
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 1 października 2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy 

 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 

 

(druk nr 509) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478, 619 i 1630) 

Art.  23. 

1. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez 

ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni. 

2. Do zadań rektora należy w szczególności: 

1) reprezentowanie uczelni; 

2) zarządzanie uczelnią; 

<2a) zapewnianie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań 

naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej 

przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu 

światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni;> 

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni; 

4) składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

6) powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie; 

7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; 

8) tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 

9) tworzenie szkół doktorskich; 

10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; 

11) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni. 

3. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa: 

1) strukturę organizacyjną uczelni oraz podział zadań w ramach tej struktury; 
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2) organizację oraz zasady działania administracji uczelni. 

4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez rektora służy wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

5. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą 

sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z 

samorządem studenckim lub samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez 

samorząd w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody. 

6. Rektor ponosi odpowiedzialność za swoje działania na zasadach określonych w ustawie 

oraz w przepisach odrębnych. 

Art.  275. 

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie 

dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub 

godności zawodu nauczyciela akademickiego. 

<1a. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyrażanie przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych.> 

2. Ustanie zatrudnienia w uczelni nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

przewinienie dyscyplinarne popełnione w trakcie tego zatrudnienia. 

3. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie wyłącza odpowiedzialności 

dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrębnych przepisach. 

 

Art.  282. 

Rektor, po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego lub powzięciu w inny sposób informacji o możliwości popełnienia 

takiego czynu, może: 

1) skierować sprawę do mediacji - w przypadku gdy wskutek czynu zaistniał spór między 

osobą, której dotyczy zawiadomienie lub informacja, a pokrzywdzonym; 

2) nałożyć karę upomnienia - w przypadku gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne 

mniejszej wagi i udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego; 

3) polecić rzecznikowi dyscyplinarnemu <, w drodze postanowienia,> rozpoczęcie 

prowadzenia sprawy. 
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Art.  283. 

1. Mediację prowadzi się za zgodą osoby, której czynu dotyczy zawiadomienie lub 

informacja, o których mowa w art. 282, oraz pokrzywdzonego. 

2. Mediację prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. 

3. Nauczyciel akademicki prowadzący mediację sporządza sprawozdanie z jej wyników i 

przekazuje je rektorowi. 

4. W przypadku gdy w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, podpisuje ją również 

nauczyciel akademicki prowadzący mediację i dołącza do sprawozdania, o którym mowa 

w ust. 3. 

5. W przypadku gdy w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, rektor poleca 

rzecznikowi dyscyplinarnemu <, w drodze postanowienia,> rozpoczęcie prowadzenia 

sprawy. 

<Art. 284a. 

1. Postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy doręcza się rzecznikowi 

dyscyplinarnemu i osobie, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o 

których mowa w art. 282. 

2. Na postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy osobie, której czynu 

dotyczy zawiadomienie lub informacja, o których mowa w art. 282, przysługuje 

zażalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, w przypadku gdy sprawa objęta 

postanowieniem dotyczy wyrażania przez tę osobę przekonań religijnych, 

światopoglądowych lub filozoficznych. 

3. Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, wnosi się za pośrednictwem rzecznika 

dyscyplinarnego, któremu zostało wydane polecenie rozpoczęcia prowadzenia 

sprawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Rzecznik dyscyplinarny 

przekazuje zażalenie, o którym mowa w ust. 2, komisji dyscyplinarnej przy ministrze 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

4. Komisja dyscyplinarna przy ministrze rozpatruje zażalenie, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia. 

5. Komisja dyscyplinarna przy ministrze, w drodze postanowienia: 

1) uchyla postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy – w 

przypadku gdy sprawa objęta tym postanowieniem dotyczy wyrażania 

przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych; 
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2) utrzymuje w mocy postanowienie o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy – 

w pozostałych przypadkach. 

6. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej przy ministrze, o którym mowa w ust. 5, 

rektorowi i osobie, której czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o których 

mowa w art. 282, przysługuje zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do 

zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.) dotyczące zażalenia. 

Na postanowienie sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna. 

7. Wniesienie zażalenia, o którym mowa w ust. 6, nie wstrzymuje prowadzenia sprawy.> 

 

Art.  285 

1. Rzecznik dyscyplinarny rozpoczyna prowadzenie sprawy z urzędu lub na polecenie organu, 

który go powołał. 

<1a. W przypadku, o którym mowa w art. 284a, rzecznik dyscyplinarny rozpoczyna 

prowadzenie sprawy odpowiednio po: 

1) bezskutecznym upływie terminu na wniesienie zażalenia, o którym mowa 

w art. 284a ust. 2; 

2) doręczeniu postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o utrzymaniu 

w mocy postanowienia o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy.> 

2. Rzecznik dyscyplinarny dokonuje czynności w zakresie niezbędnym do sporządzenia: 

1) postanowienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 

albo 

2) wniosku do rektora o ukaranie karą, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1, w przypadku 

gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. 

 

Art.  287. 

1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub 

powzięcia w inny sposób informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona 

przewinienia dyscyplinarnego. 

<1a. W przypadku, o którym mowa w art. 284a, termin, o którym mowa w ust. 1, 

biegnie odpowiednio od dnia: 
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1) bezskutecznego upływu terminu na wniesienie zażalenia, o którym mowa 

w art. 284a ust. 2; 

2) doręczenia postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o utrzymaniu 

w mocy postanowienia o poleceniu rozpoczęcia prowadzenia sprawy.> 

2. Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu w przypadku czynu polegającego na: 

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości 

lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w 

wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż 

określony w pkt 1-3; 

5) sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa 

naukowego; 

6) przyjęciu lub żądaniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w związku z 

pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni; 

7) powołaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej, samorządowej lub 

jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywoływaniu 

przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich 

wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść 

majątkową lub osobistą albo jej obietnicę; 

8) udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za 

pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni przez wywarcie wpływu na decyzję, 

działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w 

uczelni, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska. 

3. W postępowaniu wyjaśniającym może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne. 

4. Rzecznik dyscyplinarny może ograniczyć czynności dowodowe w postępowaniu 

wyjaśniającym do przesłuchania osoby, której czynu dotyczy to postępowanie, i 

pokrzywdzonego oraz przeprowadzenia i utrwalenia w protokołach czynności, których nie 

będzie można powtórzyć. 
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5. Jeżeli świadek, biegły lub osoba, której czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, bez 

usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego albo świadek lub 

biegły bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik dyscyplinarny może zwrócić się do sądu 

rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o 

nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1500 zł za nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo albo za odmowę zeznań. Świadek, biegły lub osoba, której czynu 

dotyczy postępowanie wyjaśniające, nie podlegają tej karze, jeżeli nie byli uprzedzeni o 

skutkach niestawiennictwa albo odmowy złożenia zeznań. 

6. Postępowanie wyjaśniające kończy się, w terminie 6 miesięcy od dnia jego wszczęcia: 

1) skierowaniem do właściwej komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego; 

2) wnioskiem do rektora o ukaranie karą, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1, w 

przypadku gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi; 

3) wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

7. Jeżeli w ocenie rzecznika dyscyplinarnego czyn ma znamiona przestępstwa, rzecznik 

informuje o tym rektora. 

Art.  295 

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 279 pkt 1, stronom przysługuje 

odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy ministrze stronom przysługuje 

odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

[Do odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) 

dotyczące apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego nie służy skarga kasacyjna.] <Do 

odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego dotyczące apelacji.> 

 

Art.  296. 

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, 

jeżeli: 

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, które mogło 

mieć wpływ na treść orzeczenia; 

http://lex.senat.pl/#/document/16786199?cm=DOCUMENT
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[2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego 

wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, ukarano go za popełnienie 

innego przewinienia dyscyplinarnego lub bezpodstawnie umorzono postępowanie 

dyscyplinarne;] 

<2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego 

wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, ukarano go za czyn 

niebędący przewinieniem dyscyplinarnym lub za popełnienie innego przewinienia 

dyscyplinarnego lub bezpodstawnie umorzono postępowanie dyscyplinarne;> 

3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym 

stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony albo orzeczenie 

wydała komisja w niewłaściwym składzie, albo zasiadała w niej osoba podlegająca 

wyłączeniu; 

4) uchylono lub istotnie zmieniono treść prawomocnego orzeczenia stanowiącego 

podstawę umorzenia postępowania zgodnie z art. 294 ust. 4. 

2. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1, jeżeli była ona 

przedmiotem rozpoznania przez sąd, o którym mowa w art. 295 ust. 2. 

3. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego nie jest 

dopuszczalne po jego śmierci albo po upływie 5 lat od popełnienia czynu będącego 

podstawą orzeczenia, a gdy czyn stanowił przestępstwo - po upływie okresu 

przedawnienia karalności tego przestępstwa lub w przypadku wykonania kary i jej 

zatarcia. 

4. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie: obwiniony, 

obrońca, rzecznik dyscyplinarny, a po śmierci obwinionego lub gdy zachodzą 

uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności - także jego małżonek, krewny w linii 

prostej, brat lub siostra. 

5. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla osób, o których mowa w art. 293 ust. 5, a 

także dla osoby, na żądanie której prowadzi się postępowanie, w przypadku gdy 

obwiniony zmarł lub gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności. 

 

Art.  302. 

1. Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko 

któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne,[ a także w toku postępowania 
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wyjaśniającego,] jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów 

celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków. 

2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków z 

dniem jego tymczasowego aresztowania. 

3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Okres 

zawieszenia może być przedłużany o kolejne 6 miesięcy, w przypadku gdy przeciwko 

nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal postępowanie karne. 

4. Od decyzji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków nauczycielowi akademickiemu 

przysługuje odwołanie do sądu pracy właściwego dla siedziby uczelni. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737 i 1192) 

 

Art.  80. 

1. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na 

realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, niewykorzystane w roku 2020, pozostają w dyspozycji 

podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2021 na 

finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane. 

<1a. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji 

celowej na rok 2020  na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w art. 20 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), 

niewykorzystane w roku 2021, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały 

przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2022 na finansowanie realizacji 

zadań, na które zostały przyznane.> 

2. W roku 2020 do wydatkowania środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę 

przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 

4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się 

przepisów art. 171 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(365)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(365)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(365)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(171)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(171)ust(4)&cm=DOCUMENT
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3. W roku 2020 niewykorzystane środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane 

w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 365 pkt 

4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach 

programów wieloletnich, mogą być przeznaczone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki na finansowanie realizacji innych zadań, o których mowa w 

art. 365 pkt 4 tej ustawy. 
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