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S P R A W O Z D A N I E 

 KOMISJI  EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY  

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk  
nr 433). 

 
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 20 kwietnia 2016 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży do pierwszego czytania.  

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 r. 
 

wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.  
 
 
 
 

 Sprawozdawca 
 

                     
                    /-/Joanna Borowiak 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

  /-/ Rafał Grupiński  
 

 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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Projekt 

 

U S T AWA  

z dnia … 

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

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 167a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac 

dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego 

Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 167c ust. 1.”; 

2) po art. 167b dodaje się art. 167c w brzmieniu: 

„Art. 167c. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy współpracujący z ogólnopolskim 

repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zapewnia uczelniom 

nieodpłatne korzystanie z tego systemu. 

2. Opracowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, i administrowanie tym 

systemem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić 

instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw 

nauki, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług 

w zakresie systemów informacyjnych, zapewniając środki finansowe na ten 

cel.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198, z 2015 r. 

poz. 357 oraz z 2016 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 34; 

2) art. 35 otrzymuje brzmienie: 
                                                        
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 

1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 
2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 64. 
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„Art. 35. Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., są 

obowiązani przekazać do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac 

dyplomowych dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona 

pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.”. 

Art. 3. Uczelnie realizują obowiązek, o którym mowa w art. 167a ust. 4 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, począwszy 

od roku akademickiego 2018/2019. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


