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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 2564 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. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) art. 5, art. 116 ust. 7, art. 266–275 i art. 402, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 8, 23, 24 i 30. 
 

2) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. 1. Przepis art. 360 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia 1 lipca 

2019 r. 
2. Przepisy: 

1) art. 408 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do gromadzenia 
przez uczelnię publiczną środków finansowych z subwencji na 
rachunku, którego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa 
Krajowego, 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 



 

2) art. 420 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do uczelni 
publicznych 

– stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

3) w art. 19 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 
,,4a) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: 

„Art. 26a. 1. Podatnik uzyskujący przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–
3 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu dyplomu 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich w łącznym okresie 5 lat z 7 
kolejnych lat przypadających od dnia ukończenia studiów może 
pomniejszyć podstawę obliczenia podatku, o której mowa w art. 26, o 
kwotę 8000 zł. 

2. W przypadku pomniejszenia podstawy obliczenia podatku, o którym mowa 
w ust. 1, na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany 
okazać dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w ust. 1.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 28. 
 

4) w art. 34: 
a) pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 15: 
a) ust. 3e otrzymuje brzmienie: 

 „3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 

1) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej; 

2) posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) posiada ważną Kartę Polaka.”, 

b) uchyla się ust. 3g;”, 
b) pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) w art. 29 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2)  rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych 

lub nauk o zdrowiu; 
3)  dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia.”.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
 
 
 



 

 
 

5) w art. 36 dodać pkt 3 w brzmieniu: 
„3) w art. 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Biblioteka Narodowa poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, może 
prowadzić studia doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Bibliotekę 
Narodową pracami naukowymi, jeżeli uzyska uprawnienia do nadawania stopni 
naukowych. 

5. Biblioteka Narodowa realizuje zadania, o których mowa w ust. 4, poprzez 
wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną określoną w statucie.”.”; 

 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 

6) w art. 125 po pkt 16 dodać pkt 16a w brzmieniu: 
„16a) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania 
zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 
20 ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 
miesięcy od upływu terminu składania wniosków.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

7) w art. 163 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie: 
„a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia … – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji 
naukowych; 

4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień 
uzyskany za granicą;”,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

8) w art. 169 w pkt 3 skreślić lit. a; 
– KP PiS 

– przyjąć 
9) w art. 172 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące 
kredytów studenckich.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
10) w art. 175 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w 
art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, 
prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że: 



 

1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi 
zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień 
doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, 
reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystyczną, w zakresie której 
podmiot ma otrzymać uprawnienie; 

2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się 
podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora 
lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia 
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a 
ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2 lub art. 227 ustawy, o której mowa w art. 1, 
dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących 
dyscyplinę naukową lub artystyczną, w których zakresie podmiot ma otrzymać 
uprawnienie; 

3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawkami nr 11 i 13. 
 

11) w art. 176 w ust. 2 w pkt 2 i 3 skreślić wyrazy „w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
art. 1,”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

12) w art. 177 w ust. 1 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 
„W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty 

naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w sprawie przyporządkowania posiadanych 
uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego do 
odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 12 należy głosować łącznie z poprawkami nr 18 i 26. 
 

13) art. 178 nadać brzmienie: 
„Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 

31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i art. 15 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 
2, z tym że przez stan zatrudnienia wpływający na uprawnienia do 
nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 
8 ust. 1 tej ustawy, rozumie się stan zatrudnienia wynikający z wymagań, 
o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 176 ust. 2 pkt 2 i 3.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 



 

 
14) w art. 179 ust. 6 wyrazy „art. 219 ust. 2 pkt 2” zastąpić wyrazami „art. 219 ust. 1 pkt 2 

lit. b”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

15) w art. 179 w ust. 6 w pkt 1 w lit. b i w art. 191 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b wyrazy „12 
punktów” zastąpić wyrazami „10 punktów”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
16) w art. 179 po ust. 7 dodać ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 
akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach 
określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie 
znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach 
dotychczasowych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

17) w art. 191 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, 
określi pierwszy statut Rady Doskonałości Naukowej.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
18) w art. 219: 

a) ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek 

naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, 
dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy 
podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, o której mowa w 
art. 1, wprowadzą do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce POL-on dane, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, 2, 8, 
10, 11 oraz 15-17 tej ustawy.”, 

b) ust. 10–12 nadać brzmienie: 
„10. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową 

po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 266 ust. 5 ustawy, 
o której mowa w art. 1. 

 11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność 
naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz 
pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 344 ust. 7 ustawy, o 
której mowa w art. 1. 

12. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz 
pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 344 ust. 11 ustawy, o 
której mowa w art. 1.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 

19) w art. 227 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) niepublicznych – uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w 

statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w 
art. 1”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

20) w art. 227 w ust. 1 części wspólnej nadać brzmienie: 
„– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1; statuty wchodzą w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r.”;  
– KP PO 

– odrzucić 
21) w art. 231 w ust. 5 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

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

– przyjąć 
22) w art. 235 po ust. 1 dodać ust. 1a–1d w brzmieniu: 

„1a. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 
września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do 
innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści 
się ta filia. 

1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1a, uczelnie dołączają umowę określającą 
wzajemne zobowiązania w zakresie: 

1) przekazania mienia,  
2) warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów, 
3) warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników  
– włączanej filii. 

1c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze 
rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej 
siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią 
pozwolenia na utworzenie studiów, będące w dniu 30 września 2018 r. 
uprawnieniami do prowadzenia studiów na określonych kierunkach, przysługującymi 
zamiejscowej jednostce organizacyjnej. 

1d. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1c, bierze się pod uwagę potrzeby 
wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-
gospodarczych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

23) skreślić art. 239; 
– KP PiS 

– przyjąć 
24) w art. 265 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 
2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem 
studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach 
dotychczasowych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 



 

 
 

25) w art. 323 skreślić ust. 8; 
– KP PiS 

– przyjąć 
26) w art. 324: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji 

Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”, 
b) w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 272 ust. 4 
ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 
2019 r. mogą zgłaszać:”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

27) w art. 325 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za monografię 

naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną 
podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 268 
ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę 
punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

28) po art. 333 dodać art. 333a w brzmieniu: 
„Art. 333a. Przepis art. 26a ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, ma zastosowanie do osób, które uzyskają dyplom 
ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich po dniu 1 października 2018 r.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

29) w art. 335 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w: 

1) art. 51 ust. 2, art. 81, art. 122 ust. 3, art. 137 ust. 2, art. 164, art. 249 pkt 1, art. 
307, art. 322, art. 328 ust. 8, art. 354, art. 364 pkt 1, art. 364 pkt 2, art. 368 ust. 2, 
art. 403 pkt 1, 2 i 7, art. 403 pkt 3 oraz art. 403 pkt 4 ustawy, o której mowa w 
art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 

2) art. 5 ust. 3, art. 181, art. 268 ust. 2 pkt 1, art. 268 ust. 2 pkt 2, art. 329 ust. 8, art. 
402 ust. 6, art. 403 pkt 5 oraz art. 403 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 – 
wydaje minister właściwy do spraw nauki; 

3) art. 134 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw 
zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego; 

4) art. 148a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 – wydaje minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 



 

 
30) w art. 351 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 335 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, 
art. 127 pkt 33–36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 
 
Warszawa, dnia 14 czerwca 2018 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/Ewa Tomaszewska 

Przewodniczący Komisji  
 
 

/-/Rafał Grupiński 
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	b) uchyla się ust. 3g;”,

	b) pkt 9 nadać brzmienie:
	„9) w art. 29 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
	„2)  rektor uczelni prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
	3)  dyrektor instytutu badawczego nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	5) w art. 36 dodać pkt 3 w brzmieniu:
	„3) w art. 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
	„4. Biblioteka Narodowa poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, może prowadzić studia doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Bibliotekę Narodową pracami naukowymi, jeżeli uzyska uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
	5. Biblioteka Narodowa realizuje zadania, o których mowa w ust. 4, poprzez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną określoną w statucie.”.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	6) w art. 125 po pkt 16 dodać pkt 16a w brzmieniu:
	„16a) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania środków finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2, są podejmowane przez Dyrektora w drodze decyzji w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składa...


	– KP PiS
	– przyjąć
	7) w art. 163 w pkt 12 lit. a nadać brzmienie:
	„a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
	„3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;
	4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;”,”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	8) w art. 169 w pkt 3 skreślić lit. a;
	– KP PiS
	– przyjąć
	9) w art. 172 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Do pożyczek i kredytów udzielonych na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczące kredytów studenckich.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	10) w art. 175 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, prowadzi się n...
	1) uprawnienia do nadawania stopnia doktora nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających co najmniej stopień doktora, dla których ten podmiot jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących dyscyplinę naukową lub artystycz...
	2) uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nadaje się podmiotowi zatrudniającemu co najmniej 12 osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora...
	3) uprawnienia nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawkami nr 11 i 13.
	11) w art. 176 w ust. 2 w pkt 2 i 3 skreślić wyrazy „w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1,”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	12) w art. 177 w ust. 1 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
	„W terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe instytuty naukowe oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o...

	– KP PiS
	– przyjąć
	Uwaga: Poprawkę nr 12 należy głosować łącznie z poprawkami nr 18 i 26.
	13) art. 178 nadać brzmienie:
	„Art. 178. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, art. 9 i ar...

	– KP PiS
	– przyjąć
	14) w art. 179 ust. 6 wyrazy „art. 219 ust. 2 pkt 2” zastąpić wyrazami „art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	15) w art. 179 w ust. 6 w pkt 1 w lit. b i w art. 191 w ust. 3 w pkt 1 w lit. b wyrazy „12 punktów” zastąpić wyrazami „10 punktów”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	16) w art. 179 po ust. 7 dodać ust. 7a w brzmieniu:
	„7a. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego jęz...

	– KP PiS
	– przyjąć
	17) w art. 191 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Tworzy się Radę Doskonałości Naukowej. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Polityki Naukowej, określi pierwsz...

	– KP PiS
	– przyjąć
	18) w art. 219:
	a) ust. 5 nadać brzmienie:
	„5. W terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. rektorzy uczelni, dyrektorzy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 7 u...

	b) ust. 10–12 nadać brzmienie:
	„10. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 266 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1.
	11. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 344 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1.
	12. W terminie do dnia 30 listopada 2018 r. osoby prowadzące zajęcia po raz pierwszy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 344 ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 1.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	19) w art. 227 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) niepublicznych – uchwalą senaty albo nadadzą założyciele albo inne określone w statutach organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	20) w art. 227 w ust. 1 części wspólnej nadać brzmienie:
	„– na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1; statuty wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”;

	– KP PO
	– odrzucić
	21) w art. 231 w ust. 5 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:
	„Przepisy art. 116 ust. 2 i 3 oraz art. 452 ust. 4 tej ustawy stosuje się.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	22) w art. 235 po ust. 1 dodać ust. 1a–1d w brzmieniu:
	„1a. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. senaty uczelni publicznych mogą złożyć do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o włączenie filii uczelni publicznej do inne...
	1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1a, uczelnie dołączają umowę określającą wzajemne zobowiązania w zakresie:
	1) przekazania mienia,
	2) warunków kontynuacji kształcenia przez studentów i doktorantów,
	3) warunków kontynuacji stosunków pracy pracowników
	– włączanej filii.

	1c. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza filię uczelni publicznej do innej uczelni publicznej mającej siedzibę w tej samej miejscowości, w której mieści się ta filia, i przenosi na nią pozwolenia na ...
	1d. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1c, bierze się pod uwagę potrzeby wynikające z polityki naukowej państwa oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	23) skreślić art. 239;
	– KP PiS
	– przyjąć
	24) w art. 265 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:
	„2. Uczelnia zawiera z osobami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2018/2019 umowy określające warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat, na zasadach dotychczasowych.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	25) w art. 323 skreślić ust. 8;
	– KP PiS
	– przyjąć
	26) w art. 324:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Tworzy się Komisję Ewaluacji Nauki. Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki trwa od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.”,

	b) w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie:
	„Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, o których mowa w art. 272 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	27) w art. 325 ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 268 ust. 2 pkt 2 lit....

	– KP PiS
	– przyjąć
	28) po art. 333 dodać art. 333a w brzmieniu:
	„Art. 333a. Przepis art. 26a ustawy zmienianej w art. 19, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do osób, które uzyskają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po...

	– KP PO
	– odrzucić
	29) w art. 335 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Do dnia 30 września 2018 r. rozporządzenia, o których mowa w:
	1) art. 51 ust. 2, art. 81, art. 122 ust. 3, art. 137 ust. 2, art. 164, art. 249 pkt 1, art. 307, art. 322, art. 328 ust. 8, art. 354, art. 364 pkt 1, art. 364 pkt 2, art. 368 ust. 2, art. 403 pkt 1, 2 i 7, art. 403 pkt 3 oraz art. 403 pkt 4 ustawy, o...
	2) art. 5 ust. 3, art. 181, art. 268 ust. 2 pkt 1, art. 268 ust. 2 pkt 2, art. 329 ust. 8, art. 402 ust. 6, art. 403 pkt 5 oraz art. 403 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw nauki;
	3) art. 134 ustawy, o której mowa w art. 1 – wydaje minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego;
	4) art. 148a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 140 – wydaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	30) w art. 351 pkt 1 i 2 nadać brzmienie:
	„1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 335 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
	2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33–36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”;

	– KP PiS
	– przyjąć


