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

KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY 
 
 

o rządowym projekcie ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) 

 
 

Sejm na 64. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2563 do Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

14 czerwca 2018 r. 
 

w n o s i : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 
 

 
1) w art. 18 w ust. 1: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) opiniowanie projektu strategii uczelni;”, 

b) pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 8. 
 

2) w art. 19 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią co najmniej 50% osób, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
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3) w art. 19 dodać ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Jeżeli uczelnia prowadzi szkołę doktorską, w skład rady uczelni wchodzi: 

1) 7 albo 9 osób powoływanych przez senat; 
2) przewodniczący samorządu studenckiego; 
3) przewodniczący samorządu doktorantów; 
4) przedstawiciel młodych naukowców; 
5) przedstawiciel nauczycieli akademickich.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

4) w art. 20 w ust. 1 skreślić pkt 7; 
– KP PO 

– odrzucić 
5) w art. 23 ust. 5 nadać brzmienie: 

„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.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

6) w art. 24: 
a) w ust. 1 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 

„Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 
1–6, a w uczelni publicznej – która także posiada co najmniej stopień doktora 
oraz spełnia wymaganie określone w art. 20 ust. 1 pkt 7.”, 

b) w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w 

statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2.”, 
c) w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) niepublicznej – założyciel, przewodniczący senatu albo inny organ, który 
dokonał wyboru.”, 

d) w ust. 7 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat albo inny określony w 

statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Uwaga: Poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawkami nr 9 i 11.  
Przyjęcie tych poprawek oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 19 do 
druku 2447. 

 
7) w art. 25 w ust. 1 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

„Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 
grup w uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 
jednego przedstawiciela.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 

Uwaga: Poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 10. 
 
 

8) w art. 28 w ust. 1: 
a) pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;”, 
b) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
9) w art. 28 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Jeżeli statut uczelni niepublicznej tak stanowi, statut może być nadany przez 
założyciela albo inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 
ust. 2.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

10) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup w uczelni, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej 
jednego przedstawiciela.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

11) w art. 32 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Do organów uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2–4, a w przypadku uczelni publicznej stosuje się 
odpowiednio także przepis art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut może przewidywać dodatkowe 
wymagania.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

12) w art. 34 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione 

do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do 
organów uczelni;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

13) w art. 34 w ust. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

14) w art. 34 dodać ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Typami jednostek organizacyjnych uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą 

być w szczególności wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
15) w art. 35 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze 
rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, na wniosek Prezesa PAN 



 

lub wspólny wniosek Prezesa PAN i dyrektora instytutu PAN, po zasięgnięciu opinii 
wydziału PAN właściwego ze względu na zakres działania instytutu.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

16) w art. 53 w ust. 10 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 
„Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów w 

filii.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
17) skreślić art. 63; 
– KP Wolni i Solidarni 

– odrzucić 
18) w art. 86 w ust. 1: 

a) pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne;”, 

b) po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
,,4a) stypendium rektora za wyniki w sporcie;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

Uwaga: Poprawkę nr 18 należy głosować łącznie z poprawkami nr 20, 21, 24 i 84. 
 

19) w art. 86 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub 

osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Uwaga: Poprawkę nr 19 należy głosować łącznie z poprawką nr 88. 
 

20) w art. 91 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku 

złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej 
albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w 
przepisach o systemie oświaty oraz studenci sportowcy, medaliści co najmniej 
mistrzostw Polski w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego, o 
których mowa w przepisach o sporcie.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

21) w art. 97 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Stypendium za wyniki w nauce i w sporcie może być przyznane studentowi przez 

osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą 
prawną.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 
 



 

22) w art. 100 ust. 4 nadać brzmienie: 
 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada 
umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu 
wypowiedzenia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

23) w art. 110 ust. 9 nadać brzmienie: 
„9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, 

w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w 
ramach swojej działalności.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

24) w art. 111 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, a w 

szczególności w kołach naukowych, zespołach artystycznych oraz organizacjach 
studenckich zajmujących się sportem.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

25) w art. 116 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) profesora uczelni – może być zatrudniona: 

a) w uczelni akademickiej osoba posiadająca co najmniej stopień doktora 
habilitowanego, 

b) w uczelni zawodowej osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz 
znaczące osiągnięcia: 

– dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych, 
– naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych, 
– naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników 

badawczo-dydaktycznych;”; 
– KP PO 

– odrzucić 
26) w art. 116 dodać ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą 
o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089 
oraz z 2018 r. poz. 650).”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

27) w art. 124 pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) orzeczenia kary pozbawienia wolności.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

28) w art. 130 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w 

danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze 
nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 

 
 

29) w art. 130 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze 

nieprzekraczającym 6 miesięcy;”; 
– KP PO 

– odrzucić 
30) w art. 137 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników instytutów PAN.”; 
– KP Wolni i Solidarni 

– odrzucić 
31) w art. 161 dodać ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy 
do spraw zdrowia.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

32) w art. 178 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym, w instytucie międzynarodowym oraz w 

Bibliotece Narodowej – rada naukowa.”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

Uwaga: Poprawkę nr 32 należy głosować łącznie z poprawkami nr 33, 34, 38 i 41.  
 

33) w art. 180 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) ministra nadzorującego instytut badawczy lub Bibliotekę Narodową – w przypadku 

stopni nadanych przez instytuty badawcze.”; 
– KP PO 

– odrzucić 
34) w art. 182: 

a) ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, 

instytutu międzynarodowego, Biblioteki Narodowej albo RDN.”, 
b) ust. 4–6 nadać brzmienie: 

„4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, 
instytucie międzynarodowym, Bibliotece Narodowej od osoby ubiegającej się o 
stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu 
badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego lub dyrektor Biblioteki 
Narodowej może zwolnić z opłaty w całości lub w części. 

6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty 
postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut 
badawczy, instytut międzynarodowy lub Biblioteka Narodowa.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 



 

 
 

35) w art. 182 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w 

szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora 
pomocniczego i recenzentów.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawkami nr 36, 37, 40, 42, 44 i 47. 
 

36) art. 183 nadać brzmienie: 
„Art. 183. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie może bez 

uzasadnionej przyczyny uchylić się od pełnienia funkcji promotora, 
promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania 
stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a 
także funkcji recenzenta, o którym mowa w art. 239 ust. 2.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

37) w art. 184: 
a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Promotorowi, promotorowi pomocniczemu i recenzentowi w postępowaniu w 
sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 
profesora oraz członkowi komisji habilitacyjnej przysługuje jednorazowe 
wynagrodzenie.”, 

b) w ust. 2 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 
„Wynagrodzenie promotora wynosi 83%, a promotora pomocniczego – 50% 

wynagrodzenia profesora.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
38) w art. 185 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada uczelnia, instytut 
PAN, instytut badawczy, Biblioteka Narodowa albo instytut międzynarodowy w 
dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej 
„podmiotem doktoryzującym”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

39) art. 187 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę kandydata w dyscyplinie albo 

dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub 
artystycznej.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
40) w art. 190: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana 

przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora 
pomocniczego.”, 



 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba 
posiadająca stopień doktora.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

41) w art. 190 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów 

spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, 
instytutu PAN, instytutu badawczego, Biblioteki Narodowej albo instytutu 
międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień 
doktora.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
42) w art. 192 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 
pomocniczego;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

43) w art. 198 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w 

szkole doktorskiej.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
44) w art. 202: 

a) w ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 
„W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po 

zaopiniowaniu przez tego promotora.”, 
b) w ust. 4 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

„Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
45) w art. 202 w ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
46) po art. 204 dodać art. 204a w brzmieniu: 

„Art. 204a. 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, może zostać zawieszone na łączny 
okres nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, 
uniemożliwiającej doktorantowi realizację obowiązków wynikających z 
programu kształcenia lub indywidualnego planu badawczego, w 
szczególności: 

1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej 
chorobą; 

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem 
rodziny; 



 

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku 
życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Na wniosek doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, 
kształcenie może zostać przedłużone, jednak łącznie nie dłużej niż o 2 lata. 

3. Przedłużenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się do okresu wskazanego 
w art. 204 ust. 2. 

4. W okresie zawieszenia i przedłużenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
stypendium doktoranckie nie przysługuje.”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

47) w art. 205 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 

pomocniczego;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
48) w art. 208 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu: 
1) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika 

naukowego, 
2) zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie 
– okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał stopień doktora.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
49) w art. 209 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
50) w art. 209 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć 
doktoranta.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

51) w art. 209 po ust. 4a dodać ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Co najmniej 20% doktorantów posiadających największe osiągnięcia naukowe, a w 

przypadku doktorantów I roku – najwyższe wyniki rekrutacyjne, otrzymuje w danym 
roku akademickim stypendium doktoranckie zwiększone, o co najmniej 40% kwoty, 
o której mowa w ust. 4 pkt 1.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

52) art. 209 ust. 5 nadać brzmienie : 
„5. W okresie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3, do ustalenia 

wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku 
rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w 
ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 



 

 
 

53) w art. 209 po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin 

ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje 
stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, 
jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

54) w art. 209 skreśla się ust. 8; 
– KP PO 

– odrzucić 
55) w art. 209 ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik 
naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 
1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 

3; 
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w 

przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru 
czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego 
stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2; 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Uwaga: Poprawkę nr 55 należy głosować łącznie z poprawką nr 76. 
 

56) art. 212 nadać brzmienie:  
„Art. 212. Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu 

terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
57) w art. 219: 

a) w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny 

wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej: 
a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie 
sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 
pkt 2 lit. a, lub 

b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w 
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji 
międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej 
formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, 
technologiczne lub artystyczne;”, 

 
 
 



 

 
b) skreślić ust. 2, 
c) w ust. 3 wyrazy „ust. 2” zastąpić wyrazami „ust. 1 pkt 2”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 57 oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 14 

do druku 2447.  
 
58) w art. 219 skreślić ust. 5 i 6; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 58 należy głosować łącznie z poprawkami nr 59, 60, 64 i 72. 
Przyjęcie tych poprawek oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 25 do 
druku 2447. 

 
59) w art. 220 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
60) skreślić art. 224; 
– KP PiS 

– przyjąć 
61) w art. 228 ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz: 
a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, 
b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, lub odbyła 
staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła 
badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach 
naukowych, w tym zagranicznych,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

62) w art. 229 w ust. 10 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Osoba ubiegająca się o tytuł profesora może wystąpić z ponownym wnioskiem o 

wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 3 lat w 
przypadku:”; 

– KP PO 
– odrzucić 

63) w art. 234: 
a) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W skład RDN wchodzi po 2 przedstawicieli każdej dyscypliny oraz dodatkowo: 
1) po 1 przedstawicielu dyscypliny, w której liczba samodzielnych 

pracowników nauki przekracza 500 osób lub 
2) po 2 przedstawiali dyscypliny, w której liczba samodzielnych 

pracowników nauki przekracza 1000 osób.”, 



 

b) po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Co najmniej jeden z wchodzących w skład RDN przedstawicieli każdej 

dyscypliny musi posiadać tytuł naukowy profesora.”; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

64) w art. 239 w ust. 1 skreślić pkt 2; 
– KP PiS 

– przyjąć 
65) w art. 252 w ust. 6 skreślić pkt 5; 
– KP PiS 

– przyjąć 
66) w art. 253 w ust. 2 skreślić pkt 6; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Uwaga: Poprawkę nr 66 należy głosować łącznie z poprawkami nr 68 i 71. 
 

67) w art. 256 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W pracach PKA mogą uczestniczyć eksperci, a w pracach zespołu oceniającego 

także inna osoba pełniąca funkcję sekretarza. Do ekspertów stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 252 ust. 5 i 6, a do ekspertów będących studentami – art. 252 ust. 5 pkt 
1 i 4.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 67 należy głosować łącznie z poprawką nr 83. 
 

68) w art. 257 w ust. 1 skreślić pkt 7; 
– KP PiS 

– przyjąć 
69) w art. 268 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 
rozporządzenia: 
1) rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji 

jakości działalności naukowej, definicje monografii naukowej i artykułu 
naukowego, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania 
kategorii naukowej, a także sposób przeprowadzania ewaluacji, mając na 
uwadze specyfikę prowadzenia działalności naukowej w ramach dziedzin, 
zwłaszcza w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych, oraz 
specyfikę osiągnięć, o których mowa w art. 266 ust. 8, porównywalność 
wyników osiąganych przez podmioty w ramach dyscyplin, a także rzetelność i 
przejrzystość ewaluacji; 

2) sposób sporządzania wykazów: 
a) wydawnictw, o których mowa w art. 266 ust. 9 pkt 1, oraz sposób ustalania i 

przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę 
wydawnictw oraz ich podział na grupy odpowiadające ich randze, 



 

b) czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych, o których mowa w art. 266 ust. 9 pkt 2, oraz sposób 
ustalania i przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną 
renomę czasopism i materiałów z konferencji.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

70) w art. 272: 
a) w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) po 1 przedstawicielu każdej z dyscyplin oraz dodatkowo po 1 przedstawicielu 
dyscypliny, w której liczba samodzielnych pracowników nauki przekracza 1500 
osób;”; 

b) ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą 

zgłosić po jednym kandydacie w każdej dyscyplinie, w ramach której prowadzą 
działalność naukową, jeżeli co najmniej w jednej dyscyplinie posiadają 
kategorię naukową A+, A albo B+.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

71) w art. 274 w ust. 1 skreślić pkt 6; 
– KP PiS 

– przyjąć 
72) w art. 275 w ust. 1 skreślić pkt 6; 
– KP PiS 

– przyjąć 
73) w art. 344: 

a) w ust. 1 pkt 10 nadać brzmienie: 
„10) dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;”, 

b) ust. 7 nadać brzmienie: 
„7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu 

działalności naukowej, nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, 
dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi 
instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o którym mowa 
art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.”, 

c) w ust. 9 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się biorąc pod uwagę:”, 

d) ust. 10 nadać brzmienie: 
„10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w 

terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 
roku, w którym został zatrudniony.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

74) w art. 344: 
a) w ust. 5 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki 
wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa 
– w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o 
prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy;”, 



 

b) ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym 
orzeczeniu kary dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

75) w art. 346 w ust. 1 pkt 12 nadać brzmienie: 
„12) dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana 

rozprawa doktorska;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
76) w art. 346 w ust. 1 dodać pkt 18 w brzmieniu: 

„18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 8 pkt 1 i 2.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
77) w art. 347 w ust. 1 pkt 13 nadać brzmienie: 

„13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości 
przekraczającej 500 000 zł;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

78) w art. 354 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1)  szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–21, 

art. 345 ust. 1 pkt 4 i 8–10, art. 346 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13–16 i 18, art. 347 ust. 1 pkt 1, 
3, 5–9 i 11–17 oraz w art. 350 ust. 1 pkt 2–5 zamieszczanych w bazach danych,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

79) w art. 364 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) stypendiów, o których mowa w art. 360 ust. 1 i art. 361 ust. 1, rodzaje osiągnięć i 

sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych 
studentom i młodym naukowcom, w tym doktorantom, maksymalną wysokość 
stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

80) w art. 367 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) pkt 2 lit. a–f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7, 8 i 9 – niepublicznej uczelni akademickiej;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

81) w art. 369 w ust. 3 pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

82) w art. 388 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W ramach konkursu, z wyjątkiem pierwszego konkursu, środki finansowe może 

otrzymywać nie więcej niż 10 uczelni akademickich. W ramach pierwszego 
konkursu środki finansowe może otrzymać nie więcej niż 15 uczelni akademickich.”; 

– KP PO 
– odrzucić 



 

 
 

83) w art. 404: 
a) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) członkom RGNiSW, członkom KPN, członkom RDN, członkom PKA, 
członkom KEN, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym 
funkcję sekretarza w zespole oceniającym, a także ekspertom uczestniczącym w 
pracach KEN – za udział w pracach tych podmiotów;”, 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży członkom RDN, członkom PKA, 

ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję 
sekretarza w zespole oceniającym wypłaca odpowiednio Biuro RDN i Biuro 
PKA.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

84) w art. 434 w ust. 1 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) ministra właściwego do spraw sportu – jest uczelnią wychowania fizycznego.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

85) w art. 436 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 360 ust. 1” zastąpić 
wyrazami „art. 360 ust. 1 i 2”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

86) w art. 439 w ust. 4 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie: 
„Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 452 ust. 2 stosuje się.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 86 należy głosować łącznie z poprawką nr 87.  
Przyjęcie tych poprawek oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 21 do 
druku 2447. 

 
87) w art. 440 w ust. 5 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie: 

„Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 452 ust. 4 stosuje się.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
88) art. 449 nadać brzmienie: 

„Art. 449. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub w 
sporcie, o których mowa w art. 97 ust. 2, w odniesieniu do uczelni 
wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni 
medycznej i uczelni morskiej wymaga zasięgnięcia opinii ministra 
nadzorującego uczelnię.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 
 



 

 
89) w art. 469 ust. 6 nadać brzmienie: 

„6. Do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 180 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 344, art. 346, art. 347, art. 349–351, art. 352 
ust. 4, art. 355 i art. 356, a także przepisy wydane na podstawie art. 181 i art. 354.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. 
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/-/Rafał Grupiński 
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	– KP PiS
	– przyjąć
	14) w art. 34 dodać ust. 5 w brzmieniu:
	„5. Typami jednostek organizacyjnych uczelni, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą być w szczególności wydziały, instytuty, katedry, zakłady, centra i kolegia.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	15) w art. 35 ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, na wniosek Prezesa PAN lub wspólny wniosek Prezesa PAN i dyrektora instytutu PAN, po zasięgnięciu opinii wydziału PAN właś...

	– KP PO
	– odrzucić
	16) w art. 53 w ust. 10 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:
	„Ograniczenie to nie dotyczy ubiegania się o pozwolenie na utworzenie studiów w filii.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	17) skreślić art. 63;
	– KP Wolni i Solidarni
	– odrzucić
	18) w art. 86 w ust. 1:
	a) pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne;”,

	b) po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:
	,,4a) stypendium rektora za wyniki w sporcie;”;


	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: Poprawkę nr 18 należy głosować łącznie z poprawkami nr 20, 21, 24 i 84.
	19) w art. 86 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie:
	„6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 19 należy głosować łącznie z poprawką nr 88.
	20) w art. 91 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o sy...

	– KP PO
	– odrzucić
	21) w art. 97 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Stypendium za wyniki w nauce i w sporcie może być przyznane studentowi przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	22) w art. 100 ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	23) w art. 110 ust. 9 nadać brzmienie:
	„9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	24) w art. 111 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, a w szczególności w kołach naukowych, zespołach artystycznych oraz organizacjach studenckich zajmujących się sportem.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	25) w art. 116 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) profesora uczelni – może być zatrudniona:
	a) w uczelni akademickiej osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego,
	b) w uczelni zawodowej osoba posiadająca co najmniej stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:
	– dydaktyczne lub zawodowe – w przypadku pracowników dydaktycznych,
	– naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych,
	– naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych;”;


	– KP PO
	– odrzucić
	26) w art. 116 dodać ust. 7 w brzmieniu:
	„7. Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089 oraz z ...

	– KP PiS
	– przyjąć
	27) w art. 124 pkt 5 nadać brzmienie:
	„5) orzeczenia kary pozbawienia wolności.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	28) w art. 130 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	29) w art. 130 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy;”;

	– KP PO
	– odrzucić
	30) w art. 137 dodać ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników instytutów PAN.”;

	– KP Wolni i Solidarni
	– odrzucić
	31) w art. 161 dodać ust. 5 w brzmieniu:
	„5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do kształcenia w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie których ministrem właściwym jest minister właściwy do spr...

	– KP PiS
	– przyjąć
	32) w art. 178 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym, w instytucie międzynarodowym oraz w Bibliotece Narodowej – rada naukowa.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: Poprawkę nr 32 należy głosować łącznie z poprawkami nr 33, 34, 38 i 41.
	33) w art. 180 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) ministra nadzorującego instytut badawczy lub Bibliotekę Narodową – w przypadku stopni nadanych przez instytuty badawcze.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	34) w art. 182:
	a) ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Opłatę wnosi się na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Biblioteki Narodowej albo RDN.”,

	b) ust. 4–6 nadać brzmienie:
	„4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym, Bibliotece Narodowej od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.
	5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego, dyrektor instytutu międzynarodowego lub dyrektor Biblioteki Narodowej może zwolnić z opłaty w całości lub w części.
	6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, instytut międzynarodowy lub Biblioteka Narodowa.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	35) w art. 182 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów postępowania, uwzględniających w szczególności koszty wynagrodzeń promotora lub promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawkami nr 36, 37, 40, 42, 44 i 47.
	36) art. 183 nadać brzmienie:
	„Art. 183. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie może bez uzasadnionej przyczyny uchylić się od pełnienia funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego...

	– KP PiS
	– przyjąć
	37) w art. 184:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Promotorowi, promotorowi pomocniczemu i recenzentowi w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członkowi komisji habilitacyjnej przysługuje jednorazowe wynagrodzenie.”,

	b) w ust. 2 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
	„Wynagrodzenie promotora wynosi 83%, a promotora pomocniczego – 50% wynagrodzenia profesora.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	38) w art. 185 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy, Biblioteka Narodowa albo instytut międzynarodowy w dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotem dokt...

	– KP PO
	– odrzucić
	39) art. 187 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	40) w art. 190:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.”,

	b) ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	41) w art. 190 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, Biblioteki Narodowej albo instytutu międzynarodowego, któ...

	– KP PO
	– odrzucić
	42) w art. 192 w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	43) w art. 198 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	44) w art. 202:
	a) w ust. 1 dodać zdanie drugie w brzmieniu:
	„W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.”,

	b) w ust. 4 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:
	„Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami komisji.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	45) w art. 202 w ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu:
	„Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	46) po art. 204 dodać art. 204a w brzmieniu:
	„Art. 204a. 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, może zostać zawieszone na łączny okres nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku wystąpienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej doktorantowi realizację obowiązków wynikających z programu kształcenia lub in...
	1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą;
	2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
	3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
	2. Na wniosek doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, kształcenie może zostać przedłużone, jednak łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
	3. Przedłużenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się do okresu wskazanego w art. 204 ust. 2.
	4. W okresie zawieszenia i przedłużenia, o których mowa w ust. 1 i 2, stypendium doktoranckie nie przysługuje.”;

	– KP Kukiz’15
	– odrzucić
	47) w art. 205 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	48) w art. 208 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Doktorantowi, który nie ukończył kształcenia w szkole doktorskiej z powodu:
	1) podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego,
	2) zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie
	– okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile uzyskał stopień doktora.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	49) w art. 209 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	50) w art. 209 po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:
	„4a. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	51) w art. 209 po ust. 4a dodać ust. 4b w brzmieniu:
	„4b. Co najmniej 20% doktorantów posiadających największe osiągnięcia naukowe, a w przypadku doktorantów I roku – najwyższe wyniki rekrutacyjne, otrzymuje w danym roku akademickim stypendium doktoranckie zwiększone, o co najmniej 40% kwoty, o której m...

	– KP PO
	– odrzucić
	52) art. 209 ust. 5 nadać brzmienie :
	„5. W okresie zawieszenia kształcenia, o którym mowa w art. 204 ust. 3, do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się ...

	– KP Kukiz’15
	– odrzucić
	53) w art. 209 po ust. 6 dodać ust. 6a w brzmieniu:
	„6a. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłuże...

	– KP PiS
	– przyjąć
	54) w art. 209 skreśla się ust. 8;
	– KP PO
	– odrzucić
	55) w art. 209 ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
	1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3;
	2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust...
	3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 55 należy głosować łącznie z poprawką nr 76.
	56) art. 212 nadać brzmienie:
	„Art. 212. Stypendium może być przyznane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	57) w art. 219:
	a) w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
	a) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 268 ust. 2 pkt 2 lit. a, lub
	b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zg...
	c) 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;”,

	b) skreślić ust. 2,
	c) w ust. 3 wyrazy „ust. 2” zastąpić wyrazami „ust. 1 pkt 2”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 57 oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 14 do druku 2447.
	58) w art. 219 skreślić ust. 5 i 6;
	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 58 należy głosować łącznie z poprawkami nr 59, 60, 64 i 72. Przyjęcie tych poprawek oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 25 do druku 2447.
	59) w art. 220 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	60) skreślić art. 224;
	– KP PiS
	– przyjąć
	61) w art. 228 ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
	a) wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
	b) uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojow...


	– KP PiS
	– przyjąć
	62) w art. 229 w ust. 10 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Osoba ubiegająca się o tytuł profesora może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 3 lat w przypadku:”;

	– KP PO
	– odrzucić
	63) w art. 234:
	a) ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. W skład RDN wchodzi po 2 przedstawicieli każdej dyscypliny oraz dodatkowo:
	1) po 1 przedstawicielu dyscypliny, w której liczba samodzielnych pracowników nauki przekracza 500 osób lub
	2) po 2 przedstawiali dyscypliny, w której liczba samodzielnych pracowników nauki przekracza 1000 osób.”,

	b) po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:
	„4a. Co najmniej jeden z wchodzących w skład RDN przedstawicieli każdej dyscypliny musi posiadać tytuł naukowy profesora.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	64) w art. 239 w ust. 1 skreślić pkt 2;
	– KP PiS
	– przyjąć
	65) w art. 252 w ust. 6 skreślić pkt 5;
	– KP PiS
	– przyjąć
	66) w art. 253 w ust. 2 skreślić pkt 6;
	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 66 należy głosować łącznie z poprawkami nr 68 i 71.
	67) w art. 256 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. W pracach PKA mogą uczestniczyć eksperci, a w pracach zespołu oceniającego także inna osoba pełniąca funkcję sekretarza. Do ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy art. 252 ust. 5 i 6, a do ekspertów będących studentami – art. 252 ust. 5 pkt 1 ...

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 67 należy głosować łącznie z poprawką nr 83.
	68) w art. 257 w ust. 1 skreślić pkt 7;
	– KP PiS
	– przyjąć
	69) w art. 268 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
	1) rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, definicje monografii naukowej i artykułu naukowego, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej, a także s...
	2) sposób sporządzania wykazów:
	a) wydawnictw, o których mowa w art. 266 ust. 9 pkt 1, oraz sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę wydawnictw oraz ich podział na grupy odpowiadające ich randze,
	b) czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o których mowa w art. 266 ust. 9 pkt 2, oraz sposób ustalania i przypisywania im liczby punktów, mając na uwadze uznaną renomę czasopism i materiałów z konferencji.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	70) w art. 272:
	a) w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) po 1 przedstawicielu każdej z dyscyplin oraz dodatkowo po 1 przedstawicielu dyscypliny, w której liczba samodzielnych pracowników nauki przekracza 1500 osób;”;

	b) ust. 4 nadać brzmienie:
	„4. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dyscyplinie, w ramach której prowadzą działalność naukową, jeżeli co najmniej w jednej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A ...


	– KP PO
	– odrzucić
	71) w art. 274 w ust. 1 skreślić pkt 6;
	– KP PiS
	– przyjąć
	72) w art. 275 w ust. 1 skreślić pkt 6;
	– KP PiS
	– przyjąć
	73) w art. 344:
	a) w ust. 1 pkt 10 nadać brzmienie:
	„10) dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;”,

	b) ust. 7 nadać brzmienie:
	„7. Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego l...

	c) w ust. 9 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się biorąc pod uwagę:”,

	d) ust. 10 nadać brzmienie:
	„10. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	74) w art. 344:
	a) w ust. 5 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
	„2a) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa – w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczen...

	b) ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	75) w art. 346 w ust. 1 pkt 12 nadać brzmienie:
	„12) dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa doktorska;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	76) w art. 346 w ust. 1 dodać pkt 18 w brzmieniu:
	„18) informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 8 pkt 1 i 2.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	77) w art. 347 w ust. 1 pkt 13 nadać brzmienie:
	„13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	78) w art. 354 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1)  szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11–21, art. 345 ust. 1 pkt 4 i 8–10, art. 346 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 13–16 i 18, art. 347 ust. 1 pkt 1, 3, 5–9 i 11–17 oraz w art. 350 ust. 1 pkt 2–5 zamieszczanych w bazach d...

	– KP PiS
	– przyjąć
	79) w art. 364 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) stypendiów, o których mowa w art. 360 ust. 1 i art. 361 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanych studentom i młodym naukowcom, w tym doktorantom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wni...

	– KP PiS
	– przyjąć
	80) w art. 367 w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
	„3) pkt 2 lit. a–f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7, 8 i 9 – niepublicznej uczelni akademickiej;”;

	– KP PO
	– odrzucić
	81) w art. 369 w ust. 3 pkt 5 nadać brzmienie:
	„5) zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	82) w art. 388 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. W ramach konkursu, z wyjątkiem pierwszego konkursu, środki finansowe może otrzymywać nie więcej niż 10 uczelni akademickich. W ramach pierwszego konkursu środki finansowe może otrzymać nie więcej niż 15 uczelni akademickich.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	83) w art. 404:
	a) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) członkom RGNiSW, członkom KPN, członkom RDN, członkom PKA, członkom KEN, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym, a także ekspertom uczestniczącym w pracach KEN – za udział w pracach tych ...

	b) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Wynagrodzenia i zwrot kosztów podróży członkom RDN, członkom PKA, ekspertom uczestniczącym w pracach PKA i osobom pełniącym funkcję sekretarza w zespole oceniającym wypłaca odpowiednio Biuro RDN i Biuro PKA.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	84) w art. 434 w ust. 1 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu:
	„6) ministra właściwego do spraw sportu – jest uczelnią wychowania fizycznego.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	85) w art. 436 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 360 ust. 1” zastąpić wyrazami „art. 360 ust. 1 i 2”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	86) w art. 439 w ust. 4 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie:
	„Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 452 ust. 2 stosuje się.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 86 należy głosować łącznie z poprawką nr 87.  Przyjęcie tych poprawek oznaczać będzie konieczność przyjęcia poprawki nr 21 do druku 2447.
	87) w art. 440 w ust. 5 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie:
	„Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 452 ust. 4 stosuje się.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	88) art. 449 nadać brzmienie:
	„Art. 449. Zatwierdzenie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, o których mowa w art. 97 ust. 2, w odniesieniu do uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej i uczelni morskiej wymaga z...

	– KP PiS
	– przyjąć
	89) w art. 469 ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 180 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 344, art. 346, art. 347, art. 349–351, art. 352 ust. 4, art. 355 i art. 356, a także przepisy wydane na podstawie art. 181 i art....

	– KP PiS
	– przyjąć


