowa posiadająca 

kategorię naukową C albo nieposiadająca kategorii naukowej będzie mogła uzyskać 

pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

bez konieczności zawarcia porozumienia, jeżeli na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na 

utworzenie tych studiów, będzie spełniała łącznie warunki określone w dodawanym do art. 16 

Pswn ust. 1a oraz jeżeli w zakresie: 
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1) wymogów dotyczących liczby studentów, nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej 

uczelni oraz prowadzonych kierunków studiów (dodawany do art. 16 Pswn ust. 1a 

pkt 2–5) – spełniała je w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok 

akademicki, w którym złożono wniosek; 

2) wymogu dotyczącego oceny jakości kształcenia prowadzonych przez uczelnię 

kierunków studiów (dodawany do art. 16 Pswn ust. 1a pkt 2–5) – spełniała go w okresie 

trzech lat akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek. 

W dodawanym do art. 53 Pswn ust. 5b przyjęto, że uczelnia zawodowa prowadząca 

studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela będzie mogła kontynuować 

prowadzenie tych studiów bez konieczności posiadania porozumienia, jeżeli zawiadomi 

ministra o łącznym spełnieniu warunków określonych w dodawanym do art. 16 Pswn ust. 1a, 

na dzień złożenia zawiadomienia, oraz spełnianiu tych warunków w poprzednich latach, 

analogicznie do rozwiązania omówionego w poprzedzającym akapicie.  

Konsekwencją dodania regulacji umożliwiających prowadzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela bez konieczności zawarcia 

porozumienia są zmiany dokonywane w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dodanie do art. 206 tej 

ustawy ust. 2a–2c jest następstwem przewidzianego przez ustawodawcę okresu 

przejściowego dla tworzenia i prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela. Dodawane do ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przepisy regulują problematykę 

prowadzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela do dnia 

31 grudnia 2022 r. Zgodnie z przyjętą koncepcją do końca 2022 r. pozwolenie na utworzenie 

wskazanych studiów, bez konieczności zawarcia porozumienia, będzie mogła uzyskać 

uczelnia zawodowa nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, 

do której jest przyporządkowany kierunek tych studiów, o ile będzie spełniała łącznie 

warunki określone w dodawanym do art. 16 Pswn ust. 1a. Przyjęte rozwiązania są 

analogiczne do tych, które będą stosowane od 1 stycznia 2023 r. 

Niezależnie od powyższego ustawodawca dokonuje korekty art. 209 Pswn, dodając do 

niego przepis wyłączający prawo do stypendium doktoranckiego w określonym w tym 

przepisie przypadku. Stypendium doktoranckiego nie będzie otrzymywał doktorant, 

pobierający wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia – w związku z realizacją projektu 
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badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Pswn – przez podmiot prowadzący 

szkołę doktorską, w okresie tego zatrudnienia, o ile to wynagrodzenie będzie wynosiło 

co najmniej 150% przysługującego doktorantowi stypendium. Na gruncie obowiązujących 

przepisów doktorant zatrudniony przy realizacji projektu badawczego, o którym mowa 

w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Pswn, otrzymuje zarówno wynagrodzenie na podstawie umowy 

o pracę – płacone ze środków projektu badawczego, jak i stypendium doktoranckie – 

finansowane ze środków podmiotu prowadzącego szkołę doktorską. Po zakończeniu realizacji 

projektu badawczego i ustaniu zatrudnienia doktorant będzie otrzymywał stypendium 

doktoranckie zgodnie z art. 209 ust. 4 Pswn. 

Przepisy art. 3 noweli określają jej wpływ na sytuację prawną uczelni zawodowych, 

które prowadzą studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie 

z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce albo na podstawie pozwolenia wydanego zgodnie z art. 206 

ust. 2 tej ustawy, w dniu wejścia w życie noweli. 

Zgodnie z art. 4 noweli postępowania w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni 

niepublicznych w zakresie zmiany nazwy lub adresu uczelni, wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie noweli, będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. 

W art. 5 noweli przesądzono, że nowa regulacja dotycząca prawa do stypendium 

doktoranckiego nie będzie dotyczyła doktorantów zatrudnionych w związku z realizacją 

projektów badawczych przed dniem wejścia w życie noweli. 

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przyjęta vacatio legis 

jest wystarczająca. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1345). Marszałek Sejmu skierowała w dniu 

30 czerwca 2021 r. projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 7 lipca 2021 r., wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 1375). 
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Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się 21 lipca 2021 r. W trakcie debaty zgłoszono 

6 poprawek (dodatkowe sprawozdanie – druk sejmowy nr 1375-A). Żadna ze zgłoszonych 

w drugim czytaniu poprawek nie uzyskała poparcia Sejmu. W trzecim czytaniu projekt 

poparło 238 posłów, przeciw było 47 posłów, zaś 161 posłów wstrzymało się od głosu. 

W  trakcie prac w Sejmie nad projektem nie dokonano w odniesieniu do niego 

zasadniczych zmian. Niemniej warto zwrócić uwagę, że Sejm zaproponował zmianę 

dodawanego do art. 16 Pswn ust. 1a. W przedłożeniu proponowano, aby uczelnia zawodowa 

spełniająca warunki określone w ustawie mogła się nazywać „akademią praktyczną”, 

ale Sejm skorygował tę nazwę na „akademia nauk stosowanych”. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


