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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 20 kwietnia 2022 r. 

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

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 686) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

zwanej dalej „Pswin”, ma na celu wprowadzenie przepisu (art. 364a) umożliwiającego 

nadawanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. Mądrość 

i Prawda), zwanego dalej „Medalem”. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, aktualnie przepisy nie przewidują 

możliwości uhonorowania odznaczeniem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, za szczególne zasługi dla szkolnictwa 

wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, 

dydaktycznej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku w zakresie działalności 

naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Przypadająca w 2023 r. – 550. rocznica urodzin 

Mikołaja Kopernika będzie okazją do rozpoczęcia uhonorowywania najwybitniejszych 

pracowników podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych osób, w tym 

cudzoziemców, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, zasłużonych dla szkolnictwa wyższego i nauki.  

Medal będzie posiadał trzy stopnie – Złoty, Srebrny i Brązowy. Umożliwi to 

uhonorowanie kandydata do odznaczenia Medalem odpowiednio do jego zasług lub 

osiągnięć. Medal danego stopnia będzie mógł zostać nadany tej samej osobie lub temu 
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samemu podmiotowi tylko raz. Medal będzie można nadać osobie fizycznej również 

pośmiertnie. 

Medal będzie nadawał minister z własnej inicjatywy albo na wniosek innego ministra 

kierującego działem administracji rządowej, kierownika urzędu centralnego, wojewody, 

organu jednostki samorządu terytorialnego, osoby kierującej podmiotem wymienionym 

w art. 7 ustawy, przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej, władz statutowych: 

instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji 

społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych 

i reprezentatywnych organizacji pracodawców lub kierownika przedstawicielstwa 

dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu 

konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.  

Nadanie Medalu zostanie potwierdzone wręczeniem właściwej odznaki Medalu 

i legitymacji. W ustawie przewidziano również możliwość ponownego wydania odznaki 

Medalu lub duplikatu legitymacji – w przypadku ich zniszczenia lub utraty. Wysokość opłaty 

za ponowne wydanie odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji będzie odpowiadała 

poniesionym kosztom tej czynności i nie przekroczy 5% wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.  

Dane osób fizycznych, którym nadano Medal będą przechowywane przez 80 lat. 

Pozwoli to na sprawną obsługę i weryfikację wniosków o nadanie Medalu różnych stopni.  

W sprawach dotyczących nadania i pozbawienia Medalu nie będą stosowane przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ustawa przewiduje możliwość pozbawienia osoby fizycznej Medalu w przypadku, gdy 

osoba ta zostanie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, za 

które zostanie wymierzona kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny. 

Uszczegółowienie kwestii związanych z nadawaniem Medalu nastąpi w rozporządzeniu. 

W akcie wykonawczym minister ureguluje następujące kwestie: 

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,  

5) sposób ponownego wydawania odznaki Medalu i duplikatu legitymacji potwierdzającej 

nadanie Medalu,  
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6) wysokość opłaty za wydanie odznaki Medalu lub duplikatu legitymacji w przypadku ich 

zniszczenia lub utraty, a także sposób wnoszenia tej opłaty.  

Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach mają na celu uzupełnienie 

katalogu zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „Prezesem GUM”, o: 

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie budowy, utrzymywania i modernizacji 

państwowych wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do 

przekazywania jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Głównym Urzędzie 

Miar; 

2) podejmowanie działalności na rzecz umiędzynarodowienia nauki w dyscyplinach 

naukowych dotyczących metrologii. 

Jednocześnie ustawodawca zmodyfikował dotychczasowe zadanie Prezesa GUM 

dotyczące prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących 

metrologii (zmiana art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach). 

Po noweli zadaniem Prezesa GUM będzie prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

obejmującej prowadzenie – w sposób samodzielny i ciągły – badań naukowych i prac 

rozwojowych w dyscyplinach naukowych dotyczących metrologii, w szczególności 

w zakresie technologii pomiarowych. 

Ponadto w następstwie noweli Prezes GUM będzie miał za zadanie inicjowanie 

i prowadzenie badan naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w dyscyplinach 

naukowych dotyczących metrologii, a nie tylko inicjowanie ich rozwoju. 

Zmiany wprowadzane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

Nauki oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

pozwolą Prezesowi GUM występować jako wnioskodawca (także w ramach konsorcjum 

z innymi podmiotami) w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez 

te podmioty. 

Nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych 

do celów naukowych lub edukacyjnych, polegająca na dodaniu do ustawy art. 40a, ma na celu 

wskazanie, że uchwały podjęte przez Krajową Komisję Etyczną do Spraw Doświadczeń na 

Zwierzętach i lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach we wszystkich 

rozpatrywanych przez te organy sprawach, w tym w sprawach zgód na przeprowadzanie 

doświadczeń i w sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej, będą 
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podpisywane przez przewodniczących tych komisji, a w razie ich nieobecności przez 

wiceprzewodniczących. Rozwiązanie to ma zapewnić tym organom sprawne funkcjonowanie. 

Jednocześnie w art. 8 noweli wskazano, że do uchwał podjętych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. 

Ponadto nowelizacja uzupełnia art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych o regulację, 

zgodnie z którą przewodniczącego lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na 

zwierzętach będzie wyznaczała Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na 

Zwierzętach spośród członków lokalnej komisji. Z uwagi na to, że obecni przewodniczący 

lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach zostali wybrani na innych 

zasadach, tj. przez te komisje, wprowadzono regulację przejściową, zgodnie z którą 

przewodniczący lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach wybrani 

na podstawie przepisów dotychczasowych będą pełnić swoje funkcje do dnia zakończenia 

kadencji tych komisji (art. 7 noweli). 

Przyjęto również rozwiązanie, zgodnie z którym Krajowa Komisja Etyczna do Spraw 

Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na 

zwierzętach będą wybierać wiceprzewodniczących komisji spośród swoich członków (art. 34 

ust. 7 i art. 37 ust. 2). 

Zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce mają na celu: 

1) umożliwienie procedowania przez właściwe podmioty doktoryzujące i habilitujące 

postępowań wznowieniowych dotyczących stopni i tytułów nadanych na podstawie 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki – po uprzednim wydaniu przez Radę Doskonałości 

Naukowej, zwaną dalej „RDN”, postanowienia o wznowieniu postępowania; 

jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy przejęcie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

przez RDN do prowadzenia spraw dotyczących wznowienia postępowania o nadanie 

stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również postępowania 

w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora „przeczy 

dotychczasowym zasadom i unormowaniom, które obowiązywały w polskim porządku 

prawnym w zakresie weryfikowania w trybach nadzwyczajnych postępowań o awans 

naukowy”; RDN nie posiada kompetencji w analizowanym zakresie i „nie jest 
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dostosowana do wykonywania tego typu zadania zarówno ustrojowo, 

jak i funkcjonalnie”; w myśl regulacji przejściowej (art. 9 noweli) czynności podjęte od 

dnia 1 stycznia 2021 r. na podstawie obecnie obowiązującego art. 187 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce pozostaną w mocy; 

2) wskazanie, że w przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia przez podmiot 

prowadzący postępowanie wznowieniowe (w następstwie ewaluacji jakości działalności 

naukowej) RDN wyznaczy inny podmiot uprawniony, który będzie kontynuował to 

postępowanie; 

3) wyeliminowanie problemów związanych z oceną efektów działania Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących; następstwem nowelizacji będzie powierzenie oceny 

raportu końcowego i sprawozdania finansowego Krajowych Naukowych Ośrodków 

Wiodących zespołowi doradczemu powołanemu przez ministra na podstawie art. 341 

Pswin; 

4) zapewnienie możliwości przekazywania środków finansowych przyznanych 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”, do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem zmian 

w Pswin, które wejdą w życie z dniem 1 października 2022 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 2110). Marszałek Sejmu skierowała w dniu 

23 marca 2022 r. projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu przedłożenia na posiedzeniu w dniu 

5 kwietnia 2022 r. rekomendowała jego przyjęcie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu 

(druk sejmowy nr 2139). 

Drugie czytanie odbyło się w dniu 6 kwietnia 2022 r. Podczas debaty zgłoszono dwie 

poprawki. Jedna z nich zmierzała do skreślenia przepisów Pswin przewidujących trzy stopnie 

medalu. Druga zaś dotyczyła zmiany w art. 38a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych i miała na celu 
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wskazanie, że wnioski składane do lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na 

zwierzętach w sprawach dotyczących udzielania zgody na przeprowadzanie doświadczeń na 

zwierzętach, oraz protokoły z posiedzeń Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń 

na Zwierzętach i lokalnych komisji mają stanowić informację publiczną. Poprawki 

ostatecznie nie znalazły uznania Sejmu. 

W trzecim czytaniu projekt poparło 267 posłów, 3 posłów było przeciw, zaś 187 posłów 

wstrzymało się od głosu. 

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

zmian merytorycznych. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zaproponowała drobne korekty 

techniczno-legislacyjne oraz rezygnację z przepisu epizodycznego, zgodnie z którym do 

31 grudnia 2025 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, miała nie zamieszczać imion 

i nazwisk obywateli Republiki Białorusi oraz nazw podmiotów działających na terytorium 

tego państwa na listach podmiotów, którym przyznano środki finansowe, o których mowa 

w art. 25 ust. 3 ustawy.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2, art. 364a ust. 4 – w myśl wskazanego przepisu wniosek o nadanie Medalu 

zawiera w szczególności: 

a) w przypadku przedstawianej do odznaczenia: 

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

miejsce zamieszkania oraz stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, jeżeli posiada, 

– osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej – nazwę, siedzibę, adres i datę utworzenia, 

b) uzasadnienie, 

c) oznaczenie wnioskodawcy i jego dane kontaktowe. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto będzie decydował o tym, jakie 

inne dane lub dokumenty ma zawierać wniosek o nadanie Medalu. Przepis określający 

warunki formalne wniosku musi być precyzyjny. Nie powinien pozostawiać swobody 

interpretacyjnej wnioskodawcy i organowi rozpatrującemu wniosek. Fakt, że decyzja 

o nadaniu medalu będzie prerogatywą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki oraz, że w procedurze nadawania medalu nie będą stosowane przepisy 
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Kodeksu postępowania administracyjnego, nie przesądza, że ustawodawca ma swobodę 

co do sposobu regulacji procedury nadawania medalu, a minister swobodę w zakresie 

oceny, czy wniosek spełnia warunki formalne i w oparciu o niego może być nadany 

medal. Takie podejście przeczyłoby zasadzie określoności przepisów i zasadzie 

przyzwoitej legislacji. 

Jeżeli wolą ustawodawcy było, aby wnioskodawca mógł załączyć do wniosku 

dokumenty, potwierdzające spełnienie przez podmiot, którego wniosek dotyczy 

warunków, o których mowa w dodawanym art. 364a ust. 1, lub przyznanie ministrowi 

prawa do żądania dodatkowych dokumentów i informacji o takim podmiocie, powinno 

to wynikać wprost z ustawy. 

Zakładając, że prawidłowo odczytano intencję ustawodawcy, proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 364a : 

a) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w szczególności”, 

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

„4a. Do wniosku o nadanie medalu można dołączyć inne dokumenty dotyczące 

podmiotu, o którym mowa w ust. 2, potwierdzające spełnienie przez ten podmiot 

warunku, o którym mowa w ust. 1. 

4b. Jeżeli uzasadnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest niewystarczające do 

stwierdzenia, że podmiot, o którym mowa w ust. 2, spełnienia warunek, o którym mowa 

w ust. 1, minister może żądać uzupełnienia uzasadnienia lub dołączenia do niego innych 

dokumentów dotyczących podmiotu, o którym mowa w ust. 2, potwierdzających 

spełnienie przez ten podmiot warunku, o którym mowa w ust. 1.”; 

 

2) art. 1 pkt 2, art. 364a ust. 14 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki będzie obowiązany określić w drodze rozporządzenia m.in. sposób 

przechowywania Medalu, uwzględniając, że przechowywanie to ma być godne. Można 

mieć wątpliwość czy regulowanie przez ministra tej kwestii ma sens i czy 

wyegzekwowanie określonego przez prawodawcę sposobu przechowywania będzie 

w ogóle możliwe. Kto miałby to egzekwować i w jakim trybie? Nie można abstrahować 
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od tego, że samo sformułowanie „godne przechowywanie” budzi wątpliwości co do jego 

treści. Na czym polega godne, a na czym niegodne przechowywanie?  

Tak jak zasadnym jest uregulowanie problematyki wręczania i noszenia Medalu, 

tak kwestia jego przechowywania przez odznaczonego powinna pozostać poza zakresem 

zainteresowania prawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w art. 364a w ust. 14 

a) w pkt 4 wyrazy „, noszenia i przechowywania” zastępuje się wyrazami „i noszenia”, 

b) w części wspólnej wyrazy „, godnego noszenia i przechowywania” zastępuje się wyrazami 

„i godnego noszenia”; 

 

3) art. 6 pkt 2, art. 238 ust. 10 i 10a – w nowelizowanym art. 238 ust. 10 ustawodawca 

odsyła dodatkowo do art. 84b ust. 8 (do tej pory przepis odsyłał wyłączenie do art. 84b 

ust. 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2016 r. („w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”). Problem polega na tym, że 

31 grudnia 2016 r. w art. 84b nie było ust. 8 (artykuł ten był czteroustępowy). Zmiana 

brzmienia art. 84b, skutkująca m.in. wyeliminowaniem z niego przepisu ust. 8, wynikała 

z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2014 r. Innymi 

słowy zmieniany opiniowaną ustawą ust. 10, nakazuje nie stosować do jednostek – 

Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących nieistniejącego (a tym samym 

nieobowiązującego) przepisu. Zapewne nie o to chodziło ustawodawcy. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, celem zmian w ustawie z dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce jest m.in. wyeliminowanie problemów związanych z oceną efektów działania 

Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Następstwem nowelizacji będzie 

powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego Krajowych 

Naukowych Ośrodków Wiodących zespołowi doradczemu powołanemu przez ministra 

na podstawie art. 341 Pswin. 
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Realizacji wskazanego celu służyłoby raczej wyłączenie w odniesieniu do 

jednostek – Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących stosowania art. 84b ust. 2, 

który przewidywał, że oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków 

Wiodących dokonuje komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9 (komisja powoływana 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród ekspertów 

określonych dyscyplin naukowych, w tym ekspertów zagranicznych), a nie wyłączenie 

nieistniejącego art 84b ust. 8. Co więcej, wyłączenie stosowania art. 84b ust. 2 byłoby 

uzasadnione również dodaniem do art. 238 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ust. 10a. Przepis ten 

stanowi bowiem lex specialis w stosunku do art. 84b ust. 2. 

Kolejną kwestią jest to, że uchwalona korekta odesłania w art. 238 ust. 10, zmieni 

de facto – jak się wydaje wbrew woli ustawodawcy – treść odesłania do art. 84b ust. 4. 

Dotychczas wyłączone było stosowanie przepisu, który przewidywał, że minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji, przedłużyć status 

Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na okres kolejnych pięciu lat. Po noweli 

wyłączony będzie przepis, który mówi o tym, że Konkurs przeprowadza komisja, 

powoływana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród 

ekspertów określonych dyscyplin naukowych, w tym także ekspertów zagranicznych. 

Skoro odsyła się do wersji art. 84b zawierającej ust. 8, odsyła się tym samym do ust. 4 

w brzmieniu wówczas obowiązującym. Zapewne nie taki był zamysł ustawodawcy.  

Wątpliwości budzi również treść ust. 10a dodawanego do art. 238 ustawie z dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Odnosi się on w swojej treści do art. 84b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2014 r. Na 

gruncie art. 84b w wersji obowiązującej od dnia 1 października 2014 r. do dnia 

31 grudnia 2016 r. nie było mowy o ocenie efektów działania Krajowych Naukowych 

Ośrodków Wiodących w oparciu o końcowe sprawozdanie finansowe. Takiej oceny 

dokonywało się wyłącznie na podstawie raportów: cząstkowych i końcowego. Ponadto 

nieco inaczej zdefiniowany był zakres raportu końcowego (zob. art. 84b ust. 1 w wersji 

obowiązującej od dnia 1 października 2014 r.). Nie jest jasne dlaczego ustawodawca 

pominął (nie uwzględnił) w dodawanym art. 238 ust. 10a treści art. 84b obwiązującej 

w momencie jego uchylenia. 
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Nie bez znaczenia dla ustalenia prawidłowego sposobu realizacji ratio legis jest 

sekwencja przepisów przejściowych dotyczących jednostek – Krajowych Naukowych 

Ośrodków Wiodących zawartych w kolejnych nowelizacjach art. 84a i art. 84b ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przepis art. 31 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych 

innych ustaw przewiduje bowiem, że do jednostek, którym nadano status Krajowego 

Naukowego Ośrodka Wiodącego przed dniem wejścia w życie tej noweli (przed dniem 

1 października 2014 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem przepisów 

dotyczących raportu końcowego i końcowego sprawozdania finansowego oraz 

możliwości przedłużenia dofinansowania na kolejny okres pięciu lat. Natomiast art. 5 

ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw stanowi, że jednostki, którym przed dniem wejścia w życie tej 

noweli (przed dniem 1 stycznia 2017 r.) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka 

Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany, przy 

czym do jednostek tych stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 84b 

ust. 4 (dotyczy możliwości przedłużania jednostce przez ministra statusu Krajowego 

Naukowego Ośrodka Wiodącego) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

Zakładając, że trafnie odkodowano intencję prawodawcy proponuje się przyjęcie 

niżej sformułowanej poprawki.  

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 2: 

a) w lit. a, w ust. 10 wyrazy „art. 84b ust. 4 i 8” zastępuje się wyrazami „art. 84b ust. 2 i 4”, 

b) w lit. b, ust. 10a otrzymuje brzmienie: 

„10a. Oceny efektów działania jednostek, o których mowa w ust. 9, dokonuje 

na podstawie raportu końcowego, prezentującego osiągnięte wyniki 

przeprowadzonych badań naukowych i ich powiązania z procesem dydaktycznym, 

rozwojem kadry naukowej oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, zespół 

doradczy powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki na podstawie art. 341 ustawy, o której mowa w art. 1.”. 

 

Jakub Zabielski – Główny legislator
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