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

do ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 686) 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, 583, 655 i 682) 

 

DZIAŁ  XI 

[Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów] 

 

<Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Medal 

„Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”> 

 

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. 3. 
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5. Do przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 4, nie stosuje się przepisów Kpa. 

 

<Art. 364a. 

1. Za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia 

w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej, może zostać 

nadany Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, zwany dalej 

„Medalem”. 

2. Medal może zostać nadany osobie fizycznej, w tym osobie nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. Medal może zostać nadany osobie fizycznej 

również pośmiertnie. 

3. Medal nadaje minister z własnej inicjatywy albo na wniosek: 

1) innego ministra kierującego działem administracji rządowej; 

2) kierownika urzędu centralnego; 

3) wojewody; 

4) organu jednostki samorządu terytorialnego; 

5) osoby kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7; 

6) przewodniczącego KPN; 

7) władz statutowych instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa 

wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych 

organizacji związkowych lub reprezentatywnych organizacji pracodawców; 

8) ambasadora, kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego 

przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wniosek o nadanie Medalu zawiera w szczególności: 

1) w przypadku przedstawianej do odznaczenia: 

a) osoby fizycznej – imiona i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, jeżeli posiada, 

b) osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej – nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia; 

2) uzasadnienie; 

3) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe. 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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5. Medal posiada trzy stopnie: 

1) pierwszy – Złoty Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”; 

2) drugi – Srebrny Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”; 

3) trzeci – Brązowy Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. 

6. Medal danego stopnia nadaje się odpowiednio do zasług podmiotu, o którym mowa w 

ust. 2.  

7. Medal danego stopnia może być nadany temu samemu podmiotowi, o którym mowa w 

ust. 2, tylko raz. Nie nadaje się Medalu stopnia niższego od już nadanego danemu 

podmiotowi. 

8. Podmiot, któremu nadano Medal, otrzymuje odznakę Medalu wraz z legitymacją 

potwierdzającą nadanie Medalu. 

9. W przypadku zniszczenia lub utraty odznaki Medalu lub legitymacji potwierdzającej 

nadanie Medalu minister, na wniosek podmiotu, któremu nadano Medal, wydaje za 

opłatą odznakę Medalu lub duplikat legitymacji. 

10. Opłata, o której mowa w ust. 9, jest ustalana w wysokości kosztów ponownego 

wydania odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, 

z tym że jej wysokość nie może przekraczać 5% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego w 

danym roku kalendarzowym. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

11. Okres przechowywania danych osób fizycznych, którym nadano Medal, wynosi 80 

lat. 

12. Minister, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 

może pozbawić osobę fizyczną Medalu, jeżeli została ona skazana prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo, za które wymierzono karę pozbawienia 

wolności, ograniczenia wolności albo grzywny. 

13. W sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu nie stosuje się przepisów Kpa. 

14. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o nadanie Medalu i sposób jego składania, 

2) sposób postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu, 

3) wzory odznak Medalu i wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, 

4) sposób wręczania, noszenia i przechowywania odznaki Medalu,  
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5) sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji 

potwierdzającej nadanie Medalu,  

6) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, i sposób jej wnoszenia 

– uwzględniając stopnie Medalu i konieczność zapewnienia sprawności 

postępowania w sprawach o nadanie i pozbawienie Medalu oraz ponownego 

wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie 

Medalu, a także uroczystego wręczania, godnego noszenia i przechowywania 

odznaki Medalu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) 

 

Art.  16. 

1. Do zakresu działania Prezesa należy: 

1) utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców 

jednostek miar, w szczególności: 

[a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i 

układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar 

przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych 

w tym zakresie,] 

<a) budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar 

i układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar 

przechowywanych i stosowanych w Urzędzie oraz prowadzenie badań 

naukowych i prac rozwojowych w tym zakresie,> 

b) informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar 

warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar, 

c) zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek 

miar z międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar 

w innych krajach, a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych 

wzorcowań i pomiarów, 

d) zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych 

wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów 
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wykonujących działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności 

pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, której 

organizację określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 3, 

e) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów 

spoza administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek 

miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce, 

f) wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia, 

g) wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych, 

h) wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w 

stosunku do których dokonywane są czynności pomiarowe, 

i) organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych; 

[2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących 

metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 

1630), w tym zakresie;] 

<2) prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 

583, 655 i 682), obejmującej prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 

w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, w szczególności w zakresie 

technologii pomiarowych, w sposób samodzielny i ciągły;> 

<2a) podejmowanie działalności na rzecz umiędzynarodowienia nauki w 

dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii;> 

3) wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności: 

a) udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie 

przyrządów, metod oraz technologii pomiarowych, 

b) organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i 

technologii pomiarowych, 

c) prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i 

metrologii, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, 

d) inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar, 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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[e) inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć 

w dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie 

współpracy z krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością;] 

<e) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i innych 

przedsięwzięć w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, również we 

współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się taką 

działalnością, w tym także w zakresie prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej;> 

4) współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności: 

a) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach 

międzynarodowych i regionalnych, 

b) współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie 

miar; 

5) wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności: 

a) zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze 

decyzji, jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu, 

b) prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych, 

c) wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną 

prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej 

kontroli wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne, 

d) udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji 

pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów 

pomiarowych, 

e) wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej 

Organizacji Metrologii Prawnej; 

6) nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie 

urzędami oraz zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania, 

b) sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. c oraz w pkt 5 lit. d, 

w zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń, 

c) (uchylona), 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

d) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 

925) w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu 

lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 

zagrożenie oraz w zakresie niezgodności formalnych, w odniesieniu do 

przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych, 

e) opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu 

działania, 

f) opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych, 

g) sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w 

sprawach miar; 

7) wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar; 

8) wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych; 

9) wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

2. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do 

zatwierdzenia, zaopiniowany przez Radę, czteroletni strategiczny plan działania 

Głównego Urzędu Miar, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w 

powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). 

3. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowane przez Radę: 

1) roczny plan działania Głównego Urzędu Miar obejmujący realizację poszczególnych 

zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa 

w ust. 2, oraz 

2) roczne sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1861) 

Art.  37. 

1. W konkursie na wykonanie projektów mogą brać udział: 

http://lex.senat.pl/#/document/18301953?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17316896?cm=DOCUMENT
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1) podmioty, 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; 

1a) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których 

mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden 

przedsiębiorca; 

2) (uchylony); 

3) (uchylony); 

4) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383); 

5) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk; 

5a) (uchylony); 

6) biblioteki naukowe; 

7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1402 oraz z 2020 r. poz. 568); 

8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

<8a) Prezes Głównego Urzędu Miar;> 

9) osoby fizyczne; 

10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone w pkt 1-8. 

2. W przypadku projektu zgłoszonego przez osobę fizyczną Dyrektor wydaje promesę 

finansowania. Warunkiem przyznania środków finansowych na wykonanie projektu jest 

zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo grupę 

podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 1a. 

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, których projekty zakwalifikowano do 

finansowania w ramach programów lub przedsięwzięć związanych ze wsparciem 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub ochrony patentowej. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, są zobowiązane 

przedstawić oświadczenie o niefinansowaniu i nieubieganiu się o finansowanie zadań 

objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17622736?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17622737?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17451430?cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1384) 

Art.  27. 

1. W konkursie na realizację projektu badawczego mogą brać udział: 

1) podmioty, 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; 

2) grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, o których 

mowa w pkt 1, albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden 

przedsiębiorca; 

3) centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534); 

4) centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183); 

5) biblioteki naukowe; 

6) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 141 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534); 

7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

<7a) Prezes Głównego Urzędu Miar;> 

8) osoby fizyczne; 

9) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż 

określone w pkt 1-7. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przystępując do konkursu, przedstawiają oświadczenie 

o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł. 

3. W przypadku skierowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę 

fizyczną Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych podmiotowi, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, wskazanemu we wniosku jako podmiot realizujący, 

który zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę. 

4. Dyrektor, na wniosek kierownika projektu badawczego, może wyrazić zgodę na zmianę 

podmiotu realizującego projekt po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 9, realizujący projekt i podmiot przejmujący realizację 

projektu. 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(27)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(27)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17622736?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17622737?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17451430?cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1331 i 2338) 

 

Art.  34. 

1. W skład Komisji wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w tym: 

1)  9 osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk 

medycznych, nauk farmaceutycz nych, nauk o zdrowiu, inżynierii biomedycznej, 

rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii, zootechniki i 

rybactwa, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych lub nauk o Ziemi i 

środowisku oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do 

celów naukowych lub edukacyjnych; 

2)  3 osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i dorobek naukowy lub 

zawodowy z zakresu filo zofii, etyki lub prawa, w szczególności związany z 

etycznymi lub prawnymi aspektami wykorzystywania zwierząt do celów naukowych 

lub edukacyjnych; 

3) 3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

2. Członkiem Komisji nie może być osoba: 

1)  skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

2) ukarana prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub sądu orzekającego w 

przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. 

2a.  Zgłoszenie kandydata na członka Komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składa 

kandydat albo podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2b.   Zgłoszenie kandydata na członka Komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa 

organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

2c.  Zgłoszenie kandydata na członka Komisji obejmuje: 

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia kandydata; 

2) adres do korespondencji kandydata; 

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kandydata; 

4) stopień naukowy, tytuł profesora lub tytuł zawodowy kandydata; 

http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
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5) opis wiedzy, doświadczenia, dorobku naukowego lub zawodowego kandydata lub opis 

działalności w zakresie ochrony zwierząt; 

6) podpis kandydata; 

7) dane zgłaszającej organizacji społecznej lub zgłaszającego podmiotu wraz z podpisem 

osoby uprawnionej do ich reprezentacji - w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje ta 

organizacja lub ten podmiot. 

2d.   Do zgłoszenia kandydata na członka Komisji dołącza się oświadczenie kandydata na 

członka Komisji o: 

1) wyrażeniu zgody na kandydowanie; 

2) braku okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

2e.  Organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do 

zgłoszenia kandydata na członka Komisji dołącza statut i aktualny odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

3. Kadencja Komisji trwa 4 lata. 

4. Członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 

5. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

6.   Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza przewodniczącego 

Komisji spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej informację o powołanych członkach Komisji, podając ich 

imiona i nazwiska. 

<7. Komisja wybiera wiceprzewodniczącego Komisji spośród swoich członków.> 

 

Art.  37. 

1. Lokalna komisja składa się z 12 członków powoływanych i odwoływanych przez Komisję, 

w tym: 

1)  6 osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk 

wymienionych w art. 34 ust. 1 

pkt 1 lub tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie 

wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych; 

2)  3 osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra i dorobek naukowy lub 

zawodowy z zakresu filozofii, etyki lub prawa, w szczególności związany z etycznymi 
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lub prawnymi aspektami wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub 

edukacyjnych; 

3) 3 przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

[2. Do członków lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2-4 i art. 35.] 

<2. Do członków lokalnej komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2–4 i 7 

oraz art. 35.> 

3.   Kadencja członka lokalnej komisji wygasa również w przypadku powołania go do 

Komisji, z dniem rozpoczęcia jego kadencji. 

[4.   Komisja udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informację o powołanych członkach 

lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.] 

<4. Komisja wyznacza przewodniczących lokalnych komisji spośród ich członków oraz 

udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informację o powołanych 

członkach lokalnych komisji, podając ich imiona i nazwiska.> 

 

Art.  40. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do postępowań administracyjnych 

prowadzonych przez Komisję i przez lokalne komisje w sprawach, o których mowa w art. 36 

ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

<Art. 40a. 

Uchwały podjęte przez: 

1) Komisję – podpisuje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności – 

wiceprzewodniczący Komisji; 

2) lokalną komisję – podpisuje przewodniczący lokalnej komisji, a w przypadku jego 

nieobecności – wiceprzewodniczący lokalnej komisji.> 

 

 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) 

 

Art.  187. 

1. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 

r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 3a i 3b oraz art. 29 ust. 3 

ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

[3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi Rada 

Doskonałości Naukowej.] 

<3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 

3a i 3b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.> 

<3a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. w postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 

29 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, organem wydającym postanowienie o 

wznowieniu postępowania jest Rada Doskonałości Naukowej. W postanowieniu o 

wznowieniu postępowania Rada Doskonałości Naukowej wyznacza podmiot, przed 

którym prowadzi się wznowione postępowanie. 

3b. W przypadku utraty przez podmiot wyznaczony zgodnie z ust. 3a uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo stopnia doktora habilitowanego 

w danej dyscyplinie po wszczęciu wznowionego postępowania Rada Doskonałości 

Naukowej wyznacza inny podmiot posiadający uprawnienia do nadawania stopnia w 

tej dyscyplinie, przed którym postępowanie to będzie kontynuowane.> 

4. W przypadku wznowienia postępowania, w którym na podstawie przepisów 

obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, został 

nadany stopień doktora, stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, 

postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wszczęcia 

postępowania, które było przedmiotem postanowienia o wznowieniu. Po dniu 30 kwietnia 

2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1. 

http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(28)ust(3(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(28)ust(3(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(29)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(28)ust(3(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(28)ust(3(b))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(29)ust(3)&cm=DOCUMENT
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5. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 

pkt 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 

6. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 

2019 r. postępowania w sprawach, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy uchylanej w 

art. 169 pkt 2, wszczyna się i prowadzi na podstawie przepisów dotychczasowych. 

7. Od dnia 1 października 2019 r. postępowania, o których mowa w ust. 5 i 6, są prowadzone 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów lub podmiot wskazany w art. 178 ust. 

1 ustawy, o której mowa w art. 1, a od dnia 1 stycznia 2021 r. kompetencje Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej. 

 

Art.  238. 

1. Do dnia 31 grudnia 2018 r.: 

1) uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 94b ust. 1 

pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, 

2) uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 4a ustawy, o 

której mowa w pkt 1, 

3) uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, o której 

mowa w pkt 1, 

4) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe 

instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a ustawy, o której 

mowa w pkt 1 

- na zasadach dotychczasowych. 

2. Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1: 

1) pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - do dnia 31 grudnia 2020 r., 

2) pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 - do dnia 31 grudnia 2023 r. 

- na zasadach dotychczasowych. 

3. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii 

Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki 

finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na 

świadczenia, o których mowa w: 

1) art. 199 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - w roku 2019, 

http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(29(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17023650?unitId=art(29(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18750400?unitId=art(178)ust(1)&cm=DOCUMENT
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http://lex.senat.pl/#/document/17215286?unitId=art(94)ust(1)&cm=DOCUMENT
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2) art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, dla doktorantów, którzy rozpoczęli 

studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - w latach 2020-2023 

- na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1. 

4. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o 

których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1. 

5. Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków 

finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 

3, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

6. Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są 

przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 ust. 3 tej ustawy. 

7. Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

8. Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w 

art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przekazywane na rachunek 

funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 

ustawy, o której mowa w art. 1. 

9. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) 

nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca 

okresu, na który został on nadany. 

[10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 

ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.] 

<10. Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, 

z wyłączeniem art. 84b ust. 4 i 8 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.> 

<10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, na podstawie: 

1) raportu końcowego prezentującego wyniki przeprowadzonych badań naukowych 

oraz ich powiązanie z osiągnięciami naukowymi pracowników i doktorantów, 

z procesem dydaktycznym, a także z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

2) końcowego sprawozdania finansowego 
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– dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 

1.> 

11. Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 

96b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na 

podstawie art. 357 ustawy, o której mowa w art. 1. 

12. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o 

których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się 

środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów 

doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020. 

13. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o 

których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki 

finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dla 

doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020. 

14. Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów 

badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio 

sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy. W 

okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 

r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów 

badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane 

niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

402 pkt 3 tej ustawy. 

15. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których 

mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się wskaźniki 

kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na 

podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3. 

16. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których 

mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przy podziale dotacji, o której 
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mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich 

dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy 

uchylanej w art. 169 pkt 3. 

17. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których 

mowa w art. 368 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się liczbę 

doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 

2019/2020. 

18.   W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algorytmach, o 

których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się w 

uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach 

badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla 

dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, 

ustaloną w 2019 r. na podstawie: 

1) kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie 

przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4; 

2) liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 

we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej 

oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na 

podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem: 

a) pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, 

b) osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 ust. 11. 

19. Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do 

danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria 

naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia 

uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności 

naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1. 

20. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym 

mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się dane dotyczące 

studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 

173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3. 
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Art.  318. 

1. Programy i przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy uchylanej w 

art. 169 pkt 4 wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r., z wyłączeniem programu "TOP100 

Innowatorzy Gospodarki", który może być realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r. na 

zasadach dotychczasowych. 

2. Programy "Diamentowy Grant" oraz "Doktorat wdrożeniowy", o których mowa 

odpowiednio w art. 26 ust. 3a i 3f ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, realizuje się do dnia 

31 grudnia 2019 r. 

3. Środki finansowe przyznane w ramach: 

1) programu "TOP100 Innowatorzy Gospodarki" - przekazuje się do dnia 30 czerwca 

2021 r., 

2) programów, o których mowa w ust. 2 - przekazuje się do dnia 31 grudnia 2024 r. 

- na zasadach dotychczasowych. 

 

<Art. 318a. 

1. Środki finansowe przyznane w ramach programu „Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości” ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości” (M. P. poz. 120) mogą być przekazywane do dnia 31 

grudnia 2023 r.  

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek beneficjenta 

programu, o którym mowa w ust. 1, zawiera z nim aneks do umowy o realizację 

projektu, na podstawie której środki finansowe są przekazywane w 2023 r.> 
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