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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (88.) 

w dniu 8 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk 
senacki nr 954, druki sejmowe nr 3450 i 3469).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz 
Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Otwieram posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo serdecznie witam panią minister Darię 
Lipińską-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego; pana Marcina Czaję, dy-
rektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Kontroli 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; panią 
Bogusławę Sztorc, zastępcę dyrektora Departamentu 
Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Witam panów senatorów, witam 
pana legislatora i panią sekretarz.

Szanowni Państwo, zebraliśmy się w celu rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; 
druk senacki nr 954.

Bardzo proszę panią minister o przedstawienie ustawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
Daria Lipińska-Nałęcz:

Dziękuję serdecznie, Panie Przewodniczący.
Ustawa jest inicjatywą poselską, do której my się przy-

chylamy, ponieważ usuwa ona pewną wątpliwość interpre-
tacyjną, która niejako po drodze się urodziła. Mianowicie 
dotyczy ona tego, czy po to, żeby jednostka uczelni mogła 
prowadzić kierunek ogólnoakademicki, za każdym razem 
musi ona przejść przez etap profilu praktycznego – tak moż-
na by było odczytać regulację, której dotyczy nowelizacja. 
Nam wydawało się, że tak tego odczytywać się nie powin-
no, ponieważ naszym zdaniem to dotyczyło otwierania no-
wych kierunków. Ale ponieważ uczelnie miały wątpliwości, 
w tym miały wątpliwości, czy wydawane dyplomy będą 
ważne, to inicjatywa poselska wyszła naprzeciw tym wąt-
pliwościom, które się zrodziły. I my przychyliliśmy się do 
zdania posłów, uważając, że skoro istnieje wątpliwość, czy 
rzeczywiście uczelnia do tego, żeby mieć prawo do naucza-
nia na kierunku ogólnoakademickim, musi w wyniku takiej 
zmiany cofać się do poziomu profilu praktycznego i przez 
cały cykl kształcenia kształcić na profilu praktycznym – co 
jest innym kształceniem… Jeżeli ona spełnia pozostałe wy-

magania, ma odpowiednią kadrę, ma wymaganych osiem 
osób i prowadzi badania, to jest to wystarczający warunek 
do tego, żeby podtrzymać profil ogólnoakademicki.

Zatem przychylamy się do zaproponowanej zmiany 
ustawy, bo usuwamy w niej dwuznaczność, przywracamy 
jednoznaczność, tak że uczelnia, która chce uczyć na 
profilu ogólnoakademickim, będzie to mogła kontynu-
ować bez potrzeby do przeprofilowywania na jakiś czas 
studiów. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Szanowni Państwo, ja czasami w takich sytuacjach mam 

wątpliwości, czy proponowane jest najlepsze ujęcie zapisu 
ustawy, ponieważ tu cała nowelizacja ustawy sprowadza 
się tak naprawdę do wykreślenia trzech słów: „o profi-
lu praktycznym”. Oczywiście można sobie porównać te 
brzmienia i zobaczyć, że to do tego się sprowadza. Tak 
jak pani minister powiedziała… Art. 11 jest dość rozległy, 
w szczególności modyfikowany jest ust. 3 – on jest tutaj 
rozpisany na prawie pół strony, drobnym maczkiem – i on 
rzeczywiście w ust. 3 w pkcie 2 precyzuje możliwości 
prowadzenia studiów przez jednostkę, która nie posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Wcześniejsze zapisy są o tym, że jednostka posiada upraw-
nienia do habilitowania … do doktoryzowania, no a ten 
punkt mówi o przypadku, gdy nie posiada. I właśnie, tak jak 
pani minister powiedziała, tu jest dodatkowe wymaganie, że 
te uprawnienia wcześniejsze miały dotyczyć także profilu 
praktycznego, ale wydaje się, że to jest nadmiarowe.

Ale czy pan legislator chciałby tutaj coś powiedzieć?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Ustawa nie budzi żadnych zastrzeżeń od strony tech-

nicznolegislacyjnej. W zakresie tej zmiany nie dało się tego 
zrobić lepiej. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:
Bardzo dziękuję.
Czy panowie senatorowie mają pytania? Nie.
W takim razie, skoro nie ma innych wniosków, stawiam 

wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Proszę o przegłosowanie. Kto za? (9)

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 31)
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Pan senator Zając, tak? Może być?
Czy mamy jeszcze jakieś wnioski, sprawy? Skoro nie, 

to bardzo dziękuję naszym gościom, pani minister, dziękuję 
też panom senatorom.

Zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.

Kto jest przeciwny (0)
Kto się wstrzymał (1)
Tak się zastanawiam, czy pan senator Misiołek, czy 

pan senator Zając… Kto się zgłasza, żeby sprawozdawać 
tę krótką ustawę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 37)
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