
 
Druk nr 3943-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
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 przedstawionym przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 2720), 

-   o  poselskim projekcie ustawy – Prawo      
o szkolnictwie wyższym (druk nr 2931), 

-    o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy      
o wyższych szkołach zawodowych (druk             
nr 3359). 

 
 

Sejm na 103. posiedzeniu w dniu 19 maja 2005r. -  zgodnie  z art. 47  ust. 1  
Regulaminu Sejmu – skierował  ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr  3943                     
do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek 
zgłoszonych w drugim czytaniu.   

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu wniosku i poprawek                        

na posiedzeniu w dniu  1 czerwca  2005r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela 
Komitetu Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są 
zgodne z prawem Unii Europejskiej,  

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

 

 

odrzucić projekt ustawy; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
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1) w art. 2 pkt 15 nadać brzmienie: 
„15) „standardy kształcenia” - zbiór reguł kształcenia, prowadzonego w różnych formach 

na poziomie wyższym w ramach kierunków studiów, a także studiów łączących 
elementy różnych kierunków.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 8, 12, 16 i 
90. 

 
2) w art. 2 w pkt 21-25 wyrazy „uczelnię nadzorowaną” zastąpić wyrazami „uczelnię 

publiczną nadzorowaną”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
 

3) w art. 3 w ust. 1 wyraz „dwunastu” zastąpić wyrazem „ośmiu” oraz po wyrazach „lub 
ekonomicznych” dodać wyrazy „oraz posiadają co najmniej cztery uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego”; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 4 i 5.  

 

4) w art. 3 w ust. 2 wyrazy „w co najmniej dwunastu dyscyplinach, w tym co najmniej 
osiem w dziedzinie nauk technicznych” zastąpić wyrazami „w co najmniej sześciu 
dyscyplinach, w tym co najmniej czterech w zakresie nauk technicznych” i dodać wyrazy 
„oraz co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego”; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 

5) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „co najmniej sześć uprawnień” zastąpić wyrazami „co najmniej 
cztery uprawnienia” i po wyrazach „objętych profilem uczelni” dodać „oraz co najmniej 
dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego”; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 
6) dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy uczelni niebędący 
nauczycielami akademickimi tworzą samorządną społeczność akademicką. 

2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu uczelnią przez 
wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych 
reprezentowane są grupy społeczności akademickiej, o których mowa w 
ust. 1. 

3. Istotne decyzje organów uczelni dotyczące poszczególnych grup 
społeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnięciu opinii tych 
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grup lub ich przedstawicieli wybranych na zasadach określonych w 
statucie. Organy uczelni mogą przekazywać wybieralnym 
przedstawicielom poszczególnych grup społeczności akademickiej 
podejmowanie decyzji w określonych sprawach dotyczących danej grupy. 
Przepis ten dotyczy również części grup pracowników wymienionych w 
art. 103 i 104. 

 

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień związków zawodowych, 
wynikających z innych ustaw.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
 
7) w art. 6 skreślić ust. 2; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
 
8) w art. 8 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Uczelnia, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydanej po 
zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej może prowadzić studia 
łączące elementy różnych kierunków. Przepisy ustawy dotyczące kierunku studiów 
stosuje się odpowiednio do tych studiów.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 
9) w art. 8 w ust. 5 skreślić zdanie drugie; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

10) w art. 8: 

a) w ust. 6 skreślić wyrazy „w zakresie związanym z prowadzonymi przez nią 
kierunkami studiów” , 

b) ust. 7 skreślić; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
 
11) w art. 9 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, 
uwzględniające kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, 
ramowe treści kształcenia, nominalny czas trwania studiów i wymiar praktyk;”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

 
12) w art. 9 dodać pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) zasady ustalania standardów kształcenia i realizacji studiów łączących elementy 
różnych kierunków;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 
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13) w art. 9 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na 

określonym poziomie kształcenia, a w szczególności stosunek procentowy liczby 
zajęć studenta przewidziany w planie studiów realizowanych przez nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub doktora oraz tytuł zawodowy magistra.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

 

 

 

14) w art. 9 w pkt 4 skreślić wyrazy „z uwzględnieniem zasady, że jeden nauczyciel 
akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego niezależnie na jednym kierunku 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w 
podstawowym miejscu pracy oraz na jednym kierunku studiów pierwszego stopnia w 
dodatkowym miejscu pracy”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

15) w art. 10 w ust. 4 skreślić wyrazy „za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego” oraz wyrazy „po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego” 
zastąpić wyrazami „po uzyskaniu zgody Państwowej Komisji Akredytacyjnej”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

16) w art. 10 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni spełniającej wymagania, o których 

mowa w art. 3 ust. 1-4, mogą prowadzić studia łączące elementy różnych kierunków 
na podstawie uchwały senatu uczelni, jeżeli mają uprawnienie do prowadzenia 
studiów na kierunkach wchodzących w skład tych studiów. Uchwała senatu uczelni 
określa w szczególności plany studiów i programy nauczania, które muszą wynikać 
ze standardów kształcenia.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

17) w art. 12: 

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „kształcenie i wychowywanie studentów” dodać 
wyrazy „w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i 
odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa”, 

b) w ust. 1 dodać pkt 8 w brzmieniu: 

„8) podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i 
sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.”, 

c) dodać ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. Uczelnie mogą prowadzić, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.”, 

d) art. 12 oznaczyć jako art. 5; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

18) w art. 12 w ust. 1: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;”, 

b) dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 
za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

19) dodać art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 Uwaga: poprawkę nr 19 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 87. 

 

20) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. Uczelnia ma prawo do nadawania tytułu honoris causa na wniosek swojej 
jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego 
doktora habilitowanego.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

21) w art. 14 w ust. 2 skreślić wyraz „habilitowanego”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

22) w art. 16 dodać ust. 4a w brzmieniu:  
„4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołączany jest akt notarialny zawierający 

zobowiązanie przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na 
jej rzecz własność nieruchomości niezbędnych do prawidłowego działania i 
stanowiących od tego dnia jej mienie.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

23) w art. 18 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a.  Założycielem uczelni niepublicznej może być osoba fizyczna lub osoba prawna, 

która utworzyła uczelnię.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 
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Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie skreślenie pkt 4 w art. 2. 

 

24) w art. 18 w ust. 4 w pkt 1 skreślić wyrazy „za przestępstwo umyślne”; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

25) w art. 18: 

a) w ust. 4 skreślić pkt 3, 

b) w ust. 5 skreślić pkt 4; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

26) w art. 21 dodać ust. 3 w brzmieniu: 
„3.  Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko 

w przypadkach określonych przez jej statut.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

27) w art. 24 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega na zadysponowaniu składnikami 

materialnymi i niematerialnymi jej majątku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli, w szczególności studentów i pracowników.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

28) w art. 24 w ust. 2 wyrazy „przeznacza się na cele określone w statucie” zastąpić 
wyrazami „przechodzi na własność założyciela”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - odrzucić 

 

29) w art. 28 skreślić ust. 5; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

30) art. 29 nadać brzmienie: 
„Art. 29. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w każdym roku 

akademickim ogłasza w dzienniku urzędowym wykaz uczelni i związków 
uczelni oraz ich uprawnienia do prowadzenia studiów z 
wyszczególnieniem kierunków i poziomów kształcenia, obwieszczenia o 
utworzeniu i likwidacji uczelni oraz informacje o zawieszeniu i cofnięciu 
uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 

2. Minister zapewnia bezpłatny dostęp do informacji wymienionych w ust. 1 
w postaci zapisu elektronicznego.”; 
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 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

31) w art. 30 w ust. 1 skreślić wyrazy „a także nad prawidłowością wydatkowania środków 
publicznych.” oraz „a także dokonywać kontroli działalności uczelni.” 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

32) w art. 31 skreślić ust. 4; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

33) w art. 32 w ust. 3 skreślić pkt 2, 3 i 6; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

34) w art. 34 w ust. 3 dodać wyrazy „z uwzględnieniem zapewnienia możliwości konty-
nuowania studiów studentom uczelni likwidowanej lub jej jednostki zamiejscowej”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

35) w art. 37 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 

w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, 
medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 30 
ust. 2.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

36) w art. 39 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, z zastrzeżeniem ust. 2, określa, w 

drodze rozporządzenia, warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne ich uprawnienia, określając w 
szczególności:  

1) formy kształcenia, na które mogą być kierowane osoby, i warunki, jakie muszą 
spełniać, aby ubiegać się o skierowanie,  

2) formy pomocy materialnej dla osób skierowanych za granicę, w tym stypendia i 
zwrot kosztów przejazdów,  

3) okresy i zasady wypłacania świadczeń osobom skierowanym za granicę,  

4) warunki i tryb odwoływania osób skierowanych za granicę,  

5) uprawnienia osób kierowanych za granicę pozostających w zatrudnieniu.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

37) art. 40 nadać brzmienie: 
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„Art. 40. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, 
mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy 
kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i 
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych, o których mowa w ust. 1:  

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,  

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli są lub byli zatrudnieni w 
Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4a, mogą 
podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach 
naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na 
podstawie:  

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych 
umowach,  

2) umów zawieranych z partnerami zagranicznymi przez uczelnie, na 
zasadach określonych w tych umowach,  

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 
odpowiedniego ministra wskazanego w art. 30 ust. 2,  

4) decyzji rektora uczelni.  

4.  Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać 
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych, o których mowa w ust. 1:  

1) jako stypendyści strony polskiej,  

2) na zasadach odpłatności,  

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,  

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,  

5) jako stypendyści uczelni.  

4a. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich 
rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów 
utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia 
doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w 
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badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich, przy czym osobom tym nie 
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na 
wyżywienie i zapomóg,  albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.  

5. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1-3 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 
532) i studiujący w kraju swojego zamieszkania mogą być stypendystami, 
o których mowa w ust. 4 pkt 1.  

6. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5, stypendia przyznaje 
oraz ustala ich wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa 
wyższego lub odpowiednio minister wskazany w art. 30 ust. 2.  

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego podaje do wiadomości 
w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym ministra limit 
stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit 
stypendiów dla osób określonych w ust. 5.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

38) w art. 42 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „na podstawie art. 9 pkt 1-3” dodać wyrazy „po 
zasięgnięciu opinii jednostek prowadzących określone kierunki studiów”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 38 i 39 należy głosować łącznie. 

 

39) w art. 42 w ust. 2 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) weryfikuje propozycje, o których mowa w pkt 1, co najmniej raz na 5 lat i w razie 

potrzeby przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
projekty koniecznych zmian;”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - odrzucić 

 

40) w art. 42 skreślić ust. 4; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

41) w art. 43 w ust. 1: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora oraz co 
najmniej sześcioletni staż pracy po uzyskaniu doktoratu, na stanowisku 
nauczyciela akademickiego w kraju lub za granicą - w liczbie dwudziestu 
pięciu;”, 

b) skreślić pkt 2; 
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 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 41 i 42 należy głosować łącznie. 

 

42) art. 44 nadać brzmienie: 
„Art. 44. 1. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 1, dokonują 

elektorzy zgromadzeni na ogólnopolskich zebraniach wyborczych. 

2. W wyborach elektorów wybierających członków Rady, o których mowa w 
art. 43 ust. 1 pkt. 1, czynne i bierne prawo wyborcze mają nauczyciele 
akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z 
zastrzeżeniem ust. 7. 

3. Elektorów do wyboru członków Rady wymienionych w ust. 1, wybiera się 
w proporcji jeden elektor na każdą grupę stu pięćdziesięciu nauczycieli 
akademickich, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W uczelniach artystycznych, wojskowych i służb państwowych wyboru 
elektorów, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w proporcji jeden 
elektor na każdą grupę pięćdziesięciu nauczycieli akademickich, 
zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

5. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 4, dokonują 
elektorzy zgromadzeni na ogólnopolskim spotkaniu wyborczym, na okres 
dwóch lat. Elektorów wybierają doktoranci w proporcji jeden elektor na 
każdą grupę stu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w 
uczelni.  

6. Uczelnie, w których zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, 3 i 4 nie 
może być dokonany wybór żadnego elektora w danej grupie, tworzą 
wspólne okręgi wyborcze, zgodnie z regulaminem wyborczym, o którym 
mowa w ust. 8. 

7. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje nauczycielom akademickim 
pełniącym funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz prorektora i 
zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Członkostwa 
w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie jej kadencji 
zwolniony mandat obejmuje osoba, która w wyborach uzyskała kolejną 
największą liczbę głosów. 

9. Sposób i tryb wyboru elektorów oraz członków Rady określa uchwalony 
przez nią regulamin wyborczy. 

10. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3, dokonuje 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie określonym w 
jego regulaminie, na czas wskazany w tym regulaminie.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 
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43) w art. 45 w ust. 2 skreślić wyraz „ogólnokrajowe” oraz wyrazy „Członkiem Komisji” 
zastąpić wyrazami „Kandydatem uczelni”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

44) w art. 45 skreślić ust. 4; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

 

45) w art. 45 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Komisja liczy nie więcej niż sześćdziesięciu członków.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

46) w art. 46 ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 
„4. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja wyraża w terminie nie 

dłuższym niż cztery miesiące od wpłynięcia wniosku. W przypadku niedotrzymania 
tego terminu minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego podejmuje decyzję 
bez tej opinii w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wpłynięcia wniosku. 

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 3, wraz z uzasadnieniem i 
wynikającymi z tych ocen wnioskami, Komisja przedstawia w terminie czterech 
miesięcy od wszczęcia postępowania oceniającego.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

47) w art. 47 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W skład zespołu wchodzi co najmniej pięciu członków Komisji, będących 

przedstawicielami grupy kierunków studiów, w tym co najmniej trzech 
posiadających stopień naukowy doktora i co najmniej sześcioletni staż w na 
stanowisku nauczyciela akademickiego po uzyskaniu doktoratu w dziedzinie nauki 
lub dyscyplinie naukowej związanej z danym kierunkiem studiów.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

48) w art. 49 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Prezydium podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 3, 

kierując się sprawozdaniem przedłożonym przez jeden spośród zespołów, o których 
mowa w art. 47 ust. 4.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

49) w dziale pierwszym skreślić rozdział siódmy i art. 51 i 52; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP  

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
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50) w art. 52 w ust. 2 wyrazy „Organy władzy publicznej zasięgają” zastąpić wyrazami 
„Organy władzy publicznej mogą zasięgać”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

51) art. 58 nadać brzmienie: 
„Art. 58. 1.Skład senatu uczelni określa statut. 

2. W skład senatu uczelni publicznej wchodzą: 

1) rektor jako przewodniczący, 

2) kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, 

3) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników nie 
będących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. 

3. W uczelni publicznej nauczyciele akademiccy posiadający stopień 
naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu. 

4. Statut uczelni publicznej określa tryb wyboru i procentowy udział w 
składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, pracowników 
nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantów oraz studentów z 
uwzględnieniem ust. 3. 

5. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni 
publicznej lub najwyższym organie kolegialnym uczelni niepublicznej nie 
może być mniejszy niż 15%. Liczbę przedstawicieli studentów i 
doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w 
uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani przez co 
najmniej jednego przedstawiciela z każdej z tych grup. 

6. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem 
doradczym, prorektorzy, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki oraz 
przedstawiciele związków zawodowych działających w tej uczelni, po 
jednym z każdego związku.  

7. W publicznej uczelni zawodowej w skład senatu wchodzą kanclerz oraz  
przedstawiciel wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z którą 
publiczna uczelnia zawodowa współdziała na podstawie zawartej 
umowy.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

Uwaga: poprawkę nr 51 należy głosować łącznie z poprawką nr 63. 

 

52) w art. 58 w ust. 3 wyrazy „nie może być mniejszy niż 15%” zastąpić wyrazami „nie może 
być mniejszy niż 20%; 

 - Klub Parlamentarny PO      - przyjąć 
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Uwaga: konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie zamiana wyrazów „15%” 
na „20%” w art. 64 i 68. 

 

53) w art. 58 w ust. 4 na końcu dodać wyrazy „a pozostali nauczyciele akademiccy stanowią 
nie mniej niż 15% statutowego składu senatu”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

54) w art. 58 dodać ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. W publicznej uczelni akademickiej pracownicy niebędący nauczycielami akademic-

kimi stanowią nie więcej niż 10% statutowego składu senatu”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

55) w art. 59 w ust. 1 skreślić wyrazy „w szczególności”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

 

56) w art. 59 w ust. 2: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni oraz ocena jego wykonania;”, 

b) dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) ustalanie, na zasadach i w granicach określonych w ustawie, pensum 
dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i osób oraz zasad obliczania 
godzin dydaktycznych;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 
57) w art. 62 w ust. 1 po wyrazach „są wiążące” dodać wyrazy „rektora i”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

58) w art. 62 w ust. 1 wyrazy „w zakresie kompetencji stanowiących” zastąpić wyrazami „w 
sprawach należących do jego kompetencji”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

59) w art. 62 w ust. 4 wyrazy „ust. 2 i 3” zastąpić wyrazami „ust. 1-3”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

60) w art. 63 w ust. 2 po wyrazach „organów uczelni” dodać wyrazy „lub kanclerza”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

61) w art. 63 w ust. 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 



 14

„2a) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

62) w art. 63 w ust. 2 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych w ustawie do jego kompetencji, a 

także określonych w innych przepisach”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

63) art. 64 nadać brzmienie: 
„Art. 64. 1. W skład rady podstawowej jednostki organizacyjnej wchodzi jej 

kierownik, który przewodniczy radzie, oraz kierownicy jednostek 
organizacyjnych wskazanych przez statut.  

2. Statut określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie rady 
podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli 
akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników nie będących 
nauczycielami akademickimi jednostki, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. 

3. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie podstawowej 
jednostki organizacyjnej uczelni nie może być mniejszy niż 15%. Liczbę 
przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do 
liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym 
że studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego 
przedstawiciela z każdej z tych grup. 

4. Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora stanowią 
więcej niż połowę statutowego składu rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej. 

 

 

 

5. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestniczą, 
z głosem doradczym, zastępcy kierownika podstawowej jednostki 
organizacyjnej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających 
w uczelni, po jednym z każdego związku.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

64) w art. 64 w ust. 4 dodaje się na koniec wyrazy „a pozostali nauczyciele akademiccy 
stanowią nie mniej niż 15% statutowego jej składu”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

65) w art. 64 dodać ust. 4a w brzmieniu: 
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„4a. W publicznej uczelni akademickiej pracownicy niebędący nauczycielami akademic-
kimi stanowią nie więcej niż 10% statutowego składu rady podstawowej jednostki 
organizacyjnej”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

66) w art. 65 w ust. 1 skreślić wyrazy: „w szczególności”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

67) w art. 65 w ust. 1 w pkt 2 skreślić wyrazy „zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat 
uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej,”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 67 należy głosować łącznie z poprawką nr 69. 

 

68) w art. 65 w ust. 1: 

a) dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej z wyników jej działalności;”, 

b) dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, obsadzane 
na podstawie mianowania.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

69) w art. 65 w ust. 1 w pkt 3 i 4 skreślić wyrazy „zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 
senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej,”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

70) w art. 65 w ust. 1 dodać pkt 5 w brzmieniu: 
„5) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego podstawowej jednostki organizacyjnej,”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

71) w art. 65 w ust. 1 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania dziekana z 

działalności wydziału.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

72) w art. 65 w ust. 3 po wyrazie „jednostki organizacyjnej” dodać wyrazy „w sprawach 
należących do jej kompetencji”; 
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 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 72 i 76 należy głosować łącznie. 

 

73) w art. 65 w ust. 4 skreślić wyrazy „kierownikowi tej jednostki”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

74) w art. 67 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej kieruje jednostką i reprezentuje ją 

na zewnątrz. Kierownik jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów 
jednostki.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

75) w art. 67 dodać ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej podejmuje decyzje dotyczące 

funkcjonowania jednostki, nie zastrzeżone dla innych organów uczelni lub kanclerza. 
1b. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ponadto: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych jednostki; 

2) dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie jednostki; 

3) podejmuje decyzje w innych sprawach określonych w ustawie lub statucie 
uczelni.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

76) w art. 67 w ust. 3 po wyrazach „uczelni niepublicznej” dodać wyrazy „w sprawach 
należących do ich kompetencji”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

 

77) w art. 67 w ust. 3 skreślić wyrazy „uchwałą rady tej jednostki organizacyjnej, 
regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

78) w art. 68 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „Statut uczelni publicznej określa” 
zastąpić wyrazami „Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów,”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - przyjąć 

 

79) w art. 68 w ust. 1 w pkt. 2 wyrazy „w pełnym wymiarze czasu pracy” zastąpić wyrazami 
„w co najmniej połowie pełnego wymiaru czasu pracy”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 



 17

80) w art. 68 dodać ust. 5 w brzmieniu: 
 
 
„5. Wybór przedstawicieli do kolegium elektorów odbywa się z zachowaniem zasad ust. 

1, z tym że elektorów spośród nauczycieli akademickich wybierają wszyscy 
nauczyciele akademiccy.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 
 
81) w art. 69 dodać ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W uczelni artystycznej rektor może być także wybrany spośród osób nie 
spełniających wymagań określonych w ust. 1.”; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

82) w art. 69 w ust. 2 po wyrazie „doktora” dodać wyraz „habilitowanego”; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

83) w art. 74 w ust. 1-4 po wyrazie „uczelni” skreślić wyraz „publicznej”; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

84) w art. 75: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Uchwała o odwołaniu rektora oraz prorektora jest podejmowana bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu 
organu, właściwego do wyboru rektora.”, 

b) skreślić ust. 4; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

85) w art. 77 w ust. 1 po wyrazie „po zasięgnięciu” dodać wyraz „pozytywnej”; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

86) w art. 78 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor za zgodą senatu.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

87) w art. 87 po wyrazach „w art. 12 ust. 1” dodać wyrazy „i art. 12a”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 



 18

88) art. 89 nadać brzmienie: 
„Art. 89. 1. Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności uczelni 

publicznych, w części dotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są 
corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na dany rok 
budżetowy. 

2. Wydatki budżetu państwa planowane na finansowanie działalności uczelni 
publicznych, w części nie dotyczącej wynagrodzeń waloryzowane są 
corocznie, co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

89) w art. 90 w ust. 6: 

a) zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 

 „Uczelnia niepubliczna spełniająca warunki określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 91 ust. 1 otrzymuje:”, 

b) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) dotację przeznaczoną na pokrycie opłat wnoszonych przez studentów studiów 
stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w 
wysokości równej wysokości kosztów kształcenia studentów na odpowiednich 
kierunkach studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich w uczelniach publicznych.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

90) w art. 91 ust 3 nadać brzmienie: 
„3. Minister przyznający dotację, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt. 1, może przyznać 

uczelni prowadzącej studia na szczególnie wysokim poziomie, potwierdzonym oceną 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, dodatkowe środki na kształcenie studentów na 
określonych kierunkach studiów lub na studiach łączących elementy różnych 
kierunków Środki przeznaczone na te cele nie mogą łącznie przekraczać 0,5% 
dotacji przeznaczonej na zadania określone w art. 90 ust. 1 pkt. 1.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

91) w art. 92 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów oraz studiów 

łączących elementy różnych kierunków, z uwzględnieniem standardów kształcenia 
oraz warunków kadrowych niezbędnych do prowadzenia studiów określonego 
stopnia, a także wskaźniki kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w 
poszczególnych dziedzinach nauki.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 
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92) w art. 92 w pkt 2 w lit. a wyrazy „danych o” zastąpić wyrazami „jakości kształcenia w 
uczelni oraz danych o”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

93) w art. 99 w ust. 3 po wyrazach „i stołówek studenckich” dodać wyrazy „ , z tym że część 
przeznaczona na pomoc materialną dla studentów nie może być mniejsza niż 85% 
wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

94) w art. 104 skreślić pkt 3; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

95) dodać art. 112a brzmieniu: 
„Art. 112a. 1. Senat uczelni określa rodzaje i liczbę stanowisk, na których nauczyciele 

akademiccy są zatrudniani na podstawie mianowania, z uwzględnieniem 
ust. 2. 

2. W uczelni publicznej nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie 
mianowania stanowią nie mniej niż połowę wszystkich nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu 
pracy.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

96) dodać art. 114a w brzmieniu: 
„Art. 114a. 1. Akt mianowania oraz umowa o pracę zawierane z nauczycielem 

akademickim określają strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia 
oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:  

  1)  rodzaj pracy,  

  2)  miejsce wykonywania pracy,  

  3)  informację czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w 
rozumieniu ustawy,  

  4) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze 
wskazaniem składników wynagrodzenia,  

  5)  wymiar czasu pracy,  

  6)  termin rozpoczęcia pracy.  

2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na 
podstawie mianowania jest złożenie oświadczenia czy uczelnia jest dla 
niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
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97) w art. 116: 

a) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Mianowanie po raz pierwszy w uczelni następuje na podstawie wyniku 
otwartego konkursu przeprowadzanego przez uczelnię, która ma zatrudnić 
kandydata.”, 

b) dodać ust. 3a-3c w brzmieniu: 

„3a. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 3, rada podstawowej 
jednostki organizacyjnej powołuje komisję konkursową złożoną z co najmniej 
trzech członków rady oraz recenzenta nie będącego pracownikiem tej jednostki, 
wyznaczonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną.  

3b. Konkurs unieważnia się, jeśli zgłosi się mniej niż trzech kandydatów 
spełniających formalne warunki konkursu. 

3c. Warunki, które powinni spełniać kandydaci otwartego konkursu, oraz protokół 
zakończonego lub unieważnionego konkursu podaje się do wiadomości 
publicznej w informatorze publikowanym w postaci elektronicznej przez 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

98) art. 120 skreślić; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 

99) w art. 121 skreślić pkt 2; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 

100) w art. 121 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) niedostarczenia orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na 
zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania 
okresowe lub kontrolne, w czasie jednego miesiąca od daty wydania 
orzeczenia;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

101) w art. 122 w ust. 2 liczbę „70” zastąpić liczbą „65”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

102) art. 124 skreślić; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

103) w art. 125 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „od 120 do 240” zastąpić wyrazami „od 120 do 
210”; 
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 - Porozumienie Kół Prawicowych 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

104) w art. 126 skreślić ust. 2; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

105) w art. 128 dodać ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Przepisy ust. 1-6 dotyczą odpowiednio pracowników bibliotecznych oraz 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach 
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

Uwaga: poprawkę nr 105 należy głosować łącznie z poprawką nr 107. 

 

106) w art. 129 w ust. 5 wyrazy „pięciu lat” zastąpić wyrazami „trzech lat”, wyrazy „sześciu 
miesięcy” zastąpić wyrazami „dwunastu miesięcy” oraz skreślić ostatnie zdanie; 

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

107) w art. 129 dodać ust. 9a w brzmieniu: 
„9a. Przepisy ust. 1 i ust. 5 dotyczą odpowiednio pracowników bibliotecznych oraz 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach 
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

108) w art. 135 ust. 2 nadać brzmienie: 
 
 
 
„2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej, z uzasadnieniem włącza się do 

akt osobowych nauczyciela akademickiego. Prawomocne orzeczenia komisji 
dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 137 ust. 
1 pkt 1 i 2, orzekające karę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, są ogłaszane przez ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w wydawanym przez niego dzienniku 
urzędowym.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

109) w art. 139 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z mocy prawa w przypadku, gdy 
nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie plagiatu lub innego oszustwa 
naukowego albo korupcję ( lub popełnienie płatnej protekcji).”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

110) w art. 147 dodać ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W przypadku gdy układ zbiorowy, o którym mowa w ust. 1 traci moc, stosuje się 

przepisy art. 146 ust. 1.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

111) w art. 148 dodać ust. 3 o brzmieniu: 
„3. Do obliczania wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za okres usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy stosuje się przepisy ust. 1 i 2.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 
 
112) w art. 151 dodać ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W uczelniach publicznych mogą być tworzone pracownicze programy emerytalne 
wykorzystujące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do wysokości 30%.”; 

 - Klub Parlamentarny LPR      - przyjąć 

 

113) w art. 157 w ust. 2 skreślić wyrazy „dla każdego kierunku studiów”; 

 - poseł M.Sokołowska z grupą posłów    - odrzucić 

 

114) art. 160 nadać brzmienie: 
„Art. 160. 1. Ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich wymaga zgromadzenia przez studenta liczby 
punktów oceny zaawansowania studiów określonej w rozporządzeniu 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o którym mowa w 
art. 159 ust. 2. 

2. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku 
odbycia praktyki zawodowej.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

115) w art. 161 w ust. 1 zdaniu drugiemu nadać brzmienie: 

 „Absolwenci studiów podyplomowych i kursów dokształcających otrzymują 
świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

116) w art. 173: 
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a) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się 
o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium 
mieszkaniowe.”, 

b) dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. Nr 63, poz. 593) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i 
art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 
99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963).”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

117) w art. 173 skreślić ust. 7; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

118) w art. 178 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Student może otrzymywać stypendia, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-7, w 

danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

119) w art. 186 ust. 4 nadać brzmienie: 
„4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb nostryfikacji, uwzględniając w szczególności możliwość i warunki 
zwalniania z całości lub części postępowania nostryfikacyjnego; 

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne;  

3) warunki, w których dla celów dalszego kształcenia dyplomy mogą być 
uznawane bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego;  

4) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań o nostryfikację 
dyplomu ukończenia studiów; 

5) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne;  

6) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania 
nostryfikacyjnego, uwzględniając możliwość obniżania lub zwalniania z opłat 
oraz sposób wnoszenia opłat;  

7) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 
nostryfikacyjnego.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

120) w art. 190: 
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a) ust. 3 nadać brzmienie: 

 

 

„3. Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie 
uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych pod nadzorem nauczyciela 
akademickiego. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych, w których bierze 
udział uczestnik studiów doktoranckich, nie może przekraczać 90 godzin 
dydaktycznych rocznie.”, 

b) dodać ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Uczestnikowi studiów doktoranckich można powierzyć samodzielne 
prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 
dzieło.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

121) w art. 203 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Do uczelnianych organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają 

innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni stosuje się 
odpowiednio art. 197 ust. 2 i 3, art. 198 i art. 199.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

122) w art. 205 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) unieważnienie postępowania o nadanie tytułu zawodowego”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - przyjąć 

 

Uwaga: poprawkę nr 122 należy głosować łącznie z poprawkami nr 123, 125 i 
128. 

 

123) w art. 207: 

a) w ust. 1 wyrazy „pkt 4 i 5” zastąpić wyrazami „pkt 4-6”, 

b) po ust. 3 dodać ust. 3a oraz ust. 5 w brzmieniu: 

„3a. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na 
przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego 
utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego. 

5. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza 
popełnienie czynu, o którym mowa w art. 207 ust. 3a, rektor wstrzymuje 
postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez 
komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - przyjąć 
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124) dodać nowy dział oraz art. w brzmieniu: 
„Dział Va 

Art. 223a. 1. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 
października każdego roku, w szkołach wyższych obchodzony będzie 
Dzień Edukacji Narodowej. 

2. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników szkolnictwa 
wyższego i jest on wolny od zajęć dydaktycznych.”; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

125) w art. 232 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

...) w art. 122 skreśla się wyrazy „art. 115”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - przyjąć 

 

126) dodać art. 232a w brzmieniu: 

„Art. 232a. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w 
organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 
osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. 
zm.) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator oraz osoba 
powołana, wybrana lub mianowana na określone w innych ustawach 
kierownicze stanowisko państwowe, przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, 
dyrektor generalny w ministerstwie, urzędzie centralnym lub urzędzie 
wojewódzkim oraz sędzia, prokurator i adwokat, a także rektor, 
prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w publicznej 
i niepublicznej szkole wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego i członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS    

 - Porozumienie Kół Prawicowych     - odrzucić 

 

127) w art. 242: 

a) zmianie drugiej nadać brzmienie: 

„2) w art. 9: 

a) uchyla się ust. 5, 

b) w ust. 6 wyrazy „w ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „w ust. 4”;”; 

b) skreślić zmianę trzecią; 

c) w zmianie piątej dodać nową zmianę a1 w brzmieniu:  
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„a1) dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:  

 „5a. Recenzentów w przewodzie habilitacyjnym powołują:  

1) rada właściwej jednostki organizacyjnej – w liczbie dwóch, 

2) Centralna Komisja – w liczbie dwóch. 

5b. Recenzenci, o których mowa w ust. 5a uczestniczą w przewodzie 
habilitacyjnym na takich samych zasadach.”; 

d) po zmianie piątej dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 23. 1. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub 

pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub 
habilitacyjną, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z 
pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w 
rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, 
na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium 
habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony 
rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. 

2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o których mowa w 
ust. 1, przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop 
wypoczynkowy.” ; 

e) zmianie szóstej nadać brzmienie:  

„6) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora powołuje się czterech 
recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej 
szkole wyższej lub w innej placówce naukowej, której pracownikiem jest 
osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora, albo będącego członkiem 
rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. 
Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej 
lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki. Recenzentów, po dwóch, 
powołują rada właściwej jednostki organizacyjnej oraz Centralna Komisja, 
uczestniczą oni w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na takich 
samych zasadach.”;”; 

f) w zmianie dziesiątej ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Centralna Komisja podejmuje uchwały w sprawach, o których mowa w art. 
15 ust. 3, w art. 19 ust. 3 po zasięgnięciu opinii co najmniej jednego 
recenzenta.” 

- Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

Uwaga: poprawkę nr 127 należy głosować łącznie z poprawką nr 136. 

 

128) w art. 242 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) po art. 29 dodać art. 29a w brzmieniu: 
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„Art. 29a. 1. Rada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna 
Komisja, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w 
sprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę 
nadania tytułu lub stopnia osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień 
przypisała sobie autorstwo  istotnego fragmentu lub innych elementów 
cudzego utworu lub ustalenia naukowego. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, nie wyłączają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, karnej i cywilnoprawnej.”; 

 - Klub Parlamentarny PO      - przyjąć 

 

129) w art. 242 w zmianie 11 odnoszącej się do art. 39 ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 
„2. Okres odbywania studiów doktoranckich, niezależnie od daty ich zakończenia, nie 

dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, po uzyskaniu przez doktoranta stopnia doktora. 

3. W przypadku przerwania przez doktoranta studiów doktoranckich z powodu podjęcia 
zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, 
okres odbywania studiów doktoranckich zalicza się do okresu, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, po uzyskaniu przez doktoranta stopnia doktora.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - odrzucić 

 

130) w art. 242 w zmianie czwartej odnoszącej się do art. 19 ust. 1 nadać brzmienie:  
„1. Uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego staje się prawomocna 

po jej zatwierdzeniu przez senat uczelni posiadającej prawo do używania nazwy 
uniwersytet lub przez Centralną Komisję, w odniesieniu do pozostałych uczelni. 
Uchwałę uważa się za zatwierdzoną, jeżeli Centralna Komisja nie zgłosi zastrzeżeń 
w ciągu czterech miesięcy od daty przekazania jej akt przewodu habilitacyjnego.”; 

 - Klub Parlamentarny UP      - odrzucić 

 

131) po art. 249 dodać art. 249a w brzmieniu: 
„Art. 249a. 1. Złożone na podstawie ustaw, o których mowa w art. 264 pkt 2 i 3 

wnioski o utworzenie uczelni rozpatrywane są w trybie i na zasadach 
określonych w niniejszej ustawie.  

2. Jeżeli wniosek o utworzenie uczelni zawodowej nie spełnia wymagań 
określonych w art. 16 a niniejszej ustawy, w terminie roku od dnia wejścia 
w życie ustawy może zostać uzupełniony i podlega rozpatrzeniu w trybie i 
na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie. Po tym terminie 
niezakończone postępowania w sprawie utworzenia uczelni zawodowych 
niespełniające wymagań określonych w art. 15 a zostają zakończone.”; 

- Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

132) w art. 254 dodać ust. 6a w brzmieniu: 
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„6a. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowiskach: kustosza 
bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty na podstawie 
mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku i na tych samych zasadach.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS      - przyjąć 

 

133) w art. 255 skreślić ust. 2; 

 - Klub Parlamentarny Samoobrona RP    - odrzucić 

 

134) po art. 255 dodać art. 255a w brzmieniu: 
„Art. 255a. 1. Niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy postępowania w 

sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej  studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich prowadzone są na podstawie 
przepisów dotychczasowych.  

2. Urlopy dla celów naukowych, artystycznych  lub kształcenia zawodowego, 
urlopy dla poratowania zdrowia oraz urlopy udzielone w związku z 
przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej udzielone przed 
dniem wejścia w życie ustawy, są wykorzystywane na zasadach i w 
wymiarze ustalonym na podstawie dotychczasowych przepisów.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

 

135) w art. 257 w ust. 3 wyrazy „w art. 76 ust. 1” zastąpić wyrazami „w art. 73 ust. 2 i w art. 
76 ust. 2”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 

136) dodać art. 259a w brzmieniu: 

„Art. 259a. Do przewodów habilitacyjnych i postępowań o nadanie stopnia 
habilitowanego i tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 242 w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

 - Klub Parlamentarny SLD      - przyjąć 
 
 
 
Warszawa, dnia  1 czerwca  2005 r. 
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