
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 marca 2022 r. 

Poz. 574 

 

OBWIESZCZENIE  

MARSZAĞKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogğaszaniu akt·w normatywnych i nie-

kt·rych innych akt·w prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogğasza siň w zağŃczniku do niniejszego obwieszczenia jedno-

lity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), z uwzglňdnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1) ustawŃ z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo oŜwiatowe oraz niekt·rych innych ustaw (Dz. U. poz. 619), 

2) ustawŃ z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy ï Przepisy 

wprowadzajŃce ustawň ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce (Dz. U. poz. 1630), 

3) ustawŃ z dnia 1 paŦdziernika 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy o szczeg·l-

nych instrumentach wsparcia w zwiŃzku z rozprzestrzenianiem siň wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2141), 

4) ustawŃ z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz niekt·rych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459) 

oraz zmian wynikajŃcych z przepis·w ogğoszonych przed dniem 3 marca 2022 r. 

2. Podany w zağŃczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 8 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo oŜwiatowe oraz niekt·rych innych ustaw (Dz. U. poz. 619), 

kt·ry stanowi: 

ĂArt. 8. Ustawa wchodzi w Ũycie z dniem nastňpujŃcym po dniu ogğoszenia, z wyjŃtkiem: 

1) art. 3 pkt 2, kt·ry wchodzi w Ũycie z dniem 1 wrzeŜnia 2021 r.; 

2) art. 1 pkt 2ï4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4, kt·re wchodzŃ w Ũycie po upğywie 14 dni od dnia ogğoszenia.ò; 

2) art. 4ï6 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy ï 

Przepisy wprowadzajŃce ustawň ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce (Dz. U. poz. 1630), kt·re stanowiŃ: 

ĂArt. 4. Postňpowania w sprawie dokonania wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w zakresie zmiany danych, 

o kt·rych mowa w art. 37 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, wszczňte i niezakoŒczone przed dniem wejŜcia w Ũycie 

niniejszej ustawy prowadzi siň na podstawie przepis·w dotychczasowych. 

Art. 5. Przepisu art. 209 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje siň do doktorant·w, kt·rzy zostali zatrudnieni 

w zwiŃzku z realizacjŃ projektu badawczego, o kt·rym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, przed dniem wejŜcia 

w Ũycie niniejszej ustawy. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w Ũycie po upğywie 14 dni od dnia ogğoszenia.ò; 
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3) art. 3ï7 ustawy z dnia 1 paŦdziernika 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy 

o szczeg·lnych instrumentach wsparcia w zwiŃzku z rozprzestrzenianiem siň wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2141), 

kt·re stanowiŃ: 

ĂArt. 3. TracŃ moc decyzje o zawieszeniu nauczycieli akademickich w peğnieniu obowiŃzk·w podjňte w toku 

postňpowania wyjaŜniajŃcego przed dniem wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy na podstawie art. 302 ust. 1 ustawy zmie-

nianej w art. 1. 

Art. 4. 1. Wszczňte i niezakoŒczone przed dniem wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy postňpowania wyjaŜniajŃce i postň-

powania dyscyplinarne prowadzone na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie, w jakim dotyczŃ wyraŨania 

przez nauczycieli akademickich przekonaŒ religijnych, ŜwiatopoglŃdowych lub filozoficznych, umarza siň. 

2. Rzecznicy dyscyplinarni dokonujŃcy w dniu wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy czynnoŜci, o kt·rych mowa w art. 285 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w sprawach, kt·re dotyczŃ wyraŨania przez nauczyciela akademickiego przekonaŒ 

religijnych, ŜwiatopoglŃdowych lub filozoficznych, wydajŃ, w terminie 14 dni od dnia wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy, 

postanowienie o odmowie wszczňcia postňpowania wyjaŜniajŃcego. 

Art. 5. Kary dyscyplinarne orzeczone przed dniem wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy zmie-

nianej w art. 1, w zakresie, w jakim dotyczŃ wyraŨania przez nauczycieli akademickich przekonaŒ religijnych, Ŝwiato-

poglŃdowych lub filozoficznych, ulegajŃ zatarciu. 

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 306 ustawy zmienianej w art. 1 zachowujŃ moc do dnia 

wejŜcia w Ũycie przepis·w wykonawczych wydanych na podstawie art. 306 ustawy zmienianej w art. 1, nie dğuŨej jednak 

niŨ przez 6 miesiňcy. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w Ũycie po upğywie 14 dni od dnia ogğoszenia.ò; 

4) art. 8ï16 i art. 18 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz 

niekt·rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459), kt·re stanowiŃ: 

ĂArt. 8. JeŨeli wniosek o kredyt na studia medyczne, o kt·rym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

zostağ zğoŨony w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela siň na pokrycie opğat za usğugi 

edukacyjne ponoszone od tego semestru. 

Art. 9. Rektorzy uczelni, w kt·rych sŃ prowadzone studia na kierunku lekarskim, przekazujŃ informacjň, o kt·rej 

mowa w art. 103a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 10 dni od dnia wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy. 

Art. 10. Minister wğaŜciwy do spraw zdrowia ustala oraz ogğasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzňdo-

wym Rzeczypospolitej Polskiej ĂMonitor Polskiò maksymalnŃ wysokoŜĺ kredytu na studia medyczne, o kt·rej mowa 

w art. 103a ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 21 dni od dnia wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy. 

Art. 11. 1. Bank dokonuje wypğaty pierwszej transzy kredytu na studia medyczne za pierwszy semestr roku aka-

demickiego 2021/2022 na zasadach, o kt·rych mowa w art. 103b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 14 dni 

od dnia podpisania umowy kredytu na studia medyczne. 

2. Uczelnia zwraca studentowi kwotň opğaty za usğugi edukacyjne wniesionej przez niego na rachunek bankowy 

uczelni, w przypadku gdy okres, za kt·ry zostağa wniesiona ta opğata, podlega finansowaniu z kredytu na studia medyczne. 

W przypadku wystŃpienia sytuacji, o kt·rej mowa w zdaniu pierwszym, uczelnia dokonuje zwrotu opğaty na rachunek 

bankowy, z kt·rego wniesiono opğatň za usğugi edukacyjne, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez studenta 

waŨnej umowy kredytu na studia medyczne, obejmujŃcej swoim zakresem opğacony okres studi·w. 

Art. 12. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy siň Fundusz Kredytowania Studi·w Medycznych. 

Art. 13. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytowania Studi·w Medycznych, o kt·rym mowa w art. 422b 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2021 oraz rok 2022 Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi 

wğaŜciwemu do spraw zdrowia, a takŨe ministrowi wğaŜciwemu do spraw finans·w publicznych, w terminie 21 dni od dnia 

wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy. 

Art. 14. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Kredytowania Studi·w Medycznych, o kt·rym mowa 

w art. 422b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2021 oraz rok 2022 minister wğaŜciwy do spraw zdrowia zatwierdza 

w porozumieniu z ministrem wğaŜciwym do spraw finans·w publicznych, w terminie 21 dni od dnia upğywu terminu, 

o kt·rym mowa w art. 13. 

Art. 15. Do um·w kredytu studenckiego zawartych przed dniem wejŜcia w Ũycie niniejszej ustawy stosuje siň przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 
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Art. 16. Do przyznawania ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4 i art. 359 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022 stosuje siň przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.ò 

ĂArt. 18. Ustawa wchodzi w Ũycie po upğywie 14 dni od dnia ogğoszenia, z wyjŃtkiem: 

1) art. 7 pkt 1 i 5, kt·re wchodzŃ w Ũycie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 

1a) art. 3 pkt 1 lit. a i cïe, kt·re wchodzŃ w Ũycie z dniem 1 sierpnia 2022 r.; 

2) art. 3 pkt 6, kt·ry wchodzi w Ũycie z dniem 31 grudnia 2022 r.; 

3) art. 1 pkt 2 i art. 3 pkt 5, kt·re wchodzŃ w Ũycie z dniem 1 stycznia 2023 r.ò. 

Marszağek Sejmu: E. Witek 
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ZağŃcznik do obwieszczenia Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. (poz. 574) 

USTAWA  

z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce 

UznajŃc, Ũe dŃŨenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie jest szczeg·lnie szlachetnŃ 

dziağalnoŜciŃ czğowieka, oraz dostrzegajŃc fundamentalnŃ rolň nauki w tworzeniu cywilizacji, okreŜla siň zasady funkcjo-

nowania szkolnictwa wyŨszego oraz prowadzenia dziağalnoŜci naukowej w oparciu o nastňpujŃce pryncypia: 

ï obowiŃzkiem wğadzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunk·w dla wolnoŜci badaŒ naukowych i tw·rczoŜci 

artystycznej, wolnoŜci nauczania oraz autonomii spoğecznoŜci akademickiej, 

ï kaŨdy uczony ponosi odpowiedzialnoŜĺ za jakoŜĺ i rzetelnoŜĺ prowadzonych badaŒ oraz za wychowanie mğodego 

pokolenia, 

ï uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizujŃ misjň o szczeg·lnym znaczeniu dla paŒstwa i narodu: wnoszŃ kluczowy 

wkğad w innowacyjnoŜĺ gospodarki, przyczyniajŃ siň do rozwoju kultury, wsp·ğksztağtujŃ standardy moralne obowiŃzujŃce 

w Ũyciu publicznym. 

DZIAĞ I 

Przepisy og·lne 

Art.  1. Ustawa okreŜla zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki. 

Art.  2. MisjŃ systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki jest prowadzenie najwyŨszej jakoŜci ksztağcenia oraz dziağalnoŜci 

naukowej, ksztağtowanie postaw obywatelskich, a takŨe uczestnictwo w rozwoju spoğecznym oraz tworzeniu gospodarki 

opartej na innowacjach. 

Art.  3. 1. PodstawŃ systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki jest wolnoŜĺ nauczania, tw·rczoŜci artystycznej, badaŒ nauko-

wych i ogğaszania ich wynik·w oraz autonomia uczelni. 

2. System szkolnictwa wyŨszego i nauki funkcjonuje z poszanowaniem standard·w miňdzynarodowych, zasad etycznych 

i dobrych praktyk w zakresie ksztağcenia i dziağalnoŜci naukowej oraz z uwzglňdnieniem szczeg·lnego znaczenia spoğecznej 

odpowiedzialnoŜci nauki. 

Art.  4. 1. DziağalnoŜĺ naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz tw·rczoŜĺ artystycznŃ. 

2. Badania naukowe sŃ dziağalnoŜciŃ obejmujŃcŃ: 

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne majŃce przede wszystkim na celu zdobywanie 

nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych fakt·w bez nastawienia na bezpoŜrednie zastosowanie komer-

cyjne; 

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace majŃce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejňtnoŜci, nastawione na 

opracowywanie nowych produkt·w, proces·w lub usğug lub wprowadzanie do nich znaczŃcych ulepszeŒ. 

3. Prace rozwojowe sŃ dziağalnoŜciŃ obejmujŃcŃ nabywanie, ğŃczenie, ksztağtowanie i wykorzystywanie dostňpnej  

aktualnie wiedzy i umiejňtnoŜci, w tym w zakresie narzňdzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji 

oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produkt·w, proces·w lub usğug, z wyğŃczeniem dzia-

ğalnoŜci obejmujŃcej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeŨeli takie zmiany majŃ charakter ulepszeŒ. 

4. Tw·rczoŜĺ artystyczna jest dziağalnoŜciŃ obejmujŃcŃ dziağania tw·rcze w sztuce, kt·rej efektem jest stanowiŃce wkğad 

w rozw·j kultury dzieğo artystyczne materialne lub niematerialne, w tym takŨe artystyczne wykonanie. 

Art.  5. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzi siň w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, a tw·rczoŜĺ 

artystycznŃ ï w dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych. 

2. Ksztağcenie prowadzi siň w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych lub dziedzinie sztuki i dyscyplinach artys-

tycznych. 

3. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, klasyfikacjň dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, majŃc na uwadze systematykň dziedzin i dyscyplin przyjňtŃ 

przez Organizacjň Wsp·ğpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), bezpieczeŒstwo paŒstwa, koniecznoŜĺ dochowania zobowiŃzaŒ 

miňdzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz cele, kt·rych realizacji sğuŨy klasyfikacja. 
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Art.  6. 1. Rada Ministr·w okreŜla politykň naukowŃ paŒstwa. 

2. Polityka naukowa paŒstwa jest dokumentem strategicznym wskazujŃcym priorytety w zakresie funkcjonowania 

systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki. 

3. Realizacja polityki naukowej paŒstwa podlega ewaluacji nie rzadziej niŨ raz na 5 lat. 

Art.  7. 1. System szkolnictwa wyŨszego i nauki tworzŃ: 

1) uczelnie; 

2) federacje podmiot·w systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki, zwane dalej Ăfederacjamiò; 

3) Polska Akademia Nauk, dziağajŃca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej ĂPANò; 

4) instytuty naukowe PAN, dziağajŃce na podstawie ustawy, o kt·rej mowa w pkt 3, zwane dalej Ăinstytutami PANò; 

5) instytuty badawcze, dziağajŃce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 498); 

6) miňdzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrňbnych ustaw dziağajŃce na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwane dalej Ăinstytutami miňdzynarodowymiò; 

6a) Centrum Ğukasiewicz, dziağajŃce na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Ğukasiewicz (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2098); 

6b) instytuty dziağajŃce w ramach Sieci Badawczej Ğukasiewicz, zwane dalej Ăinstytutami Sieci Ğukasiewiczò; 

7) Polska Akademia UmiejňtnoŜci, zwana dalej ĂPAUò; 

8) inne podmioty prowadzŃce gğ·wnie dziağalnoŜĺ naukowŃ w spos·b samodzielny i ciŃgğy. 

2. Na rzecz systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki dziağajŃ: 

1) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, dziağajŃca na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), zwana dalej ĂNAWAò; 

2) Narodowe Centrum BadaŒ i Rozwoju, dziağajŃce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

BadaŒ i Rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 1861), zwane dalej ĂNCBiRò; 

3) Narodowe Centrum Nauki, dziağajŃce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zwane dalej ĂNCNò; 

4) Agencja BadaŒ Medycznych, dziağajŃca na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji BadaŒ Medycznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 451). 

Art.  8. 1. Przepis·w dziağ·w IIïIV, dziağu VI rozdziağu 1 oraz dziağ·w VIIïIX i  XIIïXIV nie stosuje siň do uczelni 

i wyŨszych seminari·w duchownych prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe, z wyjŃtkiem Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawğa II, chyba Ũe ustawa lub umowa miňdzy RadŃ Ministr·w a wğadzami koŜcioğa lub 

innego zwiŃzku wyznaniowego stanowi inaczej. 

2. Ustawy nie stosuje siň do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne, z wyjŃtkiem art. 47. 

DZIAĞ II 

Szkolnictwo wyŨsze 

Rozdziağ 1 

Uczelnie 

Art.  9. 1. Uczelnia posiada osobowoŜĺ prawnŃ. 

2. Uczelnia jest autonomiczna na zasadach okreŜlonych w ustawie. 

3. Uczelnia prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku. 

4. Uczelnia prowadzi dziağalnoŜĺ w swojej siedzibie, a w przypadku gdy siedziba znajduje siň na obszarze zwiŃzku 

metropolitalnego ï na tym obszarze. Uczelnia moŨe prowadziĺ dziağalnoŜĺ poza siedzibŃ albo tym obszarem ï w swojej filii. 

5. Organy wğadzy publicznej mogŃ podejmowaĺ rozstrzygniňcia dotyczŃce uczelni tylko w przypadkach przewidzianych 

w ustawach. 
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Art.  10. 1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowiŃ wsp·lnotň uczelni. 

2. Czğonkowi wsp·lnoty uczelni przysğuguje czynne prawo wyborcze w uczelni. 

Art.  11. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni sŃ: 

1) prowadzenie ksztağcenia na studiach; 

2) prowadzenie ksztağcenia na studiach podyplomowych lub innych form ksztağcenia; 

3) prowadzenie dziağalnoŜci naukowej, Ŝwiadczenie usğug badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki; 

4) prowadzenie ksztağcenia doktorant·w; 

5) ksztağcenie i promowanie kadr uczelni; 

6) stwarzanie osobom niepeğnosprawnym warunk·w do peğnego udziağu w: 

a) procesie przyjmowania na uczelniň w celu odbywania ksztağcenia, 

b) ksztağceniu, 

c) prowadzeniu dziağalnoŜci naukowej; 

7) wychowywanie student·w w poczuciu odpowiedzialnoŜci za paŒstwo polskie, tradycjň narodowŃ, umacnianie zasad 

demokracji i poszanowanie praw czğowieka; 

8) stwarzanie warunk·w do rozwoju kultury fizycznej student·w; 

9) upowszechnianie i pomnaŨanie osiŃgniňĺ nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostňpnianie zbior·w biblio-

tecznych, informacyjnych i archiwalnych; 

10) dziağanie na rzecz spoğecznoŜci lokalnych i regionalnych. 

2. Podstawowym zadaniem uczelni zawodowej jest r·wnieŨ prowadzenie ksztağcenia specjalistycznego. 

3. Zadania, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i pkt 6 lit.  c, nie sŃ podstawowymi zadaniami uczelni zawodowej. 

4. Zadaniem uczelni publicznej prowadzŃcej ksztağcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo w zakresie 

nauk weterynaryjnych moŨe byĺ takŨe uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie 

i formach okreŜlonych w przepisach o dziağalnoŜci leczniczej albo przepisach o zakğadach leczniczych dla zwierzŃt. 

5. Uczelnia moŨe prowadziĺ domy studenckie i stoğ·wki studenckie. 

Art.  12. Uczelnia moŨe prowadziĺ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ wyodrňbnionŃ organizacyjnie i finansowo od dziağalnoŜci po-

legajŃcej na wykonywaniu zadaŒ, o kt·rych mowa w art. 11, w zakresie i formach okreŜlonych w statucie, w szczeg·lnoŜci 

przez tworzenie sp·ğek kapitağowych. 

Art.  13. 1. Uczelnia jest: 

1) uczelniŃ publicznŃ, jeŨeli jest utworzona przez organ paŒstwa; 

2) uczelniŃ niepublicznŃ, jeŨeli jest utworzona przez osobň fizycznŃ albo osobň prawnŃ innŃ niŨ jednostka samorzŃdu 

terytorialnego albo paŒstwowa albo samorzŃdowa osoba prawna, zwanŃ dalej ĂzağoŨycielemò. 

2. Uczelnia jest uczelniŃ akademickŃ albo zawodowŃ. 

Art.  14. 1.1) Uczelnia jest uczelniŃ akademickŃ, jeŨeli prowadzi dziağalnoŜĺ naukowŃ i posiada kategoriň naukowŃ A+, 

A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej. 

2. Uczelnia akademicka prowadzi studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

3. Uczelnia akademicka moŨe prowadziĺ ksztağcenie doktorant·w. 

4. Uczelnia prowadzŃca ksztağcenie specjalistyczne, kt·ra stağa siň uczelniŃ akademickŃ, prowadzi je na dotychczaso-

wych zasadach, z tym Ũe nie prowadzi przyjňĺ na to ksztağcenie. 

Art.  15. 1.1) Uczelnia jest uczelniŃ zawodowŃ, jeŨeli prowadzi ksztağcenie uwzglňdniajŃce potrzeby otoczenia spo-

ğeczno-gospodarczego oraz nie speğnia warunku, o kt·rym mowa w art. 14 ust. 1. 

2.2) Uczelnia zawodowa nie moŨe prowadziĺ ksztağcenia na studiach o profilu og·lnoakademickim, z wyğŃczeniem 

studi·w przygotowujŃcych do wykonywania zawod·w, o kt·rych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2, jeŨeli przepisy wydane na 

podstawie art. 68 ust. 3 w zakresie dotyczŃcym tych studi·w okreŜlajŃ dla nich profil og·lnoakademicki. 

 
1) Wejdzie w Ũycie z dniem 1 paŦdziernika 2022 r. na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ï Przepisy wprowadzajŃce 

ustawň ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2020 r. poz. 695). 
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce 

oraz niekt·rych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459), kt·ra weszğa w Ũycie z dniem 18 grudnia 2021 r. 



  

Dziennik Ustaw ï 7 ï Poz. 574 

 

 

3. Uczelnia zawodowa prowadzi studia pierwszego stopnia. 

4. Uczelnia zawodowa moŨe prowadziĺ: 

1) studia drugiego stopnia; 

2) jednolite studia magisterskie; 

3) ksztağcenie specjalistyczne. 

5.1) Uczelnia akademicka moŨe zğoŨyĺ do ministra wğaŜciwego do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, zwanego 

dalej Ăministremò, wniosek o zakwalifikowanie jej do grupy uczelni zawodowych. 

6.1) W terminie 30 dni minister, w drodze decyzji administracyjnej, moŨe zakwalifikowaĺ uczelniň do grupy 

uczelni zawodowych. 

7.1) Uczelnia akademicka, kt·ra w wyniku ewaluacji jakoŜci dziağalnoŜci naukowej nie speğnia warunku, o kt·rym 

mowa w art. 14 ust. 1, staje siň uczelniŃ zawodowŃ w dniu, w kt·rym decyzje o przyznaniu tej uczelni kategorii nauko-

wych stağy siň ostateczne. 

8.1) Uczelnia, kt·ra stağa siň uczelniŃ zawodowŃ, dostosowuje prowadzone ksztağcenie na studiach do wymagania 

okreŜlonego w ust. 2, w terminie 12 miesiňcy od dnia zaprzestania speğniania warunku, o kt·rym mowa w art. 14 ust. 1, 

albo dorňczenia decyzji o zakwalifikowaniu do grupy uczelni zawodowych. 

9.1) Uczelnia prowadzŃca ksztağcenie doktorant·w, kt·ra stağa siň uczelniŃ zawodowŃ, zaprzestaje ksztağcenia 

doktorant·w z koŒcem roku akademickiego, w kt·rym zaprzestağa speğniaĺ warunek, o kt·rym mowa w art. 14 ust. 1, 

albo dorňczono jej decyzjň o zakwalifikowaniu do grupy uczelni zawodowych. Przepisy art. 206 stosuje siň. 

Art.  16. 1. Wyraz Ăakademiaò jest zastrzeŨony dla nazwy uczelni akademickiej. 

1a.3) Wyrazy Ăakademia nauk stosowanychò sŃ zastrzeŨone dla nazwy uczelni zawodowej, kt·ra speğnia ğŃcznie nastň-

pujŃce warunki: 

1) funkcjonuje co najmniej 10 lat; 

2) liczba student·w ksztağcŃcych siň w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 student·w ksztağci siň 

na studiach stacjonarnych; 

3) co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 

4) prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach; 

5) prowadzi ksztağcenie na co najmniej 1 kierunku studi·w przygotowujŃcych do wykonywania zawod·w, o kt·rych mowa 

w art. 68 ust. 1, lub kierunku studi·w koŒczŃcych siň uzyskaniem tytuğu zawodowego inŨyniera lub magistra inŨyniera; 

6) Ũaden kierunek studi·w prowadzonych przez uczelniň nie zostağ oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej 

przez PolskŃ Komisjň AkredytacyjnŃ, zwanŃ dalej ĂPKAò, oceny jakoŜci ksztağcenia. 

2. Wyraz Ăpolitechnikaò jest zastrzeŨony dla nazwy uczelni akademickiej posiadajŃcej kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ 

w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inŨynieryjnych i technicznych. 

3. Wyraz Ăuniwersytetò jest zastrzeŨony dla nazwy uczelni akademickiej posiadajŃcej kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ 

w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zwanych dalej Ădyscyplinamiò, zawierajŃcych siň w co naj-

mniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej Ădziedzinamiò. 

4.4) W przypadku uzyskania kategorii naukowej skutkujŃcej koniecznoŜciŃ zmiany nazwy uczelni na zasadach okreŜ-

lonych w ust. 1, 2 i 3, uczelnia moŨe posğugiwaĺ siň nazwŃ dotychczasowŃ. 

5.5) W przypadku zaprzestania speğniania przez uczelniň uŨywajŃcŃ w swojej nazwie wyraz·w Ăakademia nauk stoso-

wanychò warunk·w, o kt·rych mowa w ust. 1a, uczelnia moŨe nadal posğugiwaĺ siň tŃ nazwŃ. 

6.5) Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwň zawierajŃcŃ wyrazy zastrzeŨone, o kt·rych mowa w ust. 1ï3, moŨe 

nastŃpiĺ po uzyskaniu zgody ministra wydanej, na wniosek uczelni lub zağoŨyciela, w drodze decyzji administracyjnej. 

 
3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy ï 

Przepisy wprowadzajŃce ustawň ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce (Dz. U. poz. 1630), kt·ra weszğa w Ũycie z dniem 21 wrzeŜnia 

2021 r. 
4) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 



  

Dziennik Ustaw ï 8 ï Poz. 574 

 

 

7.5) Zmiana nazwy niepublicznej uczelni zawodowej na nazwň zawierajŃcŃ wyrazy Ăakademia nauk stosowanychò 

moŨe nastŃpiĺ, jeŨeli uczelnia speğnia ğŃcznie warunki, o kt·rych mowa w ust. 1a, na dzieŒ zğoŨenia wniosku, o kt·rym mowa 

w ust. 6, oraz speğniağa je w zakresie ust. 1a: 

1) pkt 2ï5 ï w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 ï w okresie 3 lat akademickich 

ï poprzedzajŃcych rok akademicki, w kt·rym zğoŨono wniosek. 

8.5) W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 6, weryfikacja speğniania przez uczelniň niepublicznŃ warunk·w, o kt·rych 

mowa w ust. 1ï3, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1, z tym 

Ũe speğnianie warunk·w, o kt·rych mowa w: 

1) ust. 1, 2 i 3 ï ustala siň wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku, o kt·rym mowa w ust. 6; 

2) ust. 1a ï ustala siň wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku, o kt·rym mowa w ust. 6, a w odniesieniu do lat akademickich 

w okresach wskazanych w ust. 7 ï na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczeg·lnych latach. 

Art.  17. 1. Organami uczelni: 

1) publicznej ï sŃ rada uczelni, rektor i senat; 

2) niepublicznej ï sŃ rektor i senat. 

2. Statut uczelni moŨe przewidywaĺ r·wnieŨ inne organy uczelni. 

Art.  18. 1. Do zadaŒ rady uczelni naleŨy: 

1) opiniowanie projektu strategii uczelni; 

2) opiniowanie projektu statutu; 

3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni; 

4) monitorowanie zarzŃdzania uczelniŃ; 

5) wskazywanie kandydat·w na rektora, po zaopiniowaniu przez senat; 

6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 

7) wykonywanie innych zadaŒ okreŜlonych w statucie. 

2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni: 

1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 

2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 

3) zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

3. W ramach wykonywania zadaŒ rada uczelni moŨe ŨŃdaĺ wglŃdu do dokument·w uczelni. 

4. WykonujŃc czynnoŜci zwiŃzane z zadaniami, o kt·rych mowa w ust. 1 i 2, czğonkowie rady uczelni kierujŃ siň dobrem 

uczelni i dziağajŃ na jej rzecz. 

5. Rada uczelni skğada senatowi roczne sprawozdanie z dziağalnoŜci. 

Art.  19. 1. W skğad rady uczelni wchodzi: 

1) 6 albo 8 os·b powoğywanych przez senat; 

2) przewodniczŃcy samorzŃdu studenckiego. 

2. Osoby spoza wsp·lnoty uczelni stanowiŃ co najmniej 50% os·b, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art.  20. 1. Czğonkiem rady uczelni moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) ma peğnŃ zdolnoŜĺ do czynnoŜci prawnych; 

2) korzysta z peğni praw publicznych; 

3) nie byğa skazana prawomocnym wyrokiem za umyŜlne przestňpstwo lub umyŜlne przestňpstwo skarbowe; 

4) nie byğa karana karŃ dyscyplinarnŃ; 
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5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowağa w organach bezpieczeŒstwa paŒstwa w rozu-

mieniu art. 2 ustawy z dnia 18 paŦdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ·w bezpieczeŒstwa 

paŒstwa z lat 1944ï1990 oraz treŜci tych dokument·w (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), nie peğniğa w nich sğuŨby ani nie 

wsp·ğpracowağa z tymi organami; 

6) posiada wyksztağcenie wyŨsze ï w przypadku czğonk·w rady uczelni, o kt·rych mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1; 

7) nie ukoŒczyğa 67. roku Ũycia do dnia rozpoczňcia kadencji. 

2. Do czğonk·w rad uczelni nie stosuje siň przepis·w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzŃdzania 

mieniem paŒstwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933). 

3. Czğonkostwa w radzie uczelni nie moŨna ğŃczyĺ z peğnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, czğonkostwem 

w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

4. Czğonkostwo w radzie uczelni wygasa w przypadku Ŝmierci, rezygnacji z czğonkostwa, niezğoŨenia oŜwiadczenia, 

o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paŦdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ·w bez-

pieczeŒstwa paŒstwa z lat 1944ï1990 oraz treŜci tych dokument·w, zwanego dalej ĂoŜwiadczeniem lustracyjnymò, infor-

macji, o kt·rej mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej ĂinformacjŃ lustracyjnŃò, lub zaprzestania speğniania wymagaŒ 

okreŜlonych w ust. 1. 

5. WygaŜniňcie czğonkostwa w radzie uczelni stwierdza przewodniczŃcy senatu. 

6. W przypadku ustania czğonkostwa w radzie uczelni, senat niezwğocznie powoğuje nowego czğonka na okres do koŒca 

kadencji. 

Art.  21. 1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 stycznia roku nastňpujŃcego po roku, w kt·rym 

rozpoczňğa siň kadencja senatu. 

2. Ta sama osoba moŨe byĺ czğonkiem rady uczelni nie wiňcej niŨ przez 2 nastňpujŃce po sobie kadencje. Okresu, o kt·rym 

mowa w art. 20 ust. 6, nie wlicza siň do liczby tych kadencji. 

Art.  22. 1. PrzewodniczŃcym rady uczelni jest jej czğonek pochodzŃcy spoza wsp·lnoty uczelni, wybrany przez senat. 

2. Rada uczelni uchwala regulamin okreŜlajŃcy tryb jej funkcjonowania. 

3. Rada uczelni podejmuje uchwağy na posiedzeniach w obecnoŜci co najmniej poğowy statutowej liczby czğonk·w. 

3a. Posiedzenia rady uczelni mogŃ byĺ przeprowadzane przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej, zapewnia-

jŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň posiedzenia w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy posiedzenia mogŃ wypowiadaĺ siň w jego 

toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

4. Czğonkowi rady uczelni, o kt·rym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przysğuguje miesiňczne wynagrodzenie, kt·rego 

wysokoŜĺ nie moŨe przekroczyĺ 67% minimalnego miesiňcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej okreŜlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2, zwanego dalej Ăwynagrodzeniem profesoraò. 

WysokoŜĺ wynagrodzenia ustala senat. 

Art.  23. 1. Do zadaŒ rektora naleŨŃ sprawy dotyczŃce uczelni, z wyjŃtkiem spraw zastrzeŨonych przez ustawň lub statut 

do kompetencji innych organ·w uczelni. 

2. Do zadaŒ rektora naleŨy w szczeg·lnoŜci: 

1) reprezentowanie uczelni; 

2) zarzŃdzanie uczelniŃ; 

2a)6) zapewnianie w uczelni poszanowania wolnoŜci sğowa, nauczania, badaŒ naukowych, ogğaszania ich wynik·w, a takŨe 

debaty akademickiej organizowanej przez czğonk·w wsp·lnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu ŜwiatopoglŃdo-

wego i przepis·w porzŃdkowych uczelni; 

3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni; 

4) skğadanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; 

 
6) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 paŦdziernika 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo o szkolnictwie wyŨszym i nauce oraz ustawy 

o szczeg·lnych instrumentach wsparcia w zwiŃzku z rozprzestrzenianiem siň wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2141), kt·ra weszğa 

w Ũycie z dniem 10 grudnia 2021 r. 
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5) wykonywanie czynnoŜci z zakresu prawa pracy; 

6) powoğywanie os·b do peğnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoğywanie; 

7) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; 

8) tworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu; 

9) tworzenie szk·ğ doktorskich; 

10) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; 

11) zapewnianie wykonywania przepis·w obowiŃzujŃcych w uczelni. 

3. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, kt·ry okreŜla: 

1) strukturň organizacyjnŃ uczelni oraz podziağ zadaŒ w ramach tej struktury; 

2) organizacjň oraz zasady dziağania administracji uczelni. 

4. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez rektora sğuŨy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

5. Powoğanie osoby do peğnienia funkcji kierowniczej, do kt·rej zakresu obowiŃzk·w naleŨŃ sprawy studenckie lub 

sprawy doktorant·w, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorzŃdem studenckim lub samorzŃdem doktorant·w. Niezajňcie 

stanowiska przez samorzŃd w terminie wskazanym w statucie uwaŨa siň za wyraŨenie zgody. 

6. Rektor ponosi odpowiedzialnoŜĺ za swoje dziağania na zasadach okreŜlonych w ustawie oraz w przepisach odrňbnych. 

Art.  24. 1. Rektorem moŨe byĺ osoba, kt·ra speğnia wymagania okreŜlone w art. 20 ust. 1 pkt 1ï6, a w uczelni publicznej ï 

kt·ra takŨe posiada co najmniej stopieŒ doktora oraz speğnia wymaganie okreŜlone w art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut moŨe przewidywaĺ 

dodatkowe wymagania dla rektora. 

2. Rektora uczelni: 

1) publicznej ï wybiera kolegium elektor·w; 

2) niepublicznej ï powoğuje zağoŨyciel albo wybiera senat albo inny okreŜlony w statucie organ uczelni, o kt·rym mowa 

w art. 17 ust. 2. 

3. Wyb·r rektora jest dokonywany bezwzglňdnŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w. 

4. O wynikach wybor·w albo powoğaniu rektora zawiadamia ministra w przypadku uczelni: 

1) publicznej ï przewodniczŃcy kolegium elektor·w; 

2) niepublicznej ï zağoŨyciel, przewodniczŃcy senatu albo inny organ, kt·ry dokonağ wyboru. 

5. Do wygaŜniňcia mandatu rektora stosuje siň odpowiednio przepis art. 20 ust. 4. 

6. WygaŜniňcie mandatu rektora uczelni: 

1) publicznej ï stwierdza przewodniczŃcy kolegium elektor·w; 

2) niepublicznej ï stwierdza zağoŨyciel. 

7. W przypadku wygaŜniňcia mandatu rektora, nowego rektora na okres do koŒca kadencji w uczelni: 

1) publicznej ï wybiera kolegium elektor·w; 

2) niepublicznej ï powoğuje zağoŨyciel albo wybiera senat albo inny okreŜlony w statucie organ uczelni, o kt·rym mowa 

w art. 17 ust. 2. 

8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaŜniňcia mandatu do dnia wyboru albo powoğania rektora obowiŃzki rektora 

peğni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy czğonek senatu posiadajŃcy 

co najmniej stopieŒ doktora. 

9. Pierwszego rektora uczelni: 

1) publicznej ï powoğuje minister na okres roku i nawiŃzuje z nim stosunek pracy oraz wyznacza termin na zorganizowa-

nie i przeprowadzenie wybor·w do senatu; 

2) niepublicznej ï powoğuje zağoŨyciel. 

10. Osoba wybrana albo powoğana do peğnienia funkcji rektora jest zatrudniana w uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy w rozumieniu ustawy nie p·Ŧniej niŨ z dniem rozpoczňcia kadencji. Do zatrudnienia tej osoby nie stosuje siň przepisu 

art. 119 ust. 1. 
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Art.  25. 1. Skğad kolegium elektor·w w uczelni publicznej oraz tryb wyboru jego czğonk·w okreŜla statut, przy czym 

nie mniej niŨ 20% skğadu stanowiŃ studenci i doktoranci. Liczbň student·w i doktorant·w ustala siň proporcjonalnie do liczeb-

noŜci obu tych grup w uczelni, z tym Ũe kaŨda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

2. Czğonkiem kolegium elektor·w moŨe byĺ osoba, kt·ra speğnia wymagania okreŜlone w art. 20 ust. 1 pkt 1ï5 i 7. 

3. Do czğonk·w kolegium elektor·w przepisy art. 20 ust. 3 i 4 stosuje siň odpowiednio. 

4. Tryb powoğania do kolegium elektor·w student·w i doktorant·w oraz czas trwania ich czğonkostwa w kolegium 

elektor·w okreŜla odpowiednio regulamin samorzŃdu studenckiego oraz regulamin samorzŃdu doktorant·w. 

5. Kadencja kolegium elektor·w trwa 4 lata. 

Art.  26. 1. Kadencja rektora uczelni publicznej trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 wrzeŜnia roku, w kt·rym zostağ 

wybrany. 

2. Ta sama osoba moŨe byĺ rektorem uczelni publicznej nie wiňcej niŨ przez 2 nastňpujŃce po sobie kadencje. Okresu, 

o kt·rym mowa w art. 24 ust. 7 i ust. 9 pkt 1, nie wlicza siň do liczby tych kadencji. 

3. W przypadku niedokonania wyboru rektora przed dniem, o kt·rym mowa w ust. 1, przepis art. 24 ust. 8 stosuje siň 

odpowiednio. 

Art.  27. 1. Rektor uczelni publicznej moŨe byĺ odwoğany przez kolegium elektor·w wiňkszoŜciŃ co najmniej 3/4 gğos·w 

w obecnoŜci co najmniej 2/3 jego statutowego skğadu. 

2. Wniosek o odwoğanie rektora uczelni publicznej moŨe byĺ zgğoszony przez senat wiňkszoŜciŃ co najmniej 1/2 gğos·w 

statutowego skğadu albo przez radň uczelni. 

3. Rektor uczelni niepublicznej moŨe byĺ odwoğany przez zağoŨyciela. 

4. W przypadku odwoğania rektora przepis art. 24 ust. 8 stosuje siň odpowiednio. 

Art.  28. 1. Do zadaŒ senatu naleŨy: 

1) uchwalanie statutu; 

2) uchwalanie regulaminu studi·w; 

3) uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji; 

4) powoğywanie i odwoğywanie czğonk·w rady uczelni; 

5) opiniowanie kandydat·w na rektora; 

6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni; 

7) formuğowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadaŒ; 

8) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 

9) nadawanie tytuğu doktora honoris causa; 

10) ustalanie warunk·w, trybu oraz terminu rozpoczňcia i zakoŒczenia rekrutacji na studia i na ksztağcenie specjalistyczne; 

11) ustalanie program·w studi·w, studi·w podyplomowych i ksztağcenia specjalistycznego; 

12) ustalanie program·w ksztağcenia w szkoğach doktorskich; 

13) okreŜlanie sposobu potwierdzania efekt·w uczenia siň; 

14) wskazywanie kandydat·w do instytucji przedstawicielskich Ŝrodowiska szkolnictwa wyŨszego i nauki; 

15) wykonywanie zadaŒ zwiŃzanych z: 

a) przypisywaniem poziom·w Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej ĂPRKò, do kwalifikacji nadawanych po 

ukoŒczeniu studi·w podyplomowych, 

b) wğŃczeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukoŒczeniu studi·w podyplomo-

wych i innych form ksztağcenia 

ï zgodnie z ustawŃ z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226); 

16) wykonywanie innych zadaŒ okreŜlonych w statucie. 
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2. Ustalenie programu studi·w wymaga zasiňgniňcia opinii samorzŃdu studenckiego. W przypadku bezskutecznego 

upğywu terminu okreŜlonego w statucie, wym·g zasiňgniňcia opinii uwaŨa siň za speğniony. 

3. JeŨeli statut uczelni niepublicznej tak stanowi, statut moŨe byĺ nadany przez zağoŨyciela albo inny okreŜlony w statucie 

organ uczelni, o kt·rym mowa w art. 17 ust. 2. 

4. Zadanie, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 8, moŨe byĺ wykonywane przez inny okreŜlony w statucie organ uczelni, 

o kt·rym mowa w art. 17 ust. 2. Statut moŨe okreŜliĺ tylko jeden organ w zakresie danej dyscypliny, a w przypadku uczelni 

speğniajŃcej warunek, o kt·rym mowa w art. 185 ust. 3 ï w zakresie danej dziedziny. 

Art.  29. 1. W skğad senatu wchodzŃ: 

1) w publicznej uczelni akademickiej: 

a) profesorowie i profesorowie uczelni, kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 50% skğadu senatu, 

b) studenci i doktoranci, kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 20% skğadu senatu, 

c) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niŨ okreŜlone w lit.  a i pracownicy niebňdŃcy 

nauczycielami akademickimi, kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 25% skğadu senatu; 

2) w publicznej uczelni zawodowej: 

a) nauczyciele akademiccy posiadajŃcy co najmniej stopieŒ doktora, kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 50% skğadu senatu, 

b) studenci, kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 20% skğadu senatu, 

c) nauczyciele akademiccy nieposiadajŃcy stopnia doktora i pracownicy niebňdŃcy nauczycielami akademickimi, 

kt·rzy stanowiŃ nie mniej niŨ 25% skğadu senatu. 

2. Liczbň student·w i doktorant·w ustala siň proporcjonalnie do liczebnoŜci obu tych grup w uczelni, z tym Ũe kaŨda 

z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

3. Osoby naleŨŃce do grup, o kt·rych mowa w ust. 1, wybierajŃ czğonk·w senatu ze swojego grona. Kandydata moŨe 

zgğosiĺ kaŨdy czğonek wsp·lnoty uczelni. Wybory sŃ tajne. 

4. Czğonkiem senatu moŨe byĺ osoba, kt·ra speğnia wymagania okreŜlone w art. 20 ust. 1 pkt 1ï5 i 7. 

5. Do czğonk·w senatu przepisy art. 20 ust. 4 i 5 stosuje siň odpowiednio. 

Art.  30. 1. Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 wrzeŜnia. 

2. W uczelni publicznej ta sama osoba moŨe byĺ czğonkiem senatu nie wiňcej niŨ przez 2 nastňpujŃce po sobie kadencje. 

3. Tryb wyboru do senatu studenta i doktoranta oraz czas trwania jego czğonkostwa w senacie okreŜla odpowiednio 

regulamin samorzŃdu studenckiego oraz regulamin samorzŃdu doktorant·w. 

Art.  31. 1. PrzewodniczŃcym senatu jest rektor. 

2. Senat podejmuje uchwağy na posiedzeniach w obecnoŜci co najmniej poğowy statutowej liczby czğonk·w. 

2a. Posiedzenia senatu mogŃ byĺ przeprowadzane przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej, zapewniajŃcych 

w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň posiedzenia w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy posiedzenia mogŃ wypowiadaĺ siň w jego 

toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

3. W posiedzeniach senatu uczestniczy z gğosem doradczym przedstawiciel kaŨdego zwiŃzku zawodowego dziağajŃ-

cego w uczelni. 

4. W gğosowaniach w sprawach, o kt·rych mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8, biorŃ udziağ czğonkowie senatu bňdŃcy profeso-

rami i profesorami uczelni. Uchwağy sŃ podejmowane w obecnoŜci co najmniej poğowy statutowej liczby tych czğonk·w. 

Art.  32. 1. Do organ·w uczelni, o kt·rych mowa w art. 17 ust. 2, stosuje siň odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1ï6 

i ust. 2ï4, a w przypadku uczelni publicznej stosuje siň odpowiednio takŨe przepis art. 20 ust. 1 pkt 7. Statut moŨe przewidy-

waĺ dodatkowe wymagania. 

2. Do os·b powoğywanych do peğnienia funkcji kierowniczych w uczelni, o kt·rych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 6, sto-

suje siň odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1ï5 oraz ust. 4. 
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Art.  33. Rozstrzygniňcia organ·w uczelni nie naruszajŃ uprawnieŒ zwiŃzk·w zawodowych wynikajŃcych z ustaw. 

Art.  34. 1. Statut okreŜla zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczeg·lnoŜci: 

1) spos·b powoğywania i odwoğywania organ·w uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydat·w na 

rektora, oraz spos·b organizowania wybor·w do organ·w uczelni; 

2) skğad rady uczelni oraz senatu; 

3) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektor·w; 

4) zasady sprawowania wewnňtrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni; 

5) typy jednostek organizacyjnych uczelni; 

6) funkcje kierownicze w uczelni; 

7) zasady powoğywania os·b do peğnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoğywania; 

8) tryb nadawania tytuğu doktora honoris causa; 

9) zasady prowadzenia dziağalnoŜci gospodarczej przez uczelniň; 

10) zasady dysponowania mieniem uczelni; 

11) tryb nadawania regulaminu organizacyjnego; 

12) przepisy porzŃdkowe dotyczŃce odbywania zgromadzeŒ. 

2. Statut uczelni publicznej uchwala senat bezwzglňdnŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w w obecnoŜci co najmniej poğowy statuto-

wej liczby czğonk·w po zasiňgniňciu opinii rady uczelni wyraŨonej wiňkszoŜciŃ gğos·w statutowej liczby czğonk·w oraz po 

zasiňgniňciu opinii zwiŃzk·w zawodowych dziağajŃcych w uczelni. ZwiŃzki zawodowe przedstawiajŃ opiniň w terminie 

30 dni od dnia otrzymania projektu statutu. W przypadku bezskutecznego upğywu tego terminu, wym·g zasiňgniňcia opinii 

uwaŨa siň za speğniony. 

3. Statut uczelni niepublicznej wskazuje osobň fizycznŃ albo osobň prawnŃ innŃ niŨ jednostka samorzŃdu terytorialnego 

albo paŒstwowa albo samorzŃdowa osoba prawna, kt·ra staje siň zağoŨycielem w przypadku jego Ŝmierci albo utraty osobo-

woŜci prawnej. 

4. Statut uczelni niepublicznej okreŜla tryb likwidacji uczelni oraz przeznaczenie skğadnik·w mienia uczelni po zakoŒ-

czeniu likwidacji. 

5. Typami jednostek organizacyjnych uczelni, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 5, mogŃ byĺ w szczeg·lnoŜci wydziağy, 

instytuty, katedry, zakğady, centra i kolegia. 

Art.  35. 1. PublicznŃ uczelniň akademickŃ tworzy siň w drodze ustawy. 

2. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w drodze rozporzŃdzenia, tworzy publicznŃ uczelniň 

zawodowŃ lub zmienia jej nazwň. 

2a.7) Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwň zawierajŃcŃ wyrazy Ăakademia nauk stosowanychò moŨe 

nastŃpiĺ, jeŨeli rektor poinformuje ministra o speğnianiu przez uczelniň warunk·w, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 1a. 

2b.7) Zmiana nazwy publicznej uczelni zawodowej na nazwň zawierajŃcŃ wyrazy Ăakademia nauk stosowanychò moŨe 

nastŃpiĺ, jeŨeli uczelnia speğnia ğŃcznie warunki, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 1a, na dzieŒ przekazania informacji, o kt·rej 

mowa w ust. 2a, oraz speğniağa je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2ï5 ï w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 ï w okresie 3 lat akademickich 

ï poprzedzajŃcych rok akademicki, w kt·rym przekazano informacjň. 

2c.7) W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2a, weryfikacja speğniania przez uczelniň warunk·w, o kt·rych mowa 

w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1, wedğug 

stanu na dzieŒ przekazania informacji, o kt·rej mowa w ust. 2a, a w odniesieniu do lat akademickich w okresach wskaza-

nych w ust. 2b ï na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczeg·lnych latach. 

3. Uczelnia publiczna moŨe byĺ utworzona w wyniku poğŃczenia uczelni publicznych, instytut·w badawczych lub 

instytut·w PAN. 

4. PublicznŃ uczelniň akademickŃ wğŃcza siň do uczelni publicznej w drodze ustawy. 

 
7) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
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5. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w porozumieniu z ministrem nadzorujŃcym uczelniň lub 

instytut badawczy, po zasiňgniňciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporzŃdzenia, 

wğŃcza publicznŃ uczelniň zawodowŃ lub instytut badawczy do uczelni publicznej. 

6. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w drodze rozporzŃdzenia, na wniosek Prezesa PAN lub 

dyrektora instytutu PAN i po zasiňgniňciu opinii wydziağu wğaŜciwego ze wzglňdu na specjalnoŜĺ naukowŃ instytutu, wğŃcza 

do uczelni publicznej instytut PAN. 

7. W rozporzŃdzeniu w sprawie utworzenia publicznej uczelni zawodowej okreŜla siň: 

1) nazwň uczelni; 

2) siedzibň uczelni; 

3) skğadniki mienia, w kt·re bňdzie wyposaŨona uczelnia. 

8. Pierwszy statut nadaje minister. 

9. Uczelnia publiczna, do kt·rej nastŃpiğo wğŃczenie innej uczelni publicznej, instytutu badawczego lub instytutu PAN, 

wstňpuje w prawa i obowiŃzki tej uczelni lub tego instytutu, w tym w prawa i obowiŃzki wynikajŃce z decyzji administra-

cyjnych. 

9a. WykreŜlenie z Krajowego Rejestru SŃdowego instytutu badawczego wğŃczonego do uczelni publicznej nastňpuje 

na wniosek rektora tej uczelni. 

10. W rozporzŃdzeniu w sprawie wğŃczenia publicznej uczelni zawodowej, instytutu badawczego lub instytutu PAN 

do uczelni publicznej okreŜla siň skutki wğŃczenia, w szczeg·lnoŜci: 

1) wygaŜniňcie kadencji organ·w kolegialnych i jednoosobowych podmiotu wğŃczanego; 

2) przeznaczenie mienia podmiotu wğŃczanego; 

3) moŨliwoŜĺ prowadzenia studi·w utworzonych przez uczelniň wğŃczanŃ; 

4) warunki kontynuacji ksztağcenia przez student·w uczelni wğŃczanej; 

5) warunki kontynuacji stosunk·w pracy pracownik·w podmiotu wğŃczanego. 

11. WydajŃc rozporzŃdzenie, o kt·rym mowa w ust. 2, 5 i 6, bierze siň pod uwagň potrzeby wynikajŃce z polityki 

naukowej paŒstwa oraz uwarunkowaŒ spoğeczno-gospodarczych. 

Art.  36. 1. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w drodze rozporzŃdzenia, likwiduje publicznŃ 

uczelniň zawodowŃ. 

2. Likwidacja uczelni publicznej polega na zadysponowaniu skğadnikami materialnymi i niematerialnymi jej majŃtku 

po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w szczeg·lnoŜci pracownik·w, student·w i doktorant·w, w celu zakoŒczenia 

jej dziağalnoŜci. 

3. Likwidacjň prowadzi likwidator powoğany przez ministra. 

4. Likwidatorowi przysğuguje wynagrodzenie miesiňczne ustalane przez ministra. Wynagrodzenie nie moŨe byĺ wyŨ-

sze niŨ wynagrodzenie zasadnicze rektora likwidowanej uczelni za miesiŃc poprzedzajŃcy dzieŒ postawienia uczelni w stan 

likwidacji. 

5. W okresie likwidacji uczelnia uŨywa nazwy z dodaniem oznaczenia Ăw likwidacjiò. 

6. Likwidator ogğasza postawienie uczelni w stan likwidacji w Monitorze SŃdowym i Gospodarczym. 

7. Likwidator, w terminie 3 miesiňcy od dnia powoğania, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi plan przychod·w 

i koszt·w zwiŃzanych z likwidacjŃ. 

8. Koszty likwidacji pokrywa siň z mienia likwidowanej uczelni, a w przypadku braku wystarczajŃcych Ŝrodk·w ï 

z budŨetu paŒstwa z czňŜci, kt·rej dysponentem jest minister, na podstawie planu przychod·w i koszt·w zwiŃzanych z likwidacjŃ. 

9. Postawienie uczelni w stan likwidacji powoduje, Ũe: 

1) z dniem powoğania likwidator przejmuje kompetencje organ·w uczelni; 

2) z dniem powoğania likwidatora wygasa kadencja organ·w uczelni; 

3) uczelnia nie prowadzi przyjňĺ na studia, studia podyplomowe, ksztağcenie specjalistyczne i inne formy ksztağcenia, 

a takŨe do szk·ğ doktorskich; 
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4) uczelnia nie nadaje stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 

5) uczelnia traci prawo do otrzymywania Ŝrodk·w finansowych, o kt·rych mowa w art. 365 pkt 1 lit.  d, pkt 2 lit.  e i f, 

pkt 4ï7 i 9; 

6) Ŝrodki finansowe, o kt·rych mowa w art. 365 pkt 1 lit. aïc, pkt 2 lit. aïd i pkt 3, sŃ przekazywane uczelni w niezbňdnym 

zakresie. 

10. W uczelni postawionej w stan likwidacji: 

1) prowadzone ksztağcenie moŨe byĺ kontynuowane nie dğuŨej niŨ do koŒca roku akademickiego, 

2) stosunki pracy nauczycieli akademickich wygasajŃ z koŒcem roku akademickiego 

ï w kt·rym postawiono uczelniň w stan likwidacji. 

11. Likwidator zapewnia studentom oraz doktorantom moŨliwoŜĺ kontynuowania ksztağcenia; przepisy art. 82 i art. 206 

stosuje siň odpowiednio. 

12. Postňpowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, wszczňte i niezakoŒczone do 

dnia postawienia uczelni w stan likwidacji, prowadzŃ podmioty wskazane przez Radň DoskonağoŜci Naukowej, zwanŃ dalej 

ĂRDNò. 

13. Likwidator, w terminie 30 dni od dnia zakoŒczenia czynnoŜci likwidacyjnych, zawiadamia ministra o zakoŒczeniu 

likwidacji i przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie z jej przebiegu. 

14. Uczelnia traci osobowoŜĺ prawnŃ z dniem ogğoszenia przez ministra o zakoŒczeniu likwidacji w Monitorze SŃdowym 

i Gospodarczym. 

15. W rozporzŃdzeniu w sprawie likwidacji uczelni zawodowej okreŜla siň: 

1) tryb powoğania i odwoğania likwidatora; 

2) tryb likwidacji; 

3) spos·b wykonywania czynnoŜci likwidacyjnych. 

16. WydajŃc rozporzŃdzenie, o kt·rym mowa w ust. 1, bierze siň pod uwagň zmiany liczby student·w w kontekŜcie 

zapotrzebowania spoğeczno-gospodarczego na ksztağcenie w danej uczelni, jej sytuacjň finansowŃ, potrzeby wynikajŃce 

z polityki naukowej paŒstwa, a takŨe koniecznoŜĺ sprawnego przeprowadzenia likwidacji. 

17. W przypadku likwidacji uczelni jej mienie, po spğaceniu zobowiŃzaŒ, staje siň mieniem Skarbu PaŒstwa albo mieniem 

jednostki samorzŃdu terytorialnego ï odpowiednio do Ŧr·dğa pochodzenia tego mienia. O przeznaczeniu mienia Skarbu PaŒstwa 

decyduje minister. 

18. W przypadku likwidacji uczelni likwidator przekazuje dokumentacjň przebiegu studi·w na przechowanie podmio-

towi wykonujŃcemu dziağalnoŜĺ, o kt·rej mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zapewniajŃc na ten cel Ŝrodki finansowe. Do przechowywania doku-

mentacji stosuje siň przepisy tej ustawy. 

Art.  37. 1. Uczelnia niepubliczna nabywa osobowoŜĺ prawnŃ z chwilŃ jej wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych, 

zwanej dalej ĂewidencjŃò. 

2. Ewidencjň prowadzi minister w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

3. Ewidencja obejmuje: 

1) numer wpisu do ewidencji; 

2) datň wpisu; 

3) imiň, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwň, numer z Krajowego Rejestru SŃdowego lub innego wğaŜciwego 

rejestru i adres zağoŨyciela; 

4) nazwň i adres uczelni; 

5) imiň i nazwisko oraz datň rozpoczňcia i zakoŒczenia kadencji rektora; 

6) informacjň o ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji uczelni; 

7) datň wykreŜlenia z ewidencji. 

4. Uczelnia niepubliczna albo zağoŨyciel, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie danych, o kt·rych mowa 

w ust. 3 pkt 3ï5. 



  

Dziennik Ustaw ï 16 ï Poz. 574 

 

 

5. Minister dokonuje wpisu w ewidencji na wniosek uczelni niepublicznej lub zağoŨyciela albo z urzňdu. 

6. Wpisem w ewidencji jest wpis uczelni niepublicznej do ewidencji, zmiana wpisu w ewidencji oraz wykreŜlenie 

uczelni niepublicznej z ewidencji. 

7.8) Wpis w ewidencji i odmowa wpisu nastňpuje w drodze decyzji administracyjnej, z wyğŃczeniem wpisu danych, 

o kt·rych mowa w ust. 3 pkt 4, 5 i 6. 

8. Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji. 

9. Ewidencja jest jawna. 

Art.  38. 1. ZağoŨyciel wystňpuje z wnioskiem o wpis uczelni niepublicznej do ewidencji oraz wnioskiem o pozwolenie 

na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu. 

2. Uzasadnienie wniosku o wpis do ewidencji zawiera strategiň uczelni. Do wniosku doğŃcza siň projekt statutu uczelni 

oraz sporzŃdzone w formie aktu notarialnego oŜwiadczenie zağoŨyciela o utworzeniu uczelni niepublicznej zawierajŃce: 

1) imiň, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwň, numer z Krajowego Rejestru SŃdowego lub innego wğaŜciwego rejestru 

i adres zağoŨyciela; 

2) nazwň uczelni; 

3) adres uczelni; 

4) wielkoŜĺ Ŝrodk·w finansowych, kt·re zağoŨyciel zobowiŃzuje siň przekazaĺ uczelni na jej funkcjonowanie; 

5) wykaz i wartoŜĺ rzeczy przekazanych uczelni na wğasnoŜĺ oraz termin ich przekazania; 

6) spos·b finansowania uczelni. 

3. środki finansowe, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 4, nie mogŃ byĺ mniejsze niŨ 3 000 000 zğ. Przekazanie Ŝrodk·w na 

rachunek bankowy uczelni nastňpuje nie p·Ŧniej niŨ 30 dni od dnia wpisu do ewidencji. 

Art.  39. 1.9) Minister, po zasiňgniňciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje uczelniň niepublicznŃ 

do ewidencji. 

2. PKA moŨe zwracaĺ siň do zağoŨyciela o udzielenie wyjaŜnieŒ i informacji oraz przeprowadzaĺ wizytacje. 

3. Wpis do ewidencji jest waŨny przez okres 6 lat. 

4. W decyzji o wpisie do ewidencji okreŜla siň: 

1) imiň, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwň, numer z Krajowego Rejestru SŃdowego lub innego wğaŜciwego rejestru 

i adres zağoŨyciela; 

2) nazwň i adres uczelni. 

5. Decyzja o wpisie do ewidencji jest wydawana wraz z pozwoleniem na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, 

poziomie i profilu. 

Art.  40. 1. Minister, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji, jeŨeli: 

1) zağoŨyciel zostağ wpisany do rejestru dğuŨnik·w niewypğacalnych Krajowego Rejestru SŃdowego; 

2) zağoŨyciel posiada wymagalne zobowiŃzania wobec Skarbu PaŒstwa; 

3) zağoŨyciel zostağ skazany prawomocnym wyrokiem za przestňpstwo umyŜlne lub umyŜlne przestňpstwo skarbowe ï 

w przypadku gdy jest osobŃ fizycznŃ; 

4) zağoŨyciel zostağ postawiony w stan likwidacji albo upadğoŜci ï w przypadku gdy jest osobŃ prawnŃ; 

5) w stosunku do kt·rejkolwiek z os·b umocowanych do reprezentacji zağoŨyciela bňdŃcego osobŃ prawnŃ zachodzi przy-

najmniej jedna z przesğanek okreŜlonych w pkt 1ï3; 

6) projekt statutu jest niezgodny z przepisami prawa; 

7) PKA wydağa negatywnŃ opiniň w sprawie wpisu do ewidencji lub w sprawie pozwolenia na utworzenie studi·w na 

okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu. 

2. W przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï6, minister wydaje decyzjň bez zasiňgania opinii PKA. 

 
8) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 3 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
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Art.  41. 1. ZağoŨyciel skğada wniosek o przedğuŨenie waŨnoŜci wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji nie wczeŜniej 

niŨ 12 miesiňcy i nie p·Ŧniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem jego waŨnoŜci. 

2. W przypadku niezğoŨenia wniosku w terminie okreŜlonym w ust. 1, minister wszczyna postňpowanie w sprawie 

likwidacji uczelni w trybie okreŜlonym w art. 430. 

3. Minister, po zasiňgniňciu opinii PKA, w drodze decyzji administracyjnej, przedğuŨa waŨnoŜĺ wpisu do ewidencji. 

4. Minister, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przedğuŨenia waŨnoŜci wpisu do ewidencji, jeŨeli: 

1) uczelnia lub zağoŨyciel raŨŃco narusza przepisy prawa; 

2) PKA wydağa negatywnŃ ocenň jakoŜci ksztağcenia na co najmniej poğowie prowadzonych przez uczelniň kierunk·w 

studi·w; 

3) zaistniağa jedna z przesğanek, okreŜlonych w art. 40 ust. 1 pkt 1ï5. 

5. WaŨnoŜĺ wpisu do ewidencji przedğuŨa siň na czas nieokreŜlony. 

Art.  42. 1. ZağoŨyciel, w terminie 30 dni od dnia wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji: 

1) powoğuje pierwszego rektora; 

2) nadaje pierwszy statut. 

2. ZağoŨyciel moŨe rozstrzygaĺ w sprawach dotyczŃcych uczelni tylko w przypadkach okreŜlonych w ustawie lub sta-

tucie. 

3. W przypadku Ŝmierci zağoŨyciela albo utraty osobowoŜci prawnej przez zağoŨyciela, podmiot, o kt·rym mowa 

w art. 34 ust. 3, staje siň zağoŨycielem. 

Art.  43. 1. Uczelnia niepubliczna moŨe poğŃczyĺ siň z innŃ uczelniŃ niepublicznŃ, tworzŃc nowŃ uczelniň niepublicznŃ. 

2. Wniosek o wpis do ewidencji nowej uczelni niepublicznej skğadajŃ rektorzy oraz zağoŨyciele ğŃczonych uczelni. 

3. Z chwilŃ wpisu do ewidencji nowej uczelni niepublicznej nastňpuje wykreŜlenie ğŃczonych uczelni. 

4. Do wniosku o wpis do ewidencji nowej uczelni niepublicznej stosuje siň odpowiednio przepisy art. 38 ust. 2. 

5. Nowa uczelnia niepubliczna wstňpuje w og·ğ praw i obowiŃzk·w ğŃczonych uczelni, w tym w prawa i obowiŃzki 

wynikajŃce z decyzji administracyjnych. 

Art.  44. 1. Uczelnia niepubliczna moŨe byĺ wğŃczona do innej uczelni niepublicznej. 

2. WğŃczenie uczelni niepublicznej do innej uczelni niepublicznej nastňpuje z dniem wykreŜlenia wğŃczanej uczelni 

niepublicznej z ewidencji. 

3. Wniosek o wykreŜlenie z ewidencji uczelni niepublicznej wğŃczanej do innej uczelni niepublicznej skğadajŃ rektorzy 

oraz zağoŨyciele tych uczelni. 

4. Uczelnia niepubliczna, do kt·rej nastŃpiğo wğŃczenie innej uczelni niepublicznej, wstňpuje w prawa i obowiŃzki tej 

uczelni, w tym w prawa i obowiŃzki wynikajŃce z decyzji administracyjnych. 

Art.  45. 1. ZağoŨyciel moŨe zlikwidowaĺ uczelniň niepublicznŃ po uzyskaniu zgody wydanej przez ministra w drodze 

decyzji administracyjnej. 

2. Warunkiem wydania zgody jest zapewnienie studentom oraz doktorantom moŨliwoŜci kontynuowania ksztağcenia; 

przepisy art. 82 i art. 206 stosuje siň odpowiednio. 

3. W terminie 3 miesiňcy od dnia dorňczenia zgody zağoŨyciel skğada ministrowi akt potwierdzajŃcy postawienie 

uczelni w stan likwidacji. 

4. Uczelnia zostaje postawiona w stan likwidacji z dniem wskazanym w akcie, o kt·rym mowa w ust. 3. Z tym dniem: 

1) zağoŨyciel przejmuje kompetencje organ·w uczelni; 

2) wygasa kadencja organ·w uczelni; 

3) uczelnia nie prowadzi przyjňĺ na studia, studia podyplomowe, ksztağcenie specjalistyczne i inne formy ksztağcenia, 

a takŨe do szk·ğ doktorskich; 

4) uczelnia nie nadaje stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; przepis art. 36 ust. 11 stosuje siň odpowiednio; 

5) uczelnia traci prawo do otrzymywania Ŝrodk·w finansowych, o kt·rych mowa w art. 365 pkt 2, 6, 7 i 9; 

6) Ŝrodki finansowe, o kt·rych mowa w art. 365 pkt 3, sŃ przekazywane uczelni w niezbňdnym zakresie. 
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5. W uczelni postawionej w stan likwidacji: 

1) prowadzone ksztağcenie moŨe byĺ kontynuowane nie dğuŨej niŨ do koŒca roku akademickiego, 

2) stosunki pracy nauczycieli akademickich wygasajŃ z koŒcem roku akademickiego 

ï w kt·rym postawiono uczelniň w stan likwidacji. 

6. Uczelnia postawiona w stan likwidacji uŨywa nazwy z dodaniem oznaczenia Ăw likwidacjiò. 

7. Minister dokonuje zmiany wpisu w ewidencji przez dodanie do nazwy uczelni oznaczenia Ăw likwidacjiò. 

8. W przypadku niezğoŨenia aktu, o kt·rym mowa w ust. 3, w terminie okreŜlonym w tym przepisie, wykonanie obo-

wiŃzku postawienia uczelni w stan likwidacji nastňpuje w spos·b okreŜlony w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postňpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). 

Art.  46. 1. Likwidacja uczelni niepublicznej ma na celu zakoŒczenie jej dziağalnoŜci. 

2. Likwidacjň prowadzi zağoŨyciel. 

3. ZağoŨyciel przystňpuje do likwidacji nie p·Ŧniej niŨ w terminie 30 dni od dnia postawienia uczelni w stan likwidacji. 

4. ZağoŨyciel niezwğocznie zawiadamia ministra o przystŃpieniu do likwidacji. 

5. W przypadku nieprzystŃpienia przez zağoŨyciela do likwidacji w terminie okreŜlonym w ust. 3 lub nieprowadzenia 

likwidacji, wykonanie obowiŃzku przystŃpienia do likwidacji, jej prowadzenia lub zakoŒczenia nastňpuje w spos·b okreŜ-

lony w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postňpowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6. ZağoŨyciel niezwğocznie zawiadamia ministra o zakoŒczeniu likwidacji. 

7. Minister, w terminie 3 miesiňcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o kt·rym mowa w ust. 6, w drodze decyzji 

administracyjnej, wykreŜla uczelniň z ewidencji. 

8. Z dniem wykreŜlenia z ewidencji uczelnia traci osobowoŜĺ prawnŃ. 

9. Przepis art. 36 ust. 17 stosuje siň odpowiednio do mienia przekazanego uczelni w trybie art. 423 ust. 1. 

10. Koszty likwidacji uczelni sŃ pokrywane z jej majŃtku, z pierwszeŒstwem przed roszczeniami wierzycieli. 

11. W przypadku gdy koszty likwidacji uczelni przekraczajŃ wartoŜĺ jej majŃtku, koszty likwidacji sŃ pokrywane z majŃtku 

zağoŨyciela. 

12. W przypadku likwidacji uczelni, zağoŨyciel przekazuje dokumentacjň przebiegu studi·w oraz dokumentacjň oso-

bowŃ i pğacowŃ na przechowanie podmiotowi wykonujŃcemu dziağalnoŜĺ, o kt·rej mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zapewniajŃc na ten cel Ŝrodki finansowe. Do przechowy-

wania dokumentacji stosuje siň przepisy tej ustawy. 

13. Materiağy archiwalne uczelni sŃ przekazywane przez zağoŨyciela w trybie przepis·w ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Art.  47. Uczelnia zagraniczna moŨe tworzyĺ uczelnie lub filie z siedzibŃ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Utworzenie uczelni lub filii wymaga: 

1) pozwolenia ministra, wydanego po zasiňgniňciu opinii ministra wğaŜciwego do spraw zagranicznych i PKA; 

2) pozytywnej oceny agencji oceniajŃcej jakoŜĺ ksztağcenia uznawanej przez wğadze paŒstwa, w kt·rym ma siedzibň ta 

uczelnia, albo agencji zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Instytucji DziağajŃcych na rzecz Zapewniania JakoŜci 

w Szkolnictwie WyŨszym (EQAR) lub agencji innego paŒstwa, kt·rej oceny sŃ uznawane przez PKA. 

Art.  48.10) Do postňpowaŒ w sprawach, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 6, art. 37 ust. 7, art. 41 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 7 i art. 47 pkt 1, nie stosuje siň przepis·w art. 35ï37, art. 79a oraz art. 96aï96n ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postňpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), zwanej dalej ĂKpaò. 

Art.  49. 1. Uczelnia zapewnia warunki, w tym infrastrukturň, niezbňdne do realizacji zadaŒ, o kt·rych mowa w art. 11. 

2. W uczelni dziağa system biblioteczno-informacyjny, kt·rego podstawň stanowi biblioteka. Uczelnia moŨe przetwa-

rzaĺ okreŜlone w jej statucie dane osobowe os·b korzystajŃcych z tego systemu. 

3. W uczelni dziağa archiwum. 

4. W uczelni moŨe dziağaĺ akademickie biuro karier, o kt·rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z p·Ŧn. zm.11)). 

 
10) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 5 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostağy ogğoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, 1621, 2270, 2317 i 2445 oraz z 2022 r. 

poz. 91. 
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Art.  50. 1. Rektor dba o utrzymanie porzŃdku i bezpieczeŒstwa na terenie uczelni. 

2. Teren uczelni okreŜla rektor w porozumieniu z wğaŜciwym organem samorzŃdu terytorialnego. 

3. SğuŨby paŒstwowe odpowiedzialne za utrzymanie porzŃdku publicznego i bezpieczeŒstwa wewnňtrznego mogŃ 

wkroczyĺ na teren uczelni: 

1) na wezwanie rektora; 

2) bez wezwania rektora ï w przypadku bezpoŜredniego zagroŨenia Ũycia lub zdrowia ludzkiego lub klňski Ũywioğowej. 

4. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 3 pkt 2, sğuŨby niezwğocznie zawiadamiajŃ rektora o wkroczeniu na teren 

uczelni. 

5. Rektor moŨe zawrzeĺ porozumienie z wğaŜciwym organem sğuŨby okreŜlajŃce inne przypadki zwiŃzane z utrzymaniem 

porzŃdku i bezpieczeŒstwa uzasadniajŃce przebywanie tej sğuŨby na terenie uczelni. 

6. SğuŨby sŃ obowiŃzane opuŜciĺ teren uczelni niezwğocznie po ustaniu przyczyn, kt·re uzasadniağy ich wkroczenie na 

teren uczelni, lub na ŨŃdanie rektora. 

7. Rektor niezwğocznie informuje o wystŃpieniu okolicznoŜci uniemoŨliwiajŃcych prawidğowe funkcjonowanie uczelni, 

stanowiŃcych zagroŨenie bezpieczeŒstwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach: 

1) organy wğaŜciwe w sprawach bezpieczeŒstwa, ochrony ludnoŜci i zarzŃdzania kryzysowego; 

2) ministra. 

Art.  51. 1. Rektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i ksztağcenia w szczeg·lnoŜci przez udostňpnienie 

odpowiedniej infrastruktury oraz prowadzenie szkoleŒ. 

2. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu z ministrem wğaŜciwym do spraw pracy 

okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, spos·b zapewnienia w uczelni warunk·w, o kt·rych mowa w ust. 1, majŃc na uwadze 

specyfikň dziağalnoŜci uczelni oraz standardy dotyczŃce bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 

Art. 51a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznoŜciami zagraŨajŃcymi Ũyciu lub zdrowiu czğon-

k·w wsp·lnoty uczelni minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w drodze rozporzŃdzenia, moŨe czasowo 

ograniczyĺ lub czasowo zawiesiĺ funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego czňŜci, uwzglňdniajŃc stopieŒ zagro-

Ũenia na danym obszarze. 

Art. 51b. 1. JeŨeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni:  

1) senat uczelni nie moŨe wykonywaĺ swoich zadaŒ, rektor moŨe wydawaĺ zarzŃdzenia w sprawach naleŨŃcych do kom-

petencji senatu, jeŨeli jest to niezbňdne dla zapewnienia ciŃgğoŜci funkcjonowania uczelni;  

2) rektor i osoba wyznaczona lub upowaŨniona do jego zastňpowania nie mogŃ wykonywaĺ swoich zadaŒ, wykonuje je 

czğonek wsp·lnoty danej uczelni, wskazany przez ministra nadzorujŃcego tň uczelniň.  

2. ZarzŃdzenia, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, podlegajŃ zatwierdzeniu przez senat uczelni na najbliŨszym posiedzeniu. 

3. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o kt·rej mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, 

jest przyznawana przez rektora. Przepis·w Kpa i art. 92 ust. 2 nie stosuje siň.  

4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia 

oraz przez 60 dni po jego zakoŒczeniu, legitymacje studenckie i legitymacje sğuŨbowe nauczycieli akademickich sŃ waŨne, bez 

koniecznoŜci potwierdzania ich waŨnoŜci. Przepis stosuje siň r·wnieŨ do legitymacji, kt·re utraciğy waŨnoŜĺ w okresie 30 dni 

poprzedzajŃcych ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.  

5. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni:  

1) nie przeprowadza siň ocen okresowych nauczycieli akademickich;  

2) nie kieruje siň nauczycieli akademickich na badania okresowe, o kt·rych mowa w art. 229 Ä 2 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. ï Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) oraz na badania w celu wydania orzeczenia 

o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, o kt·rym mowa w art. 131 ust. 5. 

6. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni wymiar praktyk zawodowych przewidzianych 

w programie studi·w o profilu praktycznym moŨe zostaĺ ustalony na poziomie niŨszym niŨ okreŜlony w art. 67 ust. 5. Senat 

dokonuje zmian w programie studi·w, w tym ustala wymiar praktyk zawodowych, majŃc na wzglňdzie koniecznoŜĺ zapew-

nienia wysokiej jakoŜci ksztağcenia i umoŨliwienia osiŃgniňcia efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie studi·w. 



  

Dziennik Ustaw ï 20 ï Poz. 574 

 

 

Art.  52. 1. Czğonkowie wsp·lnoty uczelni majŃ prawo organizowania zgromadzeŒ na terenie uczelni. Zorganizowanie 

zgromadzenia w lokalu uczelni wymaga zgody rektora. 

2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiajŃ rektora co najmniej na 24 godziny przed roz-

poczňciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagğoŜciŃ sprawy rektor moŨe przyjŃĺ zawiadomienie zğoŨone 

w kr·tszym terminie. 

3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o kt·rej mowa w ust. 1, lub zakazuje zgromadzenia, jeŨeli jego cel lub program 

naruszajŃ przepisy prawa. 

4. Rektor moŨe delegowaĺ na zgromadzenie swego przedstawiciela. 

5. Organizatorzy zgromadzeŒ odpowiadajŃ przed organami uczelni za ich przebieg. 

6. Rektor albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizator·w, rozwiŃzuje zgromadzenie, jeŨeli przebiega ono z na-

ruszeniem przepis·w prawa. 

Rozdziağ 2 

Prowadzenie studi·w 

Art.  53. 1. Uczelnia prowadzi ksztağcenie na studiach na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu. Uczelnia przypo-

rzŃdkowuje kierunek do co najmniej 1 dyscypliny. 

2. W przypadku przyporzŃdkowania kierunku studi·w do wiňcej niŨ 1 dyscypliny, wskazuje siň dyscyplinň wiodŃcŃ, 

w ramach kt·rej bňdzie uzyskiwana ponad poğowa efekt·w uczenia siň. 

3. Utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia ministra. Przepis·w art. 10, 

art. 35ï37, art. 79a, art. 81 oraz art. 96aï96n Kpa nie stosuje siň. 

4. Uczelnia, kt·ra w dyscyplinie, o kt·rej mowa w ust. 1, albo dyscyplinie wiodŃcej posiada kategoriň naukowŃ: 

1) B ï moŨe uzyskaĺ pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunku przyporzŃdkowanym do tej dyscypliny oraz na 

okreŜlonym poziomie i profilu; 

2) C albo nie posiada kategorii naukowej ï moŨe uzyskaĺ pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunku przyporzŃdko-

wanym do tej dyscypliny oraz na okreŜlonym poziomie i profilu praktycznym, z wyğŃczeniem pozwolenia na utworzenie 

studi·w przygotowujŃcych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

5. Uczelnia, o kt·rej mowa w ust. 4 pkt 2, moŨe uzyskaĺ pozwolenie na utworzenie studi·w przygotowujŃcych do wy-

konywania zawodu nauczyciela, jeŨeli zawarğa porozumienie o wsp·ğpracy przy prowadzeniu tych studi·w z uczelniŃ, o kt·rej 

mowa w ust. 7 pkt 1. Uczelnia, o kt·rej mowa w ust. 7 pkt 1, moŨe zawrzeĺ takie porozumienie w danej dyscyplinie tylko 

z jednŃ uczelniŃ, o kt·rej mowa w ust. 4 pkt 2. 

5a.12) Uczelnia zawodowa, o kt·rej mowa w ust. 4 pkt 2, moŨe uzyskaĺ pozwolenie na utworzenie studi·w przygoto-

wujŃcych do wykonywania zawodu nauczyciela bez koniecznoŜci zawarcia porozumienia, o kt·rym mowa w ust. 5, jeŨeli 

speğnia ğŃcznie warunki, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 1a, na dzieŒ zğoŨenia wniosku, o kt·rym mowa w art. 54 ust. 1, oraz 

speğniağa je w zakresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2ï5 ï w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 ï w okresie 3 lat akademickich 

ï poprzedzajŃcych rok akademicki, w kt·rym zğoŨono wniosek. 

5b.12) Uczelnia zawodowa prowadzŃca studia przygotowujŃce do wykonywania zawodu nauczyciela moŨe je prowa-

dziĺ bez koniecznoŜci posiadania porozumienia, o kt·rym mowa w ust. 5, jeŨeli zawiadomi ministra o ğŃcznym speğnianiu 

warunk·w, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 1a, na dzieŒ zğoŨenia tego zawiadomienia oraz o speğnianiu tych warunk·w w za-

kresie art. 16 ust. 1a: 

1) pkt 2ï5 ï w okresie 2 lat akademickich, 

2) pkt 6 ï w okresie 3 lat akademickich 

ï poprzedzajŃcych rok akademicki, w kt·rym zğoŨono zawiadomienie. 

 
12) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
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5c.12) W przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 5a i 5b, weryfikacja speğniania przez uczelniň warunk·w, o kt·rych 

mowa w art. 16 ust. 1a, jest przeprowadzana na podstawie danych zawartych w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1, 

wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia odpowiednio wniosku o pozwolenie albo zawiadomienia, a w odniesieniu do lat akademic-

kich w okresach wskazanych w ust. 5a i 5b ï na podstawie danych wprowadzonych do tego systemu w poszczeg·lnych latach. 

5d.12) Uczelnia prowadzŃca studia przygotowujŃce do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z ust. 5a albo 5b, 

kt·ra zaprzestağa speğniania kt·regokolwiek z warunk·w okreŜlonych w art. 16 ust. 1a pkt 2ï6, moŨe je prowadziĺ, jeŨeli 

zawiadomiğa ministra zgodnie z art. 429 pkt 3 o zaprzestaniu speğniania tych warunk·w oraz w terminie 3 miesiňcy od dnia 

zaprzestania ich speğniania zawarğa porozumienie, o kt·rym mowa w ust. 5, i przedstawiğa je ministrowi. W przypadku nie-

przedstawienia porozumienia ksztağcenie na tych studiach moŨe byĺ prowadzone do zakoŒczenia ostatniego cyklu ksztağcenia 

rozpoczňtego przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, o kt·rym mowa w zdaniu pierwszym. 

6.13) Pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym moŨe uzyskaĺ uczelnia 

akademicka, kt·ra posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w dyscyplinie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdro-

wiu. Do utworzenia studi·w na tych kierunkach nie stosuje siň przepis·w ust. 7ï9. 

6.14) Pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym moŨe uzyskaĺ 

uczelnia, kt·ra wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku: 

1) posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub 

2) prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowujŃcym do wykonywania zawodu, o kt·rym mowa 

w art. 68 ust. 1 pkt  1ï8, i posiada kategoriň naukowŃ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki 

o zdrowiu, lub 

3) zawarğa umowň, o kt·rej mowa w art. 389 ust. 1. 

6a.15) Do utworzenia studi·w na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym nie stosuje siň przepis·w 

ust. 7ï9. 

7. Pozwolenia nie wymaga utworzenie studi·w na kierunku przyporzŃdkowanym do dyscypliny, o kt·rej mowa w ust. 1, 

albo dyscypliny wiodŃcej: 

1) w kt·rej uczelnia posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+; 

2) zawierajŃcej siň w dziedzinie, o kt·rej mowa w art. 243 ust. 7, z wyğŃczeniem utworzenia studi·w przygotowujŃcych 

do wykonywania zawodu nauczyciela. 

8. Uczelnia akademicka moŨe utworzyĺ studia na kierunku, kt·rego program okreŜla efekty uczenia siň w ramach dyscyplin, 

w kt·rych uczelnia posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+, zawierajŃcych siň w co najmniej 3 dziedzinach. Przepisu ust. 2 

nie stosuje siň. 

9.16) Uczelnia akademicka moŨe utworzyĺ jednolite studia magisterskie na kierunku przyporzŃdkowanym do 

dyscypliny, o kt·rej mowa w ust. 1, albo dyscypliny wiodŃcej, w kt·rej posiada kategoriň naukowŃ A+ albo A, lub 

dyscypliny zawierajŃcej siň w dziedzinie, o kt·rej mowa w art.  243 ust. 7, z tym Ũe w przypadku studi·w przygoto-

wujŃcych do wykonywania zawod·w, o kt·rych mowa w art. 68 ust. 1 ï jeŨeli moŨliwoŜĺ ksztağcenia na tym poziomie 

wynika z przepis·w wydanych na podstawie art. 68 ust. 3. Przepis·w wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, 

o kt·rym mowa w art. 81 pkt  2, nie stosuje siň. 

10. Uczelnia, kt·ra utworzyğa studia na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu albo uzyskağa pozwolenie na ich utwo-

rzenie, nie moŨe utworzyĺ ani ubiegaĺ siň o pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunku, poziomie i profilu o tej samej 

nazwie lub kt·rych programy okreŜlajŃ takie same efekty uczenia siň, przyporzŃdkowane do tej samej dyscypliny. Ograni-

czenie to nie dotyczy ubiegania siň o pozwolenie na utworzenie studi·w w filii.  

Art.  54. 1. Uczelnia wystňpuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie 

i profilu. Wniosek skğada siň nie p·Ŧniej niŨ 6 miesiňcy przed planowanym rozpoczňciem prowadzenia studi·w. 

2. Minister wydaje pozwolenie po zasiňgniňciu opinii: 

1) PKA w sprawie speğnienia warunk·w prowadzenia studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu oraz zwiŃzku 

studi·w ze strategiŃ uczelni; 

2) ministra nadzorujŃcego uczelniň; 

3) ministra wğaŜciwego do spraw zdrowia ï w przypadku studi·w na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i far-

macja. 

 
13) W tym brzmieniu obowiŃzuje do wejŜcia w Ũycie zmiany, o kt·rej mowa w odnoŜniku 14. 
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2; wejdzie w Ũycie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
15) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2; wejdzie w Ũycie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
16) Wejdzie w Ũycie z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 1. 
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3. Minister wydaje pozwolenie, jeŨeli uczelnia speğnia wymagania okreŜlone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 81. 

4. Pozwolenie na utworzenie studi·w na kierunkach pielňgniarstwo lub poğoŨnictwo na okreŜlonym poziomie moŨe 

byĺ wydane uczelni posiadajŃcej akredytacjň udzielonŃ na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielňg-

niarki i poğoŨnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 i 1559). 

Art.  55. 1. Minister odmawia wydania pozwolenia na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu, 

bez zasiňgania opinii, o kt·rej mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1, jeŨeli: 

1) wedğug stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku: 

a) rektor nie wprowadziğ do systemu, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1, danych, o kt·rych mowa w art. 343 ust. 1, 

art. 344 ust. 1 lub art. 345 ust. 1, 

b) uczelnia posiada zalegğoŜci podatkowe, z tytuğu skğadek na ubezpieczenia spoğeczne lub zdrowotne, innych danin 

publicznych lub zostağa wpisana do rejestru dğuŨnik·w niewypğacalnych Krajowego Rejestru SŃdowego, 

c) uczelnia zostağa postawiona w stan likwidacji, 

d) uczelnia posiada wymagalne zobowiŃzania wobec Skarbu PaŒstwa z tytuğu subwencji dla podmiot·w systemu 

szkolnictwa wyŨszego i nauki, o kt·rej mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z p·Ŧn. zm.17)), zwanej dalej ĂsubwencjŃò, lub dotacji, 

e) uczelnia publiczna jest objňta programem naprawczym, o kt·rym mowa w art. 418 ust. 1, i brak jest ekonomicz-

nego uzasadnienia dla wydania pozwolenia lub 

f) uczelnia nie realizuje wniosk·w lub zaleceŒ sporzŃdzonych w wyniku kontroli, o kt·rej mowa w art. 427 ust. 1; 

2) w okresie 2 lat przed zğoŨeniem wniosku o wydanie pozwolenia minister cofnŃğ uczelni pozwolenie na utworzenie 

studi·w na kierunku przyporzŃdkowanym do tej samej dyscypliny. 

2. Minister moŨe odm·wiĺ wydania pozwolenia, bez zasiňgania opinii, o kt·rej mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1, jeŨeli wedğug 

stanu na dzieŒ zğoŨenia wniosku ksztağcenie na studiach na danym kierunku nie odpowiada potrzebom spoğeczno-gospodar-

czym. 

Art.  56. 1. Minister moŨe cofnŃĺ pozwolenie na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu, jeŨeli 

na tych studiach: 

1) PKA wydağa negatywnŃ ocenň jakoŜci ksztağcenia; 

2) nie rozpoczňto prowadzenia ksztağcenia w okresie 2 lat od dnia wydania pozwolenia; 

3) nie przyjňto w drodze rekrutacji Ũadnego studenta przez 2 nastňpujŃce po sobie lata akademickie; 

4) uczelnia nie speğnia warunk·w do ich prowadzenia albo przestağa speğniaĺ warunki, o kt·rych mowa w art. 53 ust. 4 

pkt 1, ust. 5 lub 6; 

5) minister wğaŜciwy do spraw zdrowia odm·wiğ akredytacji albo cofnŃğ akredytacjň udzielonŃ na podstawie art. 59 ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielňgniarki i poğoŨnej. 

2. Minister wğaŜciwy do spraw zdrowia zawiadamia ministra oraz PKA o nieudzieleniu albo cofniňciu akredytacji 

udzielonej na podstawie art. 59 ustawy, o kt·rej mowa w ust. 1 pkt 5. 

3. W przypadku cofniňcia pozwolenia na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu, uczelnia 

zaprzestaje prowadzenia tych studi·w, z tym Ũe ksztağcenie moŨe byĺ kontynuowane do koŒca semestru, w kt·rym decyzja 

stağa siň ostateczna. JeŨeli do koŒca semestru pozostağo mniej niŨ 3 miesiŃce, uczelnia zaprzestaje prowadzenia studi·w 

z koŒcem kolejnego semestru. 

Art.  57. 1. Utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu poza siedzibŃ wymaga uzyskania pozwo-

lenia ministra. Przepisy art. 54 i art. 55 stosuje siň odpowiednio. 

2. Utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu za granicŃ wymaga pozwolenia ministra, wydanego 

po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra wğaŜciwego do spraw zagranicznych. Przepisy art. 54 i art. 55 stosuje siň odpo-

wiednio. 

Art.  58. Do postňpowaŒ w sprawach, o kt·rych mowa w art. 57, nie stosuje siň przepis·w art. 35ï37 oraz art. 96aï96n Kpa, 

a w przypadku postňpowaŒ w sprawach, o kt·rych mowa w art. 56 ust. 1, nie stosuje siň tych przepis·w oraz art. 79a Kpa. 

 
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostağy ogğoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270. 
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Art.  59. 1. Uczelnia akademicka posiadajŃca kategoriň naukowŃ A+ albo A w co najmniej 4 dyscyplinach zawierajŃ-

cych siň w co najmniej 2 dziedzinach moŨe prowadziĺ indywidualne studia miňdzydziedzinowe. 

2. Indywidualne studia miňdzydziedzinowe sŃ sposobem organizacji studi·w umoŨliwiajŃcym uzyskanie dyplomu 

ukoŒczenia studi·w na wiňcej niŨ 1 kierunku. 

Art.  60. 1. Uczelnia moŨe prowadziĺ studia wsp·lne z innŃ uczelniŃ, instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem 

miňdzynarodowym, zagranicznŃ uczelniŃ lub instytucjŃ naukowŃ. Zasady wsp·ğpracy okreŜla umowa zawarta w formie pisem-

nej, kt·ra w szczeg·lnoŜci wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o kt·rym mowa w art. 342 

ust. 1, i uprawniony do otrzymania Ŝrodk·w finansowych na ksztağcenie student·w na studiach stacjonarnych prowadzonych 

wsp·lnie. 

2. Uczelnia moŨe prowadziĺ studia wsp·lne, jeŨeli: 

1) utworzyğa studia na podstawie art. 53 ust. 7 albo 

2) uzyskağa pozwolenie na utworzenie studi·w 

ï na kierunku, kt·ry ma byĺ prowadzony wsp·lnie. 

3. W przypadku prowadzenia studi·w wsp·lnych z zagranicznŃ uczelniŃ lub instytucjŃ naukowŃ przez uczelniň, kt·ra 

utworzyğa studia na podstawie art. 53 ust. 7, nie stosuje siň przepis·w art. 73 ust. 2 oraz przepis·w wydanych na podstawie 

art. 81 w zakresie, o kt·rym mowa w art. 81 pkt 1. 

4. Absolwent studi·w wsp·lnych moŨe otrzymaĺ dyplom wsp·lny, speğniajŃcy wymagania okreŜlone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o kt·rym mowa w art. 81 pkt 9. 

Art.  61. 1. Uczelnia moŨe prowadziĺ studia we wsp·ğpracy z organem nadajŃcym uprawnienie do wykonywania zawodu, 

organem przeprowadzajŃcym postňpowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnieŒ do wykonywania zawodu, 

organem samorzŃdu zawodowego, organizacjŃ gospodarczŃ lub organem rejestrowym. Zasady wsp·ğpracy przy prowadze-

niu studi·w okreŜla umowa zawarta w formie pisemnej. 

2. Umowa moŨe okreŜlaĺ udziağ podmiotu, o kt·rym mowa w ust. 1, w opracowaniu programu studi·w oraz spos·b 

realizacji praktyk zawodowych. 

Art.  62. Uczelnia moŨe prowadziĺ studia dualne, kt·re sŃ studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziağem 

pracodawcy. Organizacjň studi·w okreŜla umowa zawarta w formie pisemnej. 

Art.  63. 1. Studia sŃ prowadzone w formie: 

1) studi·w stacjonarnych, w ramach kt·rych co najmniej poğowa punkt·w ECTS objňtych programem studi·w jest uzys-

kiwana w ramach zajňĺ z bezpoŜrednim udziağem nauczycieli akademickich lub innych os·b prowadzŃcych zajňcia 

i student·w; 

2) studi·w niestacjonarnych wskazanych w uchwale senatu, w ramach kt·rych mniej niŨ poğowa punkt·w ECTS objňtych 

programem studi·w moŨe byĺ uzyskiwana z bezpoŜrednim udziağem nauczycieli akademickich lub innych os·b pro-

wadzŃcych zajňcia i student·w. 

2. Zajňcia na studiach stacjonarnych sŃ prowadzone odrňbnie od zajňĺ na studiach niestacjonarnych. 

3. W uczelni publicznej liczba student·w studiujŃcych na studiach stacjonarnych nie moŨe byĺ mniejsza od liczby 

student·w studiujŃcych na studiach niestacjonarnych. 

Art.  64. 1. Studia sŃ prowadzone na poziomie: 

1) studi·w pierwszego stopnia; 

2) studi·w drugiego stopnia; 

3) jednolitych studi·w magisterskich. 

2. Studia sŃ prowadzone na profilu: 

1) praktycznym, na kt·rym ponad poğowa punkt·w ECTS jest przypisana zajňciom ksztağtujŃcym umiejňtnoŜci prak-

tyczne; 

2) og·lnoakademickim, na kt·rym ponad poğowa punkt·w ECTS jest przypisana zajňciom zwiŃzanym z prowadzonŃ 

w uczelni dziağalnoŜciŃ naukowŃ. 
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Art.  65. 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwajŃ co najmniej 6 semestr·w, a jeŨeli program studi·w obejmuje 

efekty uczenia siň umoŨliwiajŃce uzyskanie kompetencji inŨynierskich ï co najmniej 7 semestr·w. 

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwajŃ od 3 do 5 semestr·w. 

3. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwajŃ od 9 do 12 semestr·w. 

4. Studia niestacjonarne mogŃ trwaĺ dğuŨej niŨ odpowiednie studia stacjonarne. 

Art.  66. Rok akademicki trwa od dnia 1 paŦdziernika do dnia 30 wrzeŜnia i dzieli siň na 2 semestry. Statut uczelni 

moŨe przewidywaĺ szczeg·ğowy podziağ roku akademickiego w ramach semestr·w. 

Art.  67. 1. Studia sŃ prowadzone na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studi·w, kt·ry 

okreŜla: 

1) efekty uczenia siň, o kt·rych mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

z uwzglňdnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia okreŜlonych w tej ustawie oraz charakterystyk 

drugiego stopnia okreŜlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy; 

2) opis procesu prowadzŃcego do uzyskania efekt·w uczenia siň; 

3) liczbň punkt·w ECTS przypisanych do zajňĺ. 

2. Punkty ECTS stanowiŃ miarň Ŝredniego nakğadu pracy studenta niezbňdnego do uzyskania efekt·w uczenia siň. 

3. Punkt ECTS odpowiada 25ï30 godzinom pracy studenta obejmujŃcym zajňcia organizowane przez uczelniň oraz 

jego indywidualnŃ pracň zwiŃzanŃ z tymi zajňciami. 

4. JeŨeli pozwala na to specyfika ksztağcenia na studiach na okreŜlonym kierunku, czňŜĺ efekt·w uczenia siň objňtych 

programem studi·w moŨe byĺ uzyskana w ramach zajňĺ prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksztağcenia na 

odlegğoŜĺ przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniajŃcych synchronicznŃ i asynchronicznŃ interakcjň 

miňdzy studentami i osobami prowadzŃcymi zajňcia. 

5. Program studi·w o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej: 

1) 6 miesiňcy ï w przypadku studi·w pierwszego stopnia i jednolitych studi·w magisterskich; 

2) 3 miesiňcy ï w przypadku studi·w drugiego stopnia. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje siň do program·w studi·w przygotowujŃcych do wykonywania zawod·w, o kt·rych mowa 

w art. 68 ust. 1. 

Art.  68. 1. W programach studi·w przygotowujŃcych do wykonywania zawod·w: 

1) lekarza, 

2) lekarza dentysty, 

3) farmaceuty, 

4) pielňgniarki, 

5) poğoŨnej, 

6) diagnosty laboratoryjnego, 

7) fizjoterapeuty, 

8) ratownika medycznego, 

9) lekarza weterynarii, 

10) architekta, 

11) nauczyciela 

ï uwzglňdnia siň standardy ksztağcenia. 

2. Standard ksztağcenia jest zbiorem reguğ i wymagaŒ w zakresie ksztağcenia dotyczŃcych sposobu organizacji ksztağ-

cenia, os·b prowadzŃcych to ksztağcenie, og·lnych i szczeg·ğowych efekt·w uczenia siň, a takŨe sposobu weryfikacji osiŃg-

niňtych efekt·w uczenia siň. 
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3. Standardy ksztağcenia przygotowujŃcego do wykonywania zawod·w, o kt·rych mowa w ust. 1: 

1) pkt 1ï8 ï okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu 

z ministrem wğaŜciwym do spraw zdrowia, 

2) pkt 9 ï okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu 

z ministrem wğaŜciwym do spraw rolnictwa, 

3) pkt 10 ï okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu 

z ministrem wğaŜciwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

4) pkt 11 ï okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu 

z ministrem wğaŜciwym do spraw oŜwiaty i wychowania 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia wysokiej jakoŜci ksztağcenia i wğaŜciwego doboru efekt·w uczenia siň w celu 

odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu z uwzglňdnieniem jego specyfiki, a w przypadku ksztağcenia przy-

gotowujŃcego do wykonywania zawodu nauczyciela ï r·wnieŨ czas trwania i wğaŜciwy dob·r efekt·w uczenia siň na studiach 

podyplomowych. 

Art.  69. 1. Przyjňcie na studia nastňpuje przez: 

1) rekrutacjň; 

2) potwierdzenie efekt·w uczenia siň; 

3) przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. 

2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie moŨe byĺ przyjňta osoba, kt·ra posiada: 

1) Ŝwiadectwo dojrzağoŜci albo Ŝwiadectwo dojrzağoŜci i zaŜwiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczeg·l-

nych przedmiot·w, o kt·rych mowa w przepisach o systemie oŜwiaty; 

2) Ŝwiadectwo dojrzağoŜci i dyplom potwierdzajŃcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie tech-

nika, o kt·rych mowa w przepisach o systemie oŜwiaty; 

2a) Ŝwiadectwo dojrzağoŜci i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o kt·rych mowa w przepisach 

o systemie oŜwiaty; 

3) Ŝwiadectwo dojrzağoŜci i zaŜwiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczeg·lnych przedmiot·w oraz dyplom 

potwierdzajŃcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o kt·rych mowa w przepisach 

o systemie oŜwiaty; 

3a) Ŝwiadectwo dojrzağoŜci i zaŜwiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczeg·lnych przedmiot·w oraz dyplom 

zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o kt·rych mowa w przepisach o systemie oŜwiaty; 

4) Ŝwiadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajŃcy do ubiegania siň o przy-

jňcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeŜnia 1991 r. o systemie oŜwiaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915); 

5) Ŝwiadectwo i inny dokument lub dyplom, o kt·rych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o kt·rej mowa w pkt 4; 

6) Ŝwiadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajŃcy do ubiegania siň o przyjňcie 

na studia zgodnie z umowŃ bilateralnŃ o wzajemnym uznawaniu wyksztağcenia; 

7) Ŝwiadectwo lub inny dokument uznany za r·wnorzňdny polskiemu Ŝwiadectwu dojrzağoŜci na podstawie przepis·w 

obowiŃzujŃcych do dnia 31 marca 2015 r. 

3. Na studia drugiego stopnia moŨe byĺ przyjňta osoba, kt·ra posiada dyplom ukoŒczenia studi·w. 

4. Przypisanie studenta do okreŜlonego kierunku studi·w moŨe nastŃpiĺ nie p·Ŧniej niŨ od drugiego roku studi·w. 

Art.  70. 1. Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczňcia i zakoŒczenia rekrutacji oraz spos·b jej przeprowa-

dzenia. Uchwağa senatu jest udostňpniana nie p·Ŧniej niŨ do dnia 30 czerwca roku poprzedzajŃcego rok akademicki, w kt·rym 

ma siň odbyĺ rekrutacja, a w przypadku utworzenia uczelni lub studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu ï nie-

zwğocznie. 

2. Uczelnia uwzglňdnia moŨliwoŜĺ przeprowadzania rekrutacji uzupeğniajŃcej dla os·b, kt·re ubiegağy siň o przyjňcie 

na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studi·w na rok akademicki, na kt·ry jest 

przeprowadzana rekrutacja, oraz kt·rych wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiot·w zostağ pod-

wyŨszony w wyniku weryfikacji sumy punkt·w lub odwoğania, o kt·rych mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 wrzeŜnia 1991 r. 

o systemie oŜwiaty. 
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3. PodstawŃ przyjňcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie sŃ wyniki: 

1) egzaminu dojrzağoŜci; 

2) egzaminu maturalnego; 

3) egzaminu dojrzağoŜci lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzamin·w potwierdzajŃcych kwalifikacje w zawodzie; 

4) egzaminu dojrzağoŜci lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzamin·w zawodowych. 

Uczelnia ustala, jakie wyniki stanowiŃ podstawň przyjňcia na studia, i podaje do wiadomoŜci publicznej w terminie, 

o kt·rym mowa w ust. 1. 

4. Uczelnia moŨe przeprowadziĺ dodatkowo egzaminy wstňpne tylko w przypadku koniecznoŜci sprawdzenia uzdol-

nieŒ artystycznych, sprawnoŜci fizycznej lub szczeg·lnych predyspozycji do podejmowania studi·w niesprawdzanych 

w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzajŃcego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy 

te nie mogŃ dotyczyĺ przedmiot·w objňtych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objňtej egzaminem zawodowym lub 

egzaminem potwierdzajŃcym kwalifikacje w zawodzie. Informacje o przeprowadzeniu egzamin·w wstňpnych i ich zakresie 

uczelnia podaje do wiadomoŜci publicznej w terminie, o kt·rym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstňpnego sprawdzajŃ-

cego uzdolnienia artystyczne lub sprawnoŜĺ fizycznŃ mogŃ stanowiĺ do 100% ğŃcznego wyniku moŨliwego do uzyskania 

przez kandydata w toku rekrutacji. 

4a. Uczelnia moŨe przeprowadziĺ egzaminy wstňpne dla os·b ubiegajŃcych siň o przyjňcie na studia pierwszego stopnia 

lub jednolite studia magisterskie na podstawie Ŝwiadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o kt·rym mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 4ï7, w przypadku koniecznoŜci sprawdzenia uzdolnieŒ artystycznych, sprawnoŜci fizycznej lub szczeg·lnych predys-

pozycji do podejmowania studi·w lub w zakresie nieobjňtym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami ksztağcenia 

ujňtymi na tym Ŝwiadectwie, dyplomie lub dokumencie. Informacje o przeprowadzeniu egzamin·w wstňpnych i ich zakresie 

uczelnia podaje do wiadomoŜci publicznej w terminie, o kt·rym mowa w ust. 1. Wyniki egzaminu wstňpnego sprawdzajŃ-

cego uzdolnienia artystyczne lub sprawnoŜĺ fizycznŃ mogŃ stanowiĺ do 100% ğŃcznego wyniku moŨliwego do uzyskania 

przez kandydata w toku rekrutacji. 

5. Przepisy ust. 3 stosuje siň odpowiednio do wynik·w egzaminu zagranicznego lub wynik·w ksztağcenia, potwierdzo-

nych Ŝwiadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o kt·rym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4ï7. 

6. Uczelnia publiczna: 

1) okreŜla zasady przyjmowania na studia laureat·w oraz finalist·w olimpiad stopnia centralnego, 

2) moŨe okreŜliĺ zasady przyjmowania na studia laureat·w konkurs·w miňdzynarodowych oraz og·lnopolskich 

ï i podaje je do wiadomoŜci publicznej w terminie, o kt·rym mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem co najmniej 4 lat. 

Art.  71. 1. Uczelnia moŨe potwierdziĺ efekty uczenia siň uzyskane w procesie uczenia siň poza systemem studi·w osobom 

ubiegajŃcym siň o przyjňcie na studia na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu, jeŨeli posiada: 

1) pozytywnŃ ocenň jakoŜci ksztağcenia na tych studiach albo 

2) kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o kt·rej mowa w art. 53 ust. 1, albo dyscypliny wiodŃcej, 

do kt·rej przyporzŃdkowany jest ten kierunek. 

2. Efekty uczenia siň sŃ potwierdzane w zakresie odpowiadajŃcym efektom uczenia siň okreŜlonym w programie studi·w. 

3. Efekty uczenia siň nie sŃ potwierdzane dla program·w studi·w, o kt·rych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1ï10. 

4. Efekty uczenia siň mogŃ zostaĺ potwierdzone osobie posiadajŃcej: 

1) dokumenty, o kt·rych mowa w art. 69 ust. 2, i co najmniej 5 lat doŜwiadczenia zawodowego ï w przypadku ubiegania 

siň o przyjňcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2) kwalifikacjň peğnŃ na poziomie 5 PRK albo kwalifikacjň nadanŃ w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyŨ-

szego odpowiadajŃcŃ poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o kt·rych mowa w zağŃczniku II do zalecenia Par-

lamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia siň przez cağe Ũycie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) ï w przypadku ubiegania siň o przyjňcie na studia 

pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

3) kwalifikacjň peğnŃ na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doŜwiadczenia zawodowego po ukoŒczeniu studi·w pierw-

szego stopnia ï w przypadku ubiegania siň o przyjňcie na studia drugiego stopnia; 

4) kwalifikacjň peğnŃ na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doŜwiadczenia zawodowego po ukoŒczeniu studi·w drugiego 

stopnia albo jednolitych studi·w magisterskich ï w przypadku ubiegania siň o przyjňcie na kolejne studia pierwszego 

stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 
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5. W wyniku potwierdzenia efekt·w uczenia siň moŨna zaliczyĺ nie wiňcej niŨ 50% punkt·w ECTS przypisanych do 

zajňĺ objňtych programem studi·w. 

6. O kolejnoŜci przyjňcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efekt·w uczenia siň. 

7. Liczba student·w, kt·rzy zostali przyjňci na studia na podstawie potwierdzenia efekt·w uczenia siň, nie moŨe byĺ 

wiňksza niŨ 20% og·lnej liczby student·w na danym kierunku, poziomie i profilu. 

Art.  72. 1. Postňpowanie w sprawie przyjňcia na studia moŨe prowadziĺ komisja. 

2. Przyjňcie na studia nastňpuje w drodze wpisu na listň student·w. 

3. Odmowa przyjňcia na studia nastňpuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 1, 

decyzjň podpisuje przewodniczŃcy komisji. 

4. Od decyzji komisji przysğuguje odwoğanie do rektora. 

5. Wyniki postňpowania w sprawie przyjňcia na studia sŃ jawne. 

Art.  73. 1. Zajňcia sŃ prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadajŃcych kom-

petencje i doŜwiadczenie pozwalajŃce na prawidğowŃ realizacjň zajňĺ oraz przez inne osoby, kt·re posiadajŃ takie kompe-

tencje i doŜwiadczenie. 

2. W ramach programu studi·w o profilu: 

1) praktycznym ï co najmniej 50% godzin zajňĺ prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej 

uczelni jako podstawowym miejscu pracy; 

2) og·lnoakademickim ï co najmniej 75% godzin zajňĺ prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

3. Wykğady w uczelni sŃ otwarte, jeŨeli jej statut nie stanowi inaczej. 

Art.  74. 1. Uczelnia dokumentuje przebieg studi·w. 

2. Dokumentacjň przebiegu studi·w stanowiŃ: 

1) album student·w; 

2) teczki akt osobowych student·w; 

3) ksiňga dyplom·w. 

3. Dokumentacja przebiegu studi·w moŨe byĺ prowadzona w postaci elektronicznej. 

4. Uczelnia wydaje studentowi legitymacjň studenckŃ. 

5. Uczelnia moŨe wydaĺ studentowi indeks. 

Art.  75. 1. Organizacjň studi·w oraz zwiŃzane z nimi prawa i obowiŃzki studenta okreŜla regulamin studi·w. 

2. Regulamin studi·w jest uchwalany co najmniej na 5 miesiňcy przed rozpoczňciem roku akademickiego. 

3. Regulamin studi·w wymaga uzgodnienia z samorzŃdem studenckim. JeŨeli w ciŃgu 3 miesiňcy od uchwalenia regulaminu 

senat i samorzŃd studencki nie dojdŃ do porozumienia w sprawie jego treŜci, regulamin wchodzi w Ũycie na mocy ponownej 

uchwağy senatu podjňtej wiňkszoŜciŃ co najmniej 2/3 gğos·w jego statutowego skğadu. 

4. Regulamin studi·w wchodzi w Ũycie z poczŃtkiem roku akademickiego. 

5. Do zmiany regulaminu studi·w stosuje siň odpowiednio przepisy ust. 2ï4. 

Art.  76. 1. Warunkiem ukoŒczenia studi·w i uzyskania dyplomu ukoŒczenia studi·w jest: 

1) uzyskanie efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie studi·w, kt·rym przypisano co najmniej: 

a) 180 punkt·w ECTS ï w przypadku studi·w pierwszego stopnia, 

b) 90 punkt·w ECTS ï w przypadku studi·w drugiego stopnia, 

c) 300 punkt·w ECTS ï w przypadku jednolitych studi·w magisterskich trwajŃcych 9 albo 10 semestr·w, 

d) 360 punkt·w ECTS ï w przypadku jednolitych studi·w magisterskich trwajŃcych 11 albo 12 semestr·w; 

2) zğoŨenie egzaminu dyplomowego; 

3) pozytywna ocena pracy dyplomowej ï w przypadku studi·w drugiego stopnia i jednolitych studi·w magisterskich, 

a w przypadku studi·w pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studi·w. 
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2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego albo 

dokonaniem technicznym lub artystycznym, prezentujŃcym og·lnŃ wiedzň i umiejňtnoŜci studenta zwiŃzane ze studiami na 

danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejňtnoŜci samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. W przypadku studi·w drugiego stopnia i jednolitych studi·w magisterskich praca dyplomowa jest przygotowywana 

pod kierunkiem osoby, kt·ra posiada co najmniej stopieŒ doktora. 

4. JeŨeli praca dyplomowa jest pracŃ pisemnŃ, uczelnia sprawdza jŃ przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o kt·rym mowa w art. 351 ust. 1. 

5. Recenzje pracy dyplomowej sŃ jawne. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje siň w przypadku pracy dyplomowej, kt·rej przedmiot jest objňty tajemnicŃ prawnie chro-

nionŃ. 

7. DatŃ ukoŒczenia studi·w jest data zğoŨenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studi·w na kierunkach lekarskim, 

lekarsko-dentystycznym i weterynaria ï data zğoŨenia ostatniego wymaganego programem studi·w egzaminu, a w przy-

padku studi·w na kierunkach farmacja i fizjoterapia ï data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studi·w praktyki. 

Art. 76a. 1. Uczelnia moŨe zorganizowaĺ weryfikacjň osiŃgniňtych efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie 

studi·w, w szczeg·lnoŜci przeprowadzaĺ zaliczenia i egzaminy koŒczŃce okreŜlone zajňcia, poza siedzibŃ uczelni lub poza 

jej filiŃ przy uŨyciu Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej.  

2. Egzamin dyplomowy moŨe byĺ przeprowadzony poza siedzibŃ uczelni lub poza jej filiŃ przy uŨyciu Ŝrodk·w komuni-

kacji elektronicznej, zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy egzaminu dyplomowego mogŃ wypo-

wiadaĺ siň w jego toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

3. Zasady weryfikacji osiŃgniňtych efekt·w uczenia siň w spos·b, o kt·rym mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania 

egzaminu dyplomowego w spos·b, o kt·rym mowa w ust. 2, uczelnia udostňpnia w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej. 

Art.  77. 1. Absolwent studi·w otrzymuje dyplom ukoŒczenia studi·w na okreŜlonym kierunku i profilu potwierdza-

jŃcy wyksztağcenie wyŨsze oraz tytuğ zawodowy: 

1) licencjata, inŨyniera albo r·wnorzňdny potwierdzajŃcy wyksztağcenie wyŨsze na tym samym poziomie ï w przypadku 

studi·w pierwszego stopnia; 

2) magistra, magistra inŨyniera albo r·wnorzňdny potwierdzajŃcy wyksztağcenie wyŨsze na tym samym poziomie ï 

w przypadku studi·w drugiego stopnia i jednolitych studi·w magisterskich. 

2. Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukoŒczenia studi·w, dyplom ukoŒczenia studi·w wraz 

z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta zğoŨony do dnia ukoŒczenia studi·w:  

1) odpis dyplomu w jňzyku angielskim, francuskim, hiszpaŒskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym jňzyku obcym, 

w kt·rym byğo prowadzone ksztağcenie na tych studiach;  

2) odpis suplementu do dyplomu w jňzyku angielskim albo w innym jňzyku obcym, w kt·rym byğo prowadzone ksztağ-

cenie na tych studiach. 

2a. Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu ukoŒczenia studi·w lub odpis 

suplementu do dyplomu, w jňzyku polskim lub w jňzyku obcym, o kt·rym mowa w ust. 2. 

3. Wz·r dyplomu zatwierdza senat. 

4. W przypadku zaistnienia przyczyn: 

1) wznowienia postňpowania administracyjnego w sprawie nadania tytuğu zawodowego ï organem wğaŜciwym do wznowienia 

postňpowania jest rektor; 

2) stwierdzenia niewaŨnoŜci dyplomu ï organem wğaŜciwym do stwierdzenia niewaŨnoŜci jest rektor. 

5. W przypadku gdy w pracy dyplomowej stanowiŃcej podstawň nadania tytuğu zawodowego osoba ubiegajŃca siň 

o ten tytuğ przypisağa sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych element·w cudzego utworu lub ustalenia naukowego, 

rektor, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza niewaŨnoŜĺ dyplomu. 
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Art.  78. 1. Dokumenty wydawane w zwiŃzku z przebiegiem lub ukoŒczeniem studi·w, przeznaczone do obrotu praw-

nego z zagranicŃ, sŃ uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 

2. Uwierzytelnienie polega na poŜwiadczeniu autentycznoŜci podpisu i funkcji osoby podpisujŃcej dokument lub toŨ-

samoŜci pieczňci urzňdowej uczelni, kt·rŃ jest opatrzony ten dokument. 

3. Dyrektor NAWA uwierzytelnia: 

1) dyplomy ukoŒczenia studi·w oraz suplementy do dyplom·w; 

2) odpisy dokument·w, o kt·rych mowa w pkt 1, w tym odpisy w jňzyku obcym; 

3) duplikaty dokument·w, o kt·rych mowa w pkt 1; 

4) zaŜwiadczenia o ukoŒczeniu studi·w. 

4. Dokumenty inne niŨ wymienione w ust. 3 uwierzytelnia uczelnia, kt·ra je wydağa, a w przypadku koniecznoŜci speğ-

nienia wymagaŒ okreŜlonych przez inne paŒstwo lub w innych uzasadnionych przypadkach ï dyrektor NAWA. 

5. Za uwierzytelnienie pobiera siň opğatň. 

Art.  79. 1. Uczelnia publiczna moŨe pobieraĺ opğaty za usğugi edukacyjne zwiŃzane z: 

1) ksztağceniem na studiach niestacjonarnych; 

2) powtarzaniem okreŜlonych zajňĺ na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalajŃcych wynik·w w nauce; 

3) ksztağceniem na studiach w jňzyku obcym; 

4) prowadzeniem zajňĺ nieobjňtych programem studi·w; 

5) ksztağceniem cudzoziemc·w na studiach stacjonarnych w jňzyku polskim. 

2. Uczelnia publiczna moŨe pobieraĺ opğaty r·wnieŨ za: 

1) przeprowadzenie rekrutacji; 

2) przeprowadzenie potwierdzania efekt·w uczenia siň; 

3) wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikat·w tych dokument·w; 

4) wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukoŒczenia studi·w lub odpisu suplementu do dyplomu w jňzyku obcym, o kt·rym 

mowa w art. 77 ust. 2; 

5) wydanie duplikatu dyplomu ukoŒczenia studi·w i suplementu do dyplomu; 

6) korzystanie z dom·w studenckich i stoğ·wek studenckich. 

3. Uczelnia publiczna ustala warunki i tryb zwalniania z opğat, o kt·rych mowa w ust. 1 i 2. 

Art.  80. 1. W uczelni wysokoŜĺ opğat za usğugi edukacyjne nie moŨe przekraczaĺ koszt·w niezbňdnych do utworzenia 

i prowadzenia studi·w oraz przygotowania i wdraŨania strategii uczelni. 

2. Uczelnia przed rozpoczňciem rekrutacji ustala opğaty pobierane od student·w oraz ich wysokoŜĺ. Ustalenie opğat 

wymaga zasiňgniňcia opinii samorzŃdu studenckiego. 

3. Do czasu ukoŒczenia studi·w przez osoby przyjňte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie moŨe zwiňkszyĺ 

wysokoŜci ustalonych dla nich opğat ani wprowadziĺ nowych opğat. Nie dotyczy to zwiňkszania wysokoŜci opğat za prowa-

dzenie zajňĺ nieobjňtych programem studi·w oraz za korzystanie z dom·w studenckich i stoğ·wek studenckich. 

4. WysokoŜĺ opğaty za przeprowadzenie potwierdzania efekt·w uczenia siň nie moŨe przekroczyĺ jego koszt·w o wiňcej 

niŨ 20%. 

5. Informacjň o wysokoŜci opğat, o kt·rych mowa w ust. 2, uczelnia niezwğocznie udostňpnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zwanym dalej ĂBIPò, na swojej stronie podmiotowej. 

6. Uczelnia nie pobiera opğat za czynnoŜci zwiŃzane z weryfikacjŃ efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie studi·w 

oraz za wydanie dokument·w zwiŃzanych z przebiegiem studi·w innych niŨ okreŜlone w art. 79 ust. 2 pkt 3ï5. 

Art.  81. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) wymagania dotyczŃce programu studi·w, 

2) kierunki studi·w prowadzone jako jednolite studia magisterskie, 
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3) zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i pro-

filu, dokumenty doğŃczane do wniosku oraz spos·b skğadania wniosku, 

4) wymagania dotyczŃce prowadzenia zajňĺ z wykorzystaniem metod i technik ksztağcenia na odlegğoŜĺ oraz maksymalnŃ 

liczbň punkt·w ECTS, jaka moŨe byĺ uzyskana w ramach tego ksztağcenia, 

5) spos·b prowadzenia dokumentacji przebiegu studi·w, sporzŃdzania duplikat·w i odpis·w dokument·w oraz dokony-

wania sprostowaŒ i zmian danych osobowych w dokumentach, 

6) wz·r legitymacji studenckiej oraz spos·b wydawania legitymacji i potwierdzania jej waŨnoŜci, 

7) spos·b postňpowania z dokumentacjŃ przebiegu studi·w w przypadku likwidacji uczelni, 

8) spos·b uwierzytelniania dokument·w, o kt·rych mowa w art. 78 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ, 

9) niezbňdne elementy dyplomu ukoŒczenia studi·w i dyplomu wsp·lnego, 

10) wz·r suplementu do dyplomu, 

11) tytuğy zawodowe r·wnorzňdne tytuğom licencjata i inŨyniera oraz tytuğom magistra i magistra inŨyniera, 

12) wysokoŜĺ i spos·b pobierania opğat za uwierzytelnianie dokument·w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ, 

za wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikat·w tych dokument·w, a takŨe za wydanie odpis·w 

w jňzykach obcych dyplomu ukoŒczenia studi·w i suplementu do dyplomu lub duplikatu dyplomu ukoŒczenia studi·w 

i suplementu do dyplomu, 

13) wysokoŜĺ opğaty za przeprowadzenie rekrutacji 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia wysokiej jakoŜci ksztağcenia, wğaŜciwego przebiegu ksztağcenia, doboru efek-

t·w uczenia siň i sposob·w ich weryfikacji z zachowaniem sp·jnoŜci procesu ich uzyskiwania, racjonalnej organizacji 

ksztağcenia umoŨliwiajŃcej najbardziej skuteczne uzyskanie efekt·w uczenia siň szczeg·lnie istotnych z punktu widzenia 

przygotowania zawodowego absolwent·w, prawidğowoŜci i rzetelnoŜci dokumentowania przebiegu studi·w, adekwatnoŜci 

wysokoŜci opğat do koszt·w, potrzebň poŜwiadczenia statusu studenta, a takŨe tradycyjne nazewnictwo w zakresie tytuğ·w 

zawodowych i szczeg·lne znaczenie dokument·w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ. 

Art.  82. W przypadku zaprzestania prowadzenia studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu uczelnia zapew-

nia studentom moŨliwoŜĺ kontynuowania studi·w na tym samym poziomie i profilu oraz takim samym albo innym kierunku 

studi·w zwiŃzanym z dyscyplinŃ, do kt·rej byğ przyporzŃdkowany dotychczas prowadzony kierunek. 

Rozdziağ 3 

Prawa i obowiŃzki student·w 

Art.  83. Osoba przyjňta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilŃ zğoŨenia Ŝlubowania. 

Art.  84. 1. Student ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiŃzk·w studenta. 

2. Szkolenia prowadzi samorzŃd studencki we wsp·ğpracy z Parlamentem Student·w Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-

nym dalej ĂPSRPò, kt·ry zapewnia przedstawicielom samorzŃd·w studenckich przygotowanie do prowadzenia szkoleŒ oraz 

podejmuje dziağania promocyjne dotyczŃce praw i obowiŃzk·w studenta. 

Art.  85. 1. Student ma prawo do: 

1) przenoszenia i uznawania punkt·w ECTS, 

2) odbywania studi·w wedğug indywidualnej organizacji studi·w, 

3) usprawiedliwiania nieobecnoŜci na zajňciach, urlop·w od zajňĺ oraz urlop·w od zajňĺ z moŨliwoŜciŃ przystŃpienia do 

weryfikacji uzyskanych efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie studi·w, 

4) zmiany kierunku studi·w, 

5) przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne, 

6) przystŃpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora, 

7) powtarzania okreŜlonych zajňĺ z powodu niezadowalajŃcych wynik·w w nauce 

ï na zasadach okreŜlonych w regulaminie studi·w. 
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2. Studentce w ciŃŨy i studentowi bňdŃcemu rodzicem nie moŨna odm·wiĺ zgody na: 

1) odbywanie studi·w na okreŜlonym kierunku i poziomie wedğug indywidualnej organizacji studi·w do czasu ich ukoŒ-

czenia ï w przypadku studi·w stacjonarnych; 

2) urlop, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 3. 

3. Student bňdŃcy rodzicem skğada wniosek o urlop, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 3, w okresie 1 roku od dnia urodzenia 

dziecka. 

4. Urlopu, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 3, dla: 

1) studentki w ciŃŨy udziela siň na okres do dnia urodzenia dziecka, 

2) studenta bňdŃcego rodzicem udziela siň na okres do 1 roku 

ï z tym Ũe jeŨeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop moŨe byĺ przedğuŨony do koŒca tego semestru. 

Art.  86. 1. Student moŨe ubiegaĺ siň o: 

1) stypendium socjalne; 

2) stypendium dla os·b niepeğnosprawnych; 

3) zapomogň; 

4) stypendium rektora; 

5) stypendium finansowane przez jednostkň samorzŃdu terytorialnego; 

6) stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobň fizycznŃ lub osobň prawnŃ niebňdŃcŃ paŒ-

stwowŃ ani samorzŃdowŃ osobŃ prawnŃ. 

2. Przyznanie Ŝwiadczenia, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 1ï4, oraz odmowa jego przyznania nastňpujŃ w drodze decyzji 

administracyjnej. 

3. Na wniosek samorzŃdu studenckiego Ŝwiadczenia, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï4, sŃ przyznawane przez komisjň 

stypendialnŃ i odwoğawczŃ komisjň stypendialnŃ. WiňkszoŜĺ czğonk·w komisji stanowiŃ studenci. Decyzjň podpisuje prze-

wodniczŃcy komisji albo upowaŨniony przez niego wiceprzewodniczŃcy komisji. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, uchyla decyzjň komisji stypendialnej lub odwoğawczej komisji stypen-

dialnej niezgodnŃ z przepisami prawa. 

Art.  87. 1. Stypendium socjalne moŨe otrzymaĺ student znajdujŃcy siň w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Rektor w porozumieniu z samorzŃdem studenckim ustala wysokoŜĺ miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie stu-

denta uprawniajŃcŃ do ubiegania siň o stypendium socjalne, kt·ra nie moŨe byĺ: 

1) mniejsza niŨ 1,30 kwoty okreŜlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoğecznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66); 

2) wiňksza niŨ 1,30 sumy kwot okreŜlonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Ŝwiadcze-

niach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270). 

3. W szczeg·lnie uzasadnionych przypadkach student moŨe otrzymaĺ stypendium socjalne w zwiňkszonej wysokoŜci. 

Art.  88. 1. WysokoŜĺ miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie studenta ubiegajŃcego siň o stypendium socjalne ustala siň 

na zasadach okreŜlonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o Ŝwiadczeniach rodzinnych, z tym Ũe przy jej ustalaniu: 

1) uwzglňdnia siň dochody osiŃgane przez: 

a) studenta, 

b) mağŨonka studenta, 

c) rodzic·w, opiekun·w prawnych lub faktycznych studenta, 

d) bňdŃce na utrzymaniu os·b, o kt·rych mowa w lit. aïc, dzieci niepeğnoletnie, dzieci pobierajŃce naukň do 26. roku 

Ũycia, a jeŨeli 26. rok Ũycia przypada w ostatnim roku studi·w, do ich ukoŒczenia, oraz dzieci niepeğnosprawne 

bez wzglňdu na wiek; 

2) nie uwzglňdnia siň: 

a) ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1, 
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b) stypendi·w otrzymywanych przez uczni·w, student·w i doktorant·w w ramach: 

ï funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

ï niepodlegajŃcych zwrotowi Ŝrodk·w pochodzŃcych z pomocy udzielanej przez paŒstwa czğonkowskie Euro-

pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

ï um·w miňdzynarodowych lub program·w wykonawczych, sporzŃdzanych do tych um·w, albo miňdzynaro-

dowych program·w stypendialnych, 

c) ŜwiadczeŒ pomocy materialnej otrzymywanych przez uczni·w na podstawie przepis·w o systemie oŜwiaty, 

d) stypendi·w o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o kt·rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os·b fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z p·Ŧn. 

zm.18)). 

2. Student, kt·ry nie prowadzi wsp·lnego gospodarstwa domowego z Ũadnym z rodzic·w, opiekun·w prawnych lub 

faktycznych, moŨe ubiegaĺ siň o stypendium socjalne bez wykazywania dochod·w osiŃganych przez te osoby oraz bňdŃce 

na ich utrzymaniu dzieci niepeğnoletnie, dzieci pobierajŃce naukň do 26. roku Ũycia, a jeŨeli 26. rok Ũycia przypada w ostat-

nim roku studi·w, do ich ukoŒczenia, oraz dzieci niepeğnosprawne bez wzglňdu na wiek, jeŨeli speğnia jeden z nastňpujŃcych 

warunk·w: 

1) ukoŒczyğ 26. rok Ũycia; 

2) pozostaje w zwiŃzku mağŨeŒskim; 

3) ma na utrzymaniu dzieci, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit.  d; 

4) osiŃgnŃğ peğnoletnoŜĺ, przebywajŃc w pieczy zastňpczej; 

5) posiada stağe Ŧr·dğo dochod·w i jego przeciňtny miesiňczny doch·d w poprzednim roku podatkowym oraz w roku 

bieŨŃcym w miesiŃcach poprzedzajŃcych miesiŃc zğoŨenia oŜwiadczenia, o kt·rym mowa w ust. 3, jest wyŨszy lub r·wny 

1,15 sumy kwot okreŜlonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Ŝwiadczeniach 

rodzinnych. 

3. Student, o kt·rym mowa w ust. 2, skğada oŜwiadczenie, Ũe nie prowadzi wsp·lnego gospodarstwa domowego z Ũad-

nym z rodzic·w, opiekun·w prawnych lub faktycznych. 

4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoğawcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego 

studentowi, kt·rego miesiňczny doch·d na osobň w rodzinie nie przekracza kwoty okreŜlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoğecznej, jeŨeli nie doğŃczy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaŜwiad-

czenia z oŜrodka pomocy spoğecznej, a w przypadku przeksztağcenia oŜrodka pomocy spoğecznej w centrum usğug spoğecz-

nych na podstawie przepis·w ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usğug spoğecznych przez centrum usğug spoğecz-

nych (Dz. U. poz. 1818) ï z centrum usğug spoğecznych, o sytuacji dochodowej i majŃtkowej swojej i rodziny. 

5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoğawcza komisja stypendialna moŨe przyznaĺ studentowi stypendium 

socjalne w przypadku, o kt·rym mowa w ust. 4, jeŨeli przyczyny niedoğŃczenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zaŜwiadczenia z oŜrodka pomocy spoğecznej, a w przypadku przeksztağcenia oŜrodka pomocy spoğecznej w centrum usğug 

spoğecznych na podstawie przepis·w ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usğug spoğecznych przez centrum usğug 

spoğecznych ï z centrum usğug spoğecznych, o sytuacji dochodowej i majŃtkowej studenta i rodziny studenta byğy uzasadnione 

oraz student udokumentowağ Ŧr·dğa utrzymania rodziny. 

Art.  89. Stypendium dla os·b niepeğnosprawnych moŨe otrzymaĺ student posiadajŃcy orzeczenie o niepeğnosprawnoŜci, 

orzeczenie o stopniu niepeğnosprawnoŜci albo orzeczenie, o kt·rym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoğecznej oraz zatrudnianiu os·b niepeğnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981). 

Art.  90. Zapomogň moŨe otrzymaĺ student, kt·ry znalazğ siň przejŜciowo w trudnej sytuacji Ũyciowej. 

Art.  91. 1. Stypendium rektora moŨe otrzymaĺ student, kt·ry uzyskağ wyr·ŨniajŃce wyniki w nauce, osiŃgniňcia naukowe 

lub artystyczne, lub osiŃgniňcia sportowe we wsp·ğzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. 

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjňty na pierwszy rok studi·w w roku zğoŨenia egzaminu maturalnego, 

kt·ry jest: 

1) laureatem olimpiady miňdzynarodowej albo laureatem lub finalistŃ olimpiady stopnia centralnego, o kt·rych mowa 

w przepisach o systemie oŜwiaty; 

2) medalistŃ co najmniej wsp·ğzawodnictwa sportowego o tytuğ Mistrza Polski w danym sporcie, o kt·rym mowa w prze-

pisach o sporcie. 

 
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostağy ogğoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 

2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138 i 501. 
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3. Stypendium rektora przyznaje siň nie wiňcej niŨ 10% student·w na okreŜlonym kierunku studi·w. JeŨeli liczba stu-

dent·w jest mniejsza niŨ 10, stypendium rektora moŨe byĺ przyznane 1 studentowi. Student·w, o kt·rych mowa w ust. 2, 

nie uwzglňdnia siň przy ustalaniu liczby student·w otrzymujŃcych stypendium rektora, o kt·rej mowa w zdaniu pierwszym. 

Art.  92. 1. Stypendia, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, sŃ przyznawane na semestr lub na rok akademicki 

i wypğacane co miesiŃc przez okres do 10 miesiňcy, a gdy ksztağcenie trwa semestr ï przez okres do 5 miesiňcy. 

2. Zapomoga moŨe byĺ przyznana nie czňŜciej niŨ 2 razy w roku akademickim. 

3. ĞŃczna miesiňczna kwota stypendi·w, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 4, dla studenta nie moŨe byĺ wyŨsza 

niŨ 38% wynagrodzenia profesora. 

Art.  93.19) 1. świadczenia, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4 i art. 359 ust. 1, przysğugujŃ na studiach pierw-

szego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

2. Student ksztağcŃcy siň r·wnoczeŜnie na kilku kierunkach studi·w moŨe otrzymywaĺ Ŝwiadczenia, o kt·rych mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. 

3. świadczenia, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4 i art. 359 ust. 1, nie przysğugujŃ studentowi posiadajŃcemu tytuğ 

zawodowy: 

1) magistra, magistra inŨyniera albo r·wnorzňdny; 

2) licencjata, inŨyniera albo r·wnorzňdny, jeŨeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4. ĞŃczny okres, przez kt·ry przysğugujŃ Ŝwiadczenia, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4 i art. 359 ust. 1, wynosi 

12 semestr·w, bez wzglňdu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeŨeniem Ũe w ramach tego okresu Ŝwiadczenia przy-

sğugujŃ na studiach: 

1) pierwszego stopnia ï nie dğuŨej niŨ przez 9 semestr·w; 

2) drugiego stopnia ï nie dğuŨej niŨ przez 7 semestr·w. 

5. ĞŃczny okres, o kt·rym mowa w ust. 4, jest dğuŨszy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjŃğ jednolite studia 

magisterskie, kt·rych czas trwania okreŜlony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestr·w. 

6. Do okresu, o kt·rym mowa w ust. 4 i 5, wlicza siň wszystkie rozpoczňte przez studenta semestry na studiach, o kt·-

rych mowa w ust. 1, w tym semestry przypadajŃce w okresie korzystania z urlop·w, o kt·rych mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, 

z wyjŃtkiem semestr·w na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczňtych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierw-

szego tytuğu zawodowego licencjata, inŨyniera albo r·wnorzňdnego. W przypadku ksztağcenia siň na kilku kierunkach stu-

di·w semestry odbywane r·wnoczeŜnie traktuje siň jako jeden semestr. 

7. W przypadku gdy niepeğnosprawnoŜĺ powstağa w trakcie studi·w lub po uzyskaniu tytuğu zawodowego, Ŝwiadczenie, 

o kt·rym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysğuguje przez dodatkowy okres 12 semestr·w. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje siň od-

powiednio. 

8. Przepisy ust. 1ï7 stosuje siň odpowiednio do student·w, kt·rzy ksztağcili siň lub uzyskali tytuğy zawodowe za granicŃ. 

Art.  94.19) 1. Student ubiegajŃcy siň o Ŝwiadczenie, o kt·rym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujŃcy takie 

Ŝwiadczenie niezwğocznie powiadamia uczelniň o wystŃpieniu okolicznoŜci powodujŃcej utratň prawa do Ŝwiadczenia na 

podstawie art. 93 ust. 3ï8. 

2. Decyzja o przyznaniu Ŝwiadczenia, o kt·rym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4, wygasa z ostatnim dniem miesiŃca, 

w kt·rym student utraciğ prawo do Ŝwiadczenia z powodu uzyskania tytuğu zawodowego, o kt·rym mowa w art. 93 ust. 3 i 8, 

zostağ skreŜlony z listy student·w na kierunku studi·w, na kt·rym otrzymywağ Ŝwiadczenie, albo upğynŃğ okres, o kt·rym 

mowa w art. 93 ust. 4, 5 i 7. 

Art.  95. 1. Regulamin ŜwiadczeŒ dla student·w okreŜla: 

1) wysokoŜĺ ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4, lub spos·b jej ustalania; 

2) szczeg·ğowe kryteria i tryb przyznawania ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4, oraz zakwaterowania 

i wyŨywienia, o kt·rych mowa w art. 104, oraz spos·b wypğacania ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4; 

3) spos·b dokumentowania sytuacji materialnej studenta; 

4) tryb powoğywania oraz skğad komisji stypendialnej i odwoğawczej komisji stypendialnej. 

2. Regulamin ŜwiadczeŒ dla student·w ustala rektor w porozumieniu z samorzŃdem studenckim. W nowo utworzonej 

uczelni regulamin ustala na okres roku rektor. 

 
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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Art.  96. 1. Stypendium moŨe byĺ przyznane studentowi przez jednostkň samorzŃdu terytorialnego. 

2. Organ stanowiŃcy jednostki samorzŃdu terytorialnego okreŜla: 

1) rodzaj stypendium; 

2) kryteria i spos·b przyznawania stypendium; 

3) maksymalnŃ wysokoŜĺ stypendium, o kt·rŃ moŨe ubiegaĺ siň student; 

4) warunki wypğacania stypendium. 

3. Organ stanowiŃcy jednostki samorzŃdu terytorialnego moŨe r·wnieŨ okreŜliĺ warunki zwrotu stypendium i odstŃpienia 

od ŨŃdania jego zwrotu. 

Art.  97. 1. Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie moŨe byĺ przyznane studentowi przez osobň fizycznŃ lub 

osobň prawnŃ niebňdŃcŃ paŒstwowŃ ani samorzŃdowŃ osobŃ prawnŃ. 

2. Na wniosek osoby przyznajŃcej stypendium, o kt·rej mowa w ust. 1, minister zatwierdza zasady jego przyznawania. 

Art.  98. 1. Student, kt·ry nie ukoŒczyğ 30. roku Ũycia oraz kt·rego przeciňtny miesiňczny doch·d na osobň w rodzinie 

z roku poprzedzajŃcego rok zğoŨenia wniosku jest niŨszy lub r·wny kwocie okreŜlonej na podstawie ust. 4, moŨe otrzymaĺ 

kredyt studencki. WysokoŜĺ dochodu ustala siň zgodnie z art. 88. 

2. Kredyt studencki jest udzielany przez bank lub sp·ğdzielczŃ kasň oszczňdnoŜciowo-kredytowŃ, zwane dalej Ăinsty-

tucjŃ kredytujŃcŃò, kt·re zawarğy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej ĂBGKò, umowň okreŜlajŃcŃ zasady 

korzystania ze Ŝrodk·w Funduszu Kredyt·w Studenckich. 

2a.20) Spğata kredytu studenckiego ze Ŝrodk·w Funduszu Kredyt·w Studenckich moŨe zostaĺ objňta porňczeniem BGK 

udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porňczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb PaŒstwa oraz 

niekt·re osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445) lub innych niŨ BGK os·b prawnych uprawnionych do udzielania porňczeŒ 

lub gwarancji w ramach powierzonych im zadaŒ publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie dziağalnoŜci gospodar-

czej, do 100% kwoty kapitağu kredytu wraz z odsetkami. 

3. Kredyt studencki nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 246). 

4. Minister ogğasza w BIP na swojej stronie podmiotowej wysokoŜĺ miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie osoby 

ubiegajŃcej siň o kredyt studencki uprawniajŃcŃ do otrzymania kredytu studenckiego w danym roku akademickim. 

Art.  99. 1. Kredyt studencki jest udzielany na okres studi·w tylko raz, nie dğuŨej niŨ na 6 lat. 

2. Na tym samym poziomie studi·w kredyt studencki jest udzielany raz. 

3. JeŨeli w okresie 2 lat od ukoŒczenia studi·w pierwszego stopnia student rozpocznie studia drugiego stopnia lub 

jednolite studia magisterskie, kredyt studencki moŨe byĺ wypğacany na tych studiach bez koniecznoŜci ponownego skğadania 

wniosku o kredyt, przy czym ğŃczny okres otrzymywania kredytu studenckiego nie moŨe przekroczyĺ 6 lat. 

Art.  100. 1. Kredyt studencki jest wypğacany w miesiňcznych transzach przez okres do 10 miesiňcy roku akademic-

kiego, z wyğŃczeniem okres·w urlop·w od zajňĺ lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studi·w. 

2. Instytucja kredytujŃca zaprzestaje wypğaty miesiňcznych transz kredytu studenckiego w przypadku: 

1) skreŜlenia z listy student·w; 

2) urlopu od zajňĺ w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studi·w; 

3) zawieszenia w prawach studenta; 

4) ukoŒczenia studi·w; 

5) ujawnienia zatajonych istotnych informacji majŃcych wpğyw na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokoŜĺ. 

3. Kredytobiorca niezwğocznie powiadamia instytucjň kredytujŃcŃ o okolicznoŜciach, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1ï4. 

4. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytujŃca wypowiada umowň kredytu studenckiego i ŨŃda 

jego spğaty z dniem upğywu terminu wypowiedzenia. 

Art.  101. 1. Spğata kredytu studenckiego jest dokonywana w r·wnych miesiňcznych ratach i rozpoczyna siň po upğywie 

2 lat od ukoŒczenia studi·w, chyba Ũe kredytobiorca wystŃpiğ z wnioskiem o wczeŜniejsze rozpoczňcie spğaty. 

2. Liczba rat stanowi dwukrotnoŜĺ liczby wypğaconych transz kredytu studenckiego, chyba Ũe kredytobiorca wystŃpiğ 

z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. 

 
20) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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3.21) WysokoŜĺ oprocentowania kredytu studenckiego jest r·wna sumie marŨy instytucji kredytujŃcej oraz 1,2 stopy 

redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. 

3a.22) MarŨa instytucji kredytujŃcej jest stağa w okresie kredytowania i wynosi nie wiňcej niŨ 2 punkty procentowe. 

4.23) WysokoŜĺ oprocentowania kredytu studenckiego spğacanego przez kredytobiorcň wynosi: 

1) 0,5 wysokoŜci oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3; 

2) 0,75 wysokoŜci oprocentowania kredytu studenckiego ustalonej zgodnie z ust. 3 ï w przypadku gdy kredytobiorca nie 

ukoŒczyğ studi·w lub upğynŃğ okres spğaty ustalony zgodnie z ust. 2. 

5. W przypadku gdy informacje, na podstawie kt·rych udzielono kredytu studenckiego, zawieszono jego spğatň lub go 

umorzono, okazağy siň nieprawdziwe, kredytobiorca spğaca kredyt wraz z odsetkami nienaleŨnie wypğaconymi ze Ŝrodk·w 

Funduszu Kredyt·w Studenckich. 

6. Na wniosek kredytobiorcy wysokoŜĺ miesiňcznej raty moŨe byĺ zmniejszona do 20% jego Ŝredniego miesiňcznego 

dochodu. 

Art.  102. 1. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji Ũyciowej spğata kredytu studenckiego wraz z od-

setkami moŨe byĺ zawieszona na okres nie dğuŨszy niŨ 12 miesiňcy. 

2. Kredyt studencki moŨe byĺ umorzony: 

1) czňŜciowo ï w przypadku: 

a) wyr·ŨniajŃcego wyniku ukoŒczenia studi·w przez kredytobiorcň, 

b) szczeg·lnie trudnej sytuacji Ũyciowej kredytobiorcy; 

2) w cağoŜci ï w przypadku: 

a) trwağej utraty przez kredytobiorcň zdolnoŜci do spğaty zobowiŃzaŒ, 

b) braku prawnych moŨliwoŜci dochodzenia roszczeŒ od kredytobiorcy, 

c) Ŝmierci kredytobiorcy. 

3. Kredyt studencki moŨe byĺ umorzony przez: 

1) instytucjň kredytujŃcŃ ï w przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 1 lit.  a oraz pkt 2 lit.  b i c; 

2) ministra ï w przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 1 lit.  b oraz pkt 2 lit.  a. 

4.24) JeŨeli odzyskanie wierzytelnoŜci powstağej z tytuğu porňczenia spğaty kredytu studenckiego udzielonego w ramach 

Funduszu Kredyt·w Studenckich nie jest moŨliwe, porňczyciel moŨe umorzyĺ tň wierzytelnoŜĺ w cağoŜci albo w czňŜci. 

Art.  103. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki w porozumieniu z ministrem wğaŜciwym do spraw 

finans·w publicznych okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) spos·b ustalania wysokoŜci miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie osoby ubiegajŃcej siň o kredyt studencki upraw-

niajŃcej do otrzymania kredytu studenckiego, 

2) tryb skğadania wniosk·w o kredyt studencki, 

3) zakres informacji zawartych we wniosku o kredyt studencki oraz dokumenty doğŃczane do wniosku, 

4) niezbňdne elementy umowy kredytu studenckiego, 

5) termin zawarcia umowy kredytu studenckiego, 

6) wysokoŜĺ miesiňcznych transz kredytu studenckiego, 

7) szczeg·ğowe warunki i tryb zawieszania spğaty i umarzania kredytu studenckiego, 

8) warunki i tryb rozliczeŒ z tytuğu pokrywania odsetek naleŨnych instytucjom kredytujŃcym od kredyt·w studenckich 

ï majŃc na uwadze potrzebň zapewnienia przyznawania i wypğaty kredyt·w studenckich w spos·b sprawny i terminowy, 

naleŨyty poziom ochrony kredytobiorcy, a takŨe uwarunkowania socjalno-bytowe student·w i absolwent·w. 

 
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
22) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
24) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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Art.  103a.25) 1. Student odbywajŃcy studia na kierunku lekarskim w jňzyku polskim na warunkach odpğatnoŜci moŨe 

ubiegaĺ siň o kredyt na pokrycie opğat za usğugi edukacyjne na tych studiach, zwany dalej Ăkredytem na studia medyczneò. 

Z kredytu na studia medyczne nie sŃ finansowane opğaty za usğugi edukacyjne, o kt·rych mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2ï5 

i ust. 2. 

2. Kredyt na studia medyczne jest udzielany na wniosek studenta przez bank, kt·ry zawarğ z BGK umowň okreŜlajŃcŃ 

zasady korzystania ze Ŝrodk·w Funduszu Kredytowania Studi·w Medycznych, zwanego dalej ĂFKSMò. 

3. Wniosek, o kt·rym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) dane osobowe wnioskodawcy: 

a) imiň (imiona) i nazwisko, 

b) datň i miejsce urodzenia, 

c) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, 

kt·re go wydağo, 

d) obywatelstwo, 

e) adres do korespondencji, a takŨe, jeŨeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 

2) wskazanie wnioskowanej wysokoŜci kredytu na studia medyczne; 

3) oŜwiadczenie wnioskodawcy o tym, Ũe w okresie odbywanych studi·w nie korzystağ i nie korzysta z innego kredytu 

na studia medyczne. 

4. Wnioskowana wysokoŜĺ kredytu na studia medyczne nie moŨe byĺ wyŨsza niŨ maksymalna wysokoŜĺ kredytu na 

studia medyczne, o kt·rej mowa w ust. 11. 

5. OŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 3 pkt 3, zawiera klauzulň o treŜci: ĂJestem Ŝwiadomy odpowiedzialnoŜci karnej 

za zğoŨenie fağszywego oŜwiadczenia.ò. Klauzula ta zastňpuje pouczenie o odpowiedzialnoŜci karnej za skğadanie fağszy-

wych oŜwiadczeŒ. 

6. Do wniosku, o kt·rym mowa w ust. 2, doğŃcza siň zaŜwiadczenie wydane przez rektora potwierdzajŃce, Ũe wniosko-

dawca jest studentem, oraz numer rachunku bankowego uczelni, o kt·rym mowa w art. 103b ust. 1. 

7. ZaŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 6, zawiera: 

1) dane osobowe wnioskodawcy: 

a) imiň (imiona) i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, 

kt·re go wydağo, 

c) datň i miejsce urodzenia; 

2) dane dotyczŃce studi·w: 

a) nazwň uczelni, 

b) nazwň kierunku i formň studi·w, 

c) jňzyk, w kt·rym odbywa siň ksztağcenie, 

d) warunki finansowe odbywania ksztağcenia, 

e) rok i semestr studi·w, 

f) planowany termin ukoŒczenia studi·w; 

3) numer rachunku bankowego uczelni, o kt·rym mowa w art. 103b ust. 1. 

8. W celu weryfikacji wydanych zaŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w ust. 6, uczelnia prowadzi ewidencjň tych zaŜwiad-

czeŒ, obejmujŃcŃ numer zaŜwiadczenia, datň jego wystawienia oraz dane, o kt·rych mowa w ust. 7 pkt 1 lit.  a i c. Dane 

zawarte w ewidencji przechowuje siň przez okres 15 lat od momentu ich wprowadzenia do ewidencji. 

 
25) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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9. Spğata kredytu na studia medyczne ze Ŝrodk·w FKSM moŨe zostaĺ objňta porňczeniem BGK udzielonym na pod-

stawie ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porňczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb PaŒstwa oraz niekt·re osoby 

prawne lub innych niŨ BGK os·b prawnych uprawnionych do udzielania porňczeŒ lub gwarancji w ramach powierzonych 

im zadaŒ publicznych lub w zakresie wykonywanej przez nie dziağalnoŜci gospodarczej, do 100% kwoty kapitağu kredytu 

wraz z odsetkami. 

10. Rektorzy uczelni, w kt·rych sŃ prowadzone studia, o kt·rych mowa w ust. 1, przekazujŃ ministrowi wğaŜciwemu 

do spraw zdrowia, przed rozpoczňciem rekrutacji na te studia, nie p·Ŧniej jednak niŨ do dnia 31 marca roku, w kt·rym 

rozpoczynajŃ siň te studia, informacjň o planowanej wysokoŜci opğat za usğugi edukacyjne w cağym okresie tych studi·w. 

11. Minister wğaŜciwy do spraw zdrowia, w terminie 60 dni od dnia przekazania przez rektor·w informacji, o kt·rej 

mowa w ust. 10, ustala i ogğasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzňdowym Rzeczypospolitej Polskiej ĂMonitor 

Polskiò, maksymalnŃ wysokoŜĺ kredytu na studia medyczne za cağy okres studi·w w przeliczeniu na 1 semestr. 

12. Kredyt na studia medyczne jest udzielany kredytobiorcy na okres studi·w tylko raz, nie dğuŨej niŨ na 6 lat. 

13. Do okresu, o kt·rym mowa w ust. 12, nie wlicza siň okres·w zawieszenia wypğaty semestralnych transz kredytu 

w przypadku zaistnienia okolicznoŜci, o kt·rych mowa w art. 103b ust. 3. 

14. Kredyt na studia medyczne nie jest kredytem w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 

Art.  103b.25) 1. Bank dokonuje wypğaty kredytu na studia medyczne na wskazany w umowie kredytu na studia medyczne 

rachunek bankowy uczelni, w kt·rej kredytobiorca odbywa ksztağcenie. Wypğata kredytu na studia medyczne jest dokony-

wana w r·wnych transzach semestralnych w terminie wskazanym w umowie kredytu na studia medyczne, nie dğuŨszym niŨ 

60 dni od dnia rozpoczňcia danego semestru studi·w. 

2. Bank zaprzestaje wypğaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku: 

1) skreŜlenia kredytobiorcy z listy student·w; 

2) zmiany przez kredytobiorcň studi·w na studia w jňzyku obcym lub studia nieodpğatne; 

3) zmiany przez kredytobiorcň kierunku studi·w; 

4) ukoŒczenia przez kredytobiorcň studi·w; 

5) powziňcia informacji o poŜwiadczeniu przez kredytobiorcň nieprawdy w umowie, o kt·rej mowa w ust. 1, w zakresie 

dotyczŃcym danych osobowych zawartych we wniosku, o kt·rym mowa w art. 103a ust. 3, lub poŜwiadczenia nie-

prawdy w zakresie informacji, o kt·rych mowa w pkt 1ï4 lub ust. 3. 

3. Bank zawiesza wypğatň semestralnych transz kredytu na studia medyczne w przypadku: 

1) powtarzania przez kredytobiorcň semestru albo roku akademickiego; 

2) korzystania przez kredytobiorcň z urlopu od zajňĺ w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studi·w; 

3) zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta. 

4. Kredytobiorca powiadamia bank o zaistnieniu okolicznoŜci, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1ï4 lub ust. 3, w terminie 

30 dni od dnia zaistnienia tych okolicznoŜci, w formie okreŜlonej w umowie, o kt·rej mowa w ust. 1. 

5. W przypadku ustania przyczyn powodujŃcych zawieszenie wypğaty transz kredytu na studia medyczne wypğata semestral-

nych transz kredytu na studia medyczne zostaje wznowiona po potwierdzeniu przez kredytobiorcň kontynuowania studi·w, 

o kt·rych mowa w art. 103a ust. 1, w kolejnym semestrze lub roku akademickim. 

6. W przypadku pobrania transzy semestralnej kredytu na studia medyczne nienaleŨnie w wyniku dziağania albo zanie-

chania podczas weryfikacji statusu studenta, uczelnia zwraca na rachunek banku Ŝrodki w wysokoŜci tej transzy, w terminie 

14 dni od dnia stwierdzenia przez bank lub uczelniň, Ũe transza zostağa pobrana nienaleŨnie. 

7. Bank w terminie 7 dni od dnia otrzymania Ŝrodk·w, o kt·rych mowa w ust. 6, zwraca na rachunek FKSM odsetki 

wypğacone ze Ŝrodk·w FKSM. 

8. W przypadku braku potwierdzenia przez kredytobiorcň kontynuowania studi·w, o kt·rych mowa w art. 103a ust. 1, 

w terminie do koŒca miesiŃca nastňpujŃcego po zakoŒczeniu danego semestru, bank wzywa kredytobiorcň do przekazania 

potwierdzenia kontynuowania studi·w lub udzielenia informacji, o kt·rej mowa w ust. 4, w terminie nie kr·tszym niŨ 14 dni 

od dnia dorňczenia wezwania, z pouczeniem, Ũe nieprzekazanie potwierdzenia lub nieudzielenie informacji w tym terminie 

spowoduje wypowiedzenie umowy kredytu na studia medyczne przez bank oraz bňdzie skutkowaĺ ŨŃdaniem jego spğaty 

z dniem upğywu terminu wypowiedzenia. 
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9. Bank wypowiada umowň kredytu na studia medyczne i ŨŃda jego spğaty z dniem upğywu terminu wypowiedzenia 

w przypadku powziňcia informacji o zaistnieniu okolicznoŜci, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1ï3, lub niedopeğnienia przez 

kredytobiorcň obowiŃzku, o kt·rym mowa w ust. 8, w wyznaczonym terminie. 

10. W uzasadnionych przypadkach bank moŨe zwr·ciĺ siň do rektora z wnioskiem o udzielenie niezbňdnych informacji 

w zakresie przyczyn zawieszenia wypğaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne, o kt·rych mowa w ust. 3, oraz 

ich ustania. Rektor udziela odpowiedzi niezwğocznie, jednak nie p·Ŧniej niŨ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Art.  103c.25) 1. W przypadku niespeğniania warunk·w, o kt·rych mowa w art. 103d ust. 1, spğata kredytu na studia 

medyczne jest dokonywana w r·wnych miesiňcznych ratach i rozpoczyna siň w miesiŃcu nastňpujŃcym po upğywie 12 kolej-

nych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, chyba Ũe kredytobiorca wystŃpiğ do banku z wnioskiem o wczeŜniejsze 

rozpoczňcie spğaty kredytu na studia medyczne albo wydğuŨenie okresu spğaty, zgodnie z ust. 8 i 9. 

2. Bank informuje kredytobiorcň w formie okreŜlonej w umowie kredytu na studia medyczne, nie p·Ŧniej niŨ na 60 dni 

przed dniem rozpoczňcia spğaty kredytu na studia medyczne, o nadchodzŃcym terminie rozpoczňcia jego spğaty. 

3. Okres spğaty kredytu na studia medyczne wynosi 12 lat, chyba Ũe kredytobiorca wystŃpi z wnioskiem o zmniejszenie 

liczby rat. 

4. WysokoŜĺ oprocentowania kredytu na studia medyczne jest r·wna sumie marŨy banku oraz 1,2 stopy redyskontowej 

weksli Narodowego Banku Polskiego. 

5. MarŨa banku jest stağa w okresie kredytowania i wynosi nie wiňcej niŨ 2 punkty procentowe. 

6. WysokoŜĺ oprocentowania kredytu na studia medyczne spğacanego przez kredytobiorcň wynosi: 

1) 0,5 wysokoŜci oprocentowania kredytu na studia medyczne ustalonej zgodnie z ust. 4; 

2) wysokoŜĺ oprocentowania kredytu na studia medyczne ustalonŃ zgodnie z ust. 4 ï w przypadku gdy kredytobiorca nie 

ukoŒczyğ studi·w lub upğynŃğ okres spğaty ustalony zgodnie z ust. 3, 8 lub 9. 

7. W przypadku gdy informacje zawarte we wniosku, o kt·rym mowa w art. 103a ust. 3, lub informacje, na podstawie 

kt·rych zawieszono spğatň kredytu na studia medyczne albo go umorzono, okazağy siň nieprawdziwe, bank ŨŃda od kredyto-

biorcy zwrotu wypğaconych transz kredytu na studia medyczne wraz z odsetkami, ustalonymi zgodnie z ust. 4, wyznaczajŃc 

termin 30 dni na dokonanie zwrotu. Bank zwraca, na rachunek FKSM, odsetki wypğacone ze Ŝrodk·w FKSM oraz kwotň 

wypğaconŃ ze Ŝrodk·w FKSM w przypadku umorzenia, o kt·rym mowa w art. 103d ust. 1ï3, w terminie 7 dni liczŃc od dnia 

zwrotu przez kredytobiorcň wypğaconych transz kredytu na studia medyczne wraz z odsetkami. 

8. Na wniosek kredytobiorcy wysokoŜĺ miesiňcznej raty moŨe byĺ zmniejszona przez bank do 20% jego Ŝredniego 

miesiňcznego dochodu. Zmniejszenie wysokoŜci raty powoduje wydğuŨenie okresu spğaty ustalonego zgodnie z ust. 3. 

9. Na wniosek kredytobiorcy spğata kredytu na studia medyczne moŨe zostaĺ zawieszona przez bank na okres nie dğuŨszy 

niŨ 12 miesiňcy, jeŨeli kredytobiorca znalazğ siň w trudnej sytuacji Ũyciowej. Zawieszenie spğaty kredytu na studia medyczne 

powoduje wydğuŨenie okresu spğaty ustalonego zgodnie z ust. 3. 

10. Kredytobiorca do wniosku, o kt·rym mowa w ust. 9, doğŃcza dokumenty potwierdzajŃce wystŃpienie okolicznoŜci, 

kt·re spowodowağy jego trudnŃ sytuacjň ŨyciowŃ. 

11. Okresy zawieszenia spğaty kredytu na studia medyczne sumujŃ siň, przy czym ich ğŃczny okres nie moŨe byĺ dğuŨszy 

niŨ okreŜlony w ust. 9. 

Art.  103d.25) 1. Kredyt na studia medyczne umarza siň w cağoŜci, w przypadku gdy kredytobiorca po ukoŒczeniu studi·w: 

1) wykonywağ zaw·d lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie 

leczniczym udzielajŃcych ŜwiadczeŒ opieki zdrowotnej finansowanych ze Ŝrodk·w publicznych, przez 10 lat w okresie 

12 kolejnych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, w ğŃcznym wymiarze czasu pracy odpowiadajŃcym co najmniej 

r·wnowaŨnikowi jednego etatu oraz 

2) w okresie, o kt·rym mowa w pkt 1, uzyskağ tytuğ specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetowŃ w dniu 

rozpoczňcia przez niego szkolenia specjalizacyjnego, w rozumieniu przepis·w wydanych na podstawie art. 16g ust. 4 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232). 

2. Kredyt na studia medyczne moŨe byĺ takŨe umorzony: 

1) czňŜciowo ï w przypadku: 

a) szczeg·lnie trudnej sytuacji Ũyciowej kredytobiorcy lub 

b) gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2, ale w okresie, o kt·rym 

mowa w ust. 1 pkt 1, nie ukoŒczyğ tego szkolenia lub nie uzyskağ tytuğu specjalisty z przyczyn od niego niezaleŨnych; 
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2) w cağoŜci ï w przypadku: 

a) trwağej utraty przez kredytobiorcň zdolnoŜci do spğaty zobowiŃzaŒ lub 

b) braku prawnych moŨliwoŜci dochodzenia roszczeŒ od kredytobiorcy, lub 

c) Ŝmierci kredytobiorcy. 

3. Kredyt na studia medyczne moŨe byĺ umorzony takŨe przed upğywem okresu, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 1, jeŨeli: 

1) okres wykonywania zawodu lekarza, na zasadach okreŜlonych w ust. 1 pkt 1, wynosi co najmniej: 

a) 5 lat, w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, oraz kredytobiorca ukoŒczyğ 2. rok szkolenia 

specjalizacyjnego, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 ï okres umorzenia wynosi, w zaleŨnoŜci od okresu sfinansowa-

nego z kredytu na studia medyczne, 1 albo 2 semestry, 

b) 6 lat, w okresie 8 kolejnych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, oraz kredytobiorca ukoŒczyğ 2. rok szkolenia 

specjalizacyjnego, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 ï okres umorzenia wynosi, w zaleŨnoŜci od okresu sfinansowa-

nego z kredytu na studia medyczne, 3 albo 4 semestry, 

c) 7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, oraz kredytobiorca ukoŒczyğ 3. rok szkolenia 

specjalizacyjnego, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 ï okres umorzenia wynosi, w zaleŨnoŜci od okresu sfinansowa-

nego z kredytu na studia medyczne, 5 albo 6 semestr·w, 

d) 8 lat, w okresie 10 kolejnych lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, oraz kredytobiorca ukoŒczyğ 4. rok szkolenia 

specjalizacyjnego, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 ï okres umorzenia wynosi, w zaleŨnoŜci od okresu sfinansowa-

nego z kredytu na studia medyczne, 7 albo 8 semestr·w, 

e) 9 lat, w okresie kolejnych 11 lat liczonych od dnia ukoŒczenia studi·w, oraz kredytobiorca ukoŒczyğ 4. rok szkolenia 

specjalizacyjnego, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 ï okres umorzenia wynosi, w zaleŨnoŜci od okresu sfinansowa-

nego z kredytu na studia medyczne, od 9 do 11 semestr·w oraz 

2) kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2, na kolejnym roku albo ukoŒczyğ 

to szkolenie. 

4. Decyzjň w sprawie umorzenia kredytu na studia medyczne podejmuje: 

1) bank ï w przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 2 lit.  b i c, w terminie 14 dni odpowiednio od dnia stwierdzenia 

wyczerpania Ŝrodk·w prawnych dochodzenia roszczeŒ albo od dnia otrzymania aktu zgonu, albo 

2) minister wğaŜciwy do spraw zdrowia ï w przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit.  a oraz ust. 3, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt·rym mowa w ust. 5, wraz z dokumentacjŃ. 

5. W przypadkach, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 lit.  a oraz ust. 3, kredyt na studia medyczne moŨe zostaĺ 

umorzony na wniosek kredytobiorcy zğoŨony nie wczeŜniej niŨ 30 dni przed dniem rozpoczňcia spğaty kredytu na studia 

medyczne. 

6. Umorzeniu kredytu na studia medyczne podlega naleŨnoŜĺ pozostağa do spğaty na dzieŒ umorzenia. 

7. JeŨeli odzyskanie wierzytelnoŜci powstağej z tytuğu porňczenia spğaty kredytu na studia medyczne udzielonego w ra-

mach FKSM nie jest moŨliwe, porňczyciel moŨe umorzyĺ tň wierzytelnoŜĺ w cağoŜci albo w czňŜci. 

Art.  103e.25) BGK przekazuje ministrowi wğaŜciwemu do spraw zdrowia informacje dotyczŃce zawartych um·w kredytu 

na studia medyczne. 

Art.  103f.25) Minister wğaŜciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wğaŜciwym do spraw finans·w publicz-

nych okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) terminy i spos·b skğadania wniosk·w o kredyt na studia medyczne, 

2) terminy przekazywania i zakres informacji, o kt·rych mowa w art. 103e, 

3) termin zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, 

4) niezbňdne elementy umowy kredytu na studia medyczne, 

5) tryb wypğaty i spğaty kredytu na studia medyczne, 

6) spos·b umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra wğaŜciwego do spraw zdrowia, 
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7) wz·r wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra wğaŜciwego do spraw zdrowia, 

8) spos·b dokonywania rozliczeŒ z tytuğu pokrywania odsetek naleŨnych bankom 

ï majŃc na uwadze potrzebň zapewnienia wğaŜciwych Ŝrodk·w na pokrycie opğat za usğugi edukacyjne na studiach na kierunku 

lekarskim, przekazywania transz semestralnych kredytu na studia medyczne w spos·b sprawny i terminowy, naleŨytego 

poziomu ochrony kredytobiorcy, a takŨe moŨliwie szerokiego dostňpu do ksztağcenia na kierunku lekarskim. 

Art.  104. Student moŨe ubiegaĺ siň o: 

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyŨywienie w stoğ·wce studenckiej uczelni; 

2) zakwaterowanie mağŨonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 

Art.  105. Studentowi przysğuguje prawo do korzystania z 50% ulgi w opğatach za przejazdy publicznymi Ŝrodkami komuni-

kacji miejskiej. 

Art.  106. 1. W przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczŃcego istotnych spraw student·w, moŨe w niej 

zostaĺ przeprowadzona akcja protestacyjna lub strajk. 

2. Akcjň protestacyjnŃ lub strajk moŨe podjŃĺ samorzŃd studencki, PSRP lub stowarzyszenie o zasiňgu og·lnokrajowym 

zrzeszajŃce wyğŃcznie student·w. 

3. Uchwağň o akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzglňdnŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w organ samorzŃdu studenc-

kiego, PSRP lub stowarzyszenia, o kt·rym mowa w ust. 2. O uchwale wğaŜciwy organ zawiadamia rektora nie p·Ŧniej niŨ 

3 dni przed rozpoczňciem akcji protestacyjnej. 

4. W ramach akcji protestacyjnej sŃ prowadzone negocjacje z rektorem. 

5. W przypadku gdy akcja protestacyjna nie doprowadziğa do rozwiŃzania sporu, moŨe byĺ podjňty strajk studencki 

polegajŃcy na powstrzymywaniu siň od udziağu w zajňciach z moŨliwoŜciŃ pozostania w uczelni. 

6. Udziağ w akcji protestacyjnej lub strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiŃzk·w studenta. 

7. Podmiot, o kt·rym mowa w ust. 2, zapewnia taki przebieg akcji protestacyjnej lub strajku, aby nie zagraŨağy zdrowiu 

lub Ũyciu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych os·b ani nie naruszağy praw pracownik·w uczelni, a takŨe student·w nie-

biorŃcych w nich udziağu. 

Art.  107. 1. Student jest obowiŃzany postňpowaĺ zgodnie z treŜciŃ Ŝlubowania i przepisami obowiŃzujŃcymi w uczelni. 

2. Student jest obowiŃzany w szczeg·lnoŜci do: 

1) uczestniczenia w zajňciach zgodnie z regulaminem studi·w; 

2) skğadania egzamin·w, odbywania praktyk zawodowych i speğniania innych wymagaŒ przewidzianych w programie 

studi·w. 

Art.  108. 1. Studenta skreŜla siň z listy student·w w przypadku: 

1) niepodjňcia studi·w; 

2) rezygnacji ze studi·w; 

3) niezğoŨenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 

4) ukarania karŃ dyscyplinarnŃ wydalenia z uczelni. 

2. Student moŨe byĺ skreŜlony z listy student·w w przypadku: 

1) stwierdzenia braku udziağu w obowiŃzkowych zajňciach; 

2) stwierdzenia braku postňp·w w nauce; 

3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okreŜlonym terminie; 

4) niewniesienia opğat zwiŃzanych z odbywaniem studi·w. 

3. SkreŜlenie z listy student·w nastňpuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Art.  109. Osoba, kt·ra ukoŒczyğa studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 paŦdziernika roku, 

w kt·rym ukoŒczyğa te studia, z wyğŃczeniem prawa do ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4. 
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Rozdziağ 4 

SamorzŃd studencki i organizacje studenckie 

Art.  110. 1. Studenci w uczelni tworzŃ samorzŃd studencki. 

2. SamorzŃd studencki dziağa przez swoje organy, w tym: 

1) przewodniczŃcego; 

2) organ uchwağodawczy. 

3. SamorzŃd studencki jest wyğŃcznym reprezentantem og·ğu student·w uczelni. 

4. SamorzŃd studencki prowadzi w uczelni dziağalnoŜĺ w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kul-

turalnych. 

5. SamorzŃd studencki decyduje w sprawach rozdziağu Ŝrodk·w finansowych przeznaczonych przez uczelniň na sprawy 

studenckie. SamorzŃd studencki sporzŃdza sprawozdanie z rozdziağu Ŝrodk·w finansowych i rozliczenie tych Ŝrodk·w nie 

rzadziej niŨ raz w roku akademickim i udostňpnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni. 

6. Organ uchwağodawczy samorzŃdu studenckiego uchwala regulamin okreŜlajŃcy organizacjň i spos·b dziağania 

samorzŃdu oraz spos·b powoğywania przedstawicieli do organ·w uczelni, a w przypadku uczelni publicznej takŨe do kolegium 

elektor·w. 

7. Regulamin wchodzi w Ũycie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodnoŜci z ustawŃ i statutem uczelni w terminie 

30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorzŃdu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat. 

8. Rektor uchyla wydawane przez samorzŃd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiŃzujŃcego, 

statutem uczelni, regulaminem studi·w lub regulaminem samorzŃdu. Na rozstrzygniňcie w sprawie uchylenia aktu sğuŨy, w ter-

minie 30 dni od dnia jego dorňczenia, skarga do sŃdu administracyjnego. Przepisy o zaskarŨaniu do sŃdu administracyjnego 

decyzji administracyjnych stosuje siň odpowiednio. 

9. Uczelnia zapewnia warunki niezbňdne do funkcjonowania samorzŃdu studenckiego, w tym infrastrukturň i Ŝrodki 

finansowe, kt·rymi samorzŃd studencki dysponuje w ramach swojej dziağalnoŜci. 

Art.  111. 1. Studenci majŃ prawo zrzeszania siň w uczelnianych organizacjach studenckich. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwğocznie informuje rektora. 

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiŃ-

zujŃcego, statutem uczelni, regulaminem studi·w lub regulaminem tej organizacji. Przepisy art. 110 ust. 8 zdanie drugie i trzecie 

stosuje siň. 

4. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiŃzuje uczelnianŃ organizacjň studenckŃ, kt·ra raŨŃco lub uporczy-

wie narusza przepisy prawa powszechnie obowiŃzujŃcego, statut uczelni, regulamin studi·w lub regulamin tej organizacji. 

5. Uczelnia moŨe przeznaczaĺ Ŝrodki na realizacjň dziağaŒ uczelnianych organizacji studenckich i dziağajŃcych 

w uczelni stowarzyszeŒ zrzeszajŃcych wyğŃcznie student·w lub student·w, doktorant·w i pracownik·w uczelni. Podmioty 

te przedstawiajŃ uczelni sprawozdanie z wykorzystania Ŝrodk·w otrzymanych w danym roku akademickim. 

Rozdziağ 5 

Pracownicy uczelni 

Art.  112. Pracownikami uczelni sŃ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebňdŃcy nauczycielami akademickimi. 

Art.  113. Nauczycielem akademickim moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) posiada kwalifikacje okreŜlone w ustawie i statucie; 

2) nie zostağa ukarana karŃ dyscyplinarnŃ, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8; 

3) speğnia wymagania, o kt·rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ï3. 

Art.  114. Nauczycieli akademickich zatrudnia siň w grupach pracownik·w: 

1) dydaktycznych; 

2) badawczych; 

3) badawczo-dydaktycznych. 
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Art.  115. 1. Do podstawowych obowiŃzk·w nauczyciela akademickiego bňdŃcego pracownikiem: 

1) dydaktycznym ï naleŨy ksztağcenie i wychowywanie student·w lub uczestniczenie w ksztağceniu doktorant·w; 

2) badawczym ï naleŨy prowadzenie dziağalnoŜci naukowej lub uczestniczenie w ksztağceniu doktorant·w; 

3) badawczo-dydaktycznym ï naleŨy prowadzenie dziağalnoŜci naukowej, ksztağcenie i wychowywanie student·w lub 

uczestniczenie w ksztağceniu doktorant·w. 

2. Nauczyciel akademicki jest obowiŃzany do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stağego 

podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Art.  116. 1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia siň na stanowisku: 

1) profesora; 

2) profesora uczelni; 

3) adiunkta; 

4) asystenta. 

2. Na stanowisku: 

1) profesora ï moŨe byĺ zatrudniona osoba posiadajŃca tytuğ profesora; 

2) profesora uczelni ï moŨe byĺ zatrudniona osoba posiadajŃca co najmniej stopieŒ doktora oraz znaczŃce osiŃgniňcia: 

a) dydaktyczne lub zawodowe ï w przypadku pracownik·w dydaktycznych, 

b) naukowe lub artystyczne ï w przypadku pracownik·w badawczych, 

c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne ï w przypadku pracownik·w badawczo-dydaktycznych; 

3) adiunkta ï moŨe byĺ zatrudniona osoba posiadajŃca co najmniej stopieŒ doktora; 

4) asystenta ï moŨe byĺ zatrudniona osoba posiadajŃca tytuğ zawodowy magistra, magistra inŨyniera albo r·wnorzňdny. 

3. Osobň posiadajŃcŃ tytuğ profesora zatrudnia siň na stanowisku profesora. 

4. Statut uczelni moŨe okreŜlaĺ: 

1) r·wnieŨ inne stanowiska dla nauczycieli akademickich niŨ okreŜlone w ust. 1 oraz wymagania kwalifikacyjne nie-

zbňdne do ich zajmowania; 

2) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbňdne do zajmowania stanowisk, o kt·rych mowa w ust. 1, dla poszczeg·l-

nych grup pracownik·w; wymagania te nie mogŃ dotyczyĺ posiadania lub obowiŃzku uzyskania stopnia doktora, stopnia 

doktora habilitowanego lub tytuğu profesora. 

5. Szczeg·ğowy zakres obowiŃzk·w nauczyciela akademickiego ustala rektor. 

6. ObowiŃzki nauczyciela akademickiego mogŃ byĺ wykonywane r·wnieŨ poza uczelniŃ na zasadach oraz w jednostkach 

okreŜlonych w regulaminie pracy. 

7. Wykonywanie obowiŃzk·w nauczyciela akademickiego stanowi dziağalnoŜĺ tw·rczŃ o indywidualnym charakterze, 

o kt·rej mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1062). 

Art.  117. 1. NawiŃzanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni nastňpuje na podstawie umowy o pracň. 

2. Pierwsza umowa o pracň z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest zawierana na czas: 

1) nieokreŜlony albo 

2) okreŜlony na okres do 4 lat. 

3. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 2, po uzyskaniu przez nauczyciela akademickiego pozytywnej oceny, 

o kt·rej mowa w art. 128, moŨe byĺ zawarta umowa o pracň na czas nieokreŜlony bez przeprowadzenia konkursu, o kt·rym 

mowa w art. 119. 

4. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz w przypadku zatrudnienia na czas okreŜlony nauczycieli akademickich: 

1) dla kt·rych uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy, 

2) kt·rzy pobierajŃ Ŝwiadczenie emerytalne 

ï przepis·w art. 251 Ä 1ï3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks pracy nie stosuje siň. 
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Art.  118. 1. W uczelni nie moŨe powstaĺ stosunek bezpoŜredniej podlegğoŜci sğuŨbowej miňdzy mağŨonkami oraz oso-

bami: 

1) prowadzŃcymi wsp·lne gospodarstwo domowe; 

2) pozostajŃcymi ze sobŃ w stosunku pokrewieŒstwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobie-

nia, opieki lub kurateli. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siň do rektor·w. 

Art.  119. 1. NawiŃzanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas 

nieokreŜlony lub okreŜlony dğuŨszy niŨ 3 miesiŃce, w wymiarze przekraczajŃcym poğowň peğnego wymiaru czasu pracy, 

nastňpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu okreŜla statut. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siň w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego: 

1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Ğukasiewicz, instytutem Sieci Ğukasiewicz 

albo zagranicznŃ instytucjŃ naukowŃ; 

2) bňdŃcego beneficjentem przedsiňwziňcia, programu lub konkursu ogğoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub miňdzy-

narodowego konkursu na realizacjň projektu badawczego; 

3) na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego: 

a) ze Ŝrodk·w pochodzŃcych z budŨetu Unii Europejskiej, 

b) przez inny podmiot przyznajŃcy grant. 

3. Informacjň o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostňpnia siň w BIP na stronach podmiotowych 

uczelni, ministra oraz ministra nadzorujŃcego uczelniň w terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakoŒ-

czeniu. 

4. Informacjň o konkursie udostňpnia siň takŨe w jňzyku angielskim na stronach internetowych Komisji Europejskiej 

w europejskim portalu dla mobilnych naukowc·w, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowc·w, w terminie 

30 dni przed konkursem. 

Art.  120. 1. W umowie o pracň z nauczycielem akademickim wskazuje siň, czy uczelnia jest podstawowym miejscem 

pracy. 

2. Warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w peğnym wymiarze czasu 

pracy. Nauczyciel akademicki moŨe mieĺ jednoczeŜnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy. 

Art.  121. CzynnoŜci z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora uczelni publicznej wykonuje przewodniczŃcy rady 

uczelni, a w uczelni niepublicznej ï zağoŨyciel. 

Art.  121a. 1. Nie moŨna rozwiŃzaĺ umowy o pracň ani zmieniĺ warunk·w pracy nauczyciela akademickiego, bňdŃcego 

sňdziŃ Trybunağu Konstytucyjnego, SŃdu NajwyŨszego lub Naczelnego SŃdu Administracyjnego. 

2. Umowa o pracň nauczyciela akademickiego, o kt·rym mowa w ust. 1, zawarta na czas okreŜlony staje siň, z dniem 

objňcia stanowiska sňdziego, umowŃ o pracň na czas nieokreŜlony. 

3. W przypadku nauczyciela akademickiego, o kt·rym mowa w ust. 1, kt·ry utraciğ urzŃd sňdziego albo utraciğ upraw-

nienie do stanu spoczynku nie stosuje siň ograniczenia, o kt·rym mowa w ust. 1. 

4. Umowa o pracň nauczyciela akademickiego, o kt·rym mowa w ust. 1, kt·ry utraciğ urzŃd sňdziego albo utraciğ 

uprawnienie do stanu spoczynku wygasa, z wyğŃczeniem sytuacji zrzeczenia siň urzňdu sňdziego albo uprawnienia do stanu 

spoczynku. 

Art.  122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wydaje mu legitymacjň sğuŨbowŃ. 

2. Uczelnia pobiera opğatň za wydanie legitymacji sğuŨbowej w wysokoŜci nie wiňkszej niŨ koszt jej wytworzenia. 

3. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, wz·r legitymacji sğuŨ-

bowej oraz spos·b potwierdzania jej waŨnoŜci, majŃc na uwadze potrzebň poŜwiadczenia zatrudnienia nauczyciela akade-

mickiego. 

Art.  123. 1. Poza przypadkami okreŜlonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks pracy rektor moŨe rozwiŃ-

zaĺ za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku: 

1) otrzymania oceny negatywnej, o kt·rej mowa w art. 128 ust. 1; 

2) podjňcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o kt·rej mowa w art. 125 ust. 1. 
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2. Rektor rozwiŃzuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania 

dw·ch kolejnych ocen negatywnych, o kt·rych mowa w art. 128 ust. 1. 

3. RozwiŃzanie stosunku pracy za wypowiedzeniem nastňpuje z koŒcem semestru, z zachowaniem okresu wypowie-

dzenia. 

Art.  124. Umowa o pracň z nauczycielem akademickim wygasa w przypadku: 

1) zaprzestania speğniania wymagaŒ, o kt·rych mowa w art. 113; 

2) stwierdzenia, Ũe zawarcie umowy o pracň nastŃpiğo na podstawie fağszywych lub niewaŨnych dokument·w; 

3) orzeczenia kary dyscyplinarnej, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6; 

4) orzeczenia Ŝrodka karnego w postaci zakazu zajmowania okreŜlonego stanowiska, w przypadku gdy orzeczenie to do-

tyczy wykonywania obowiŃzk·w nauczyciela akademickiego; 

5) orzeczenia kary pozbawienia wolnoŜci. 

Art.  125. 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, kt·ra jest jego podstawowym miejscem pracy, 

moŨe, za zgodŃ rektora, podjŃĺ lub kontynuowaĺ dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzŃcego dziağal-

noŜĺ dydaktycznŃ lub naukowŃ. 

2. W terminie 2 miesiňcy od dnia wystŃpienia o zgodň rektor wyraŨa zgodň albo odmawia jej wyraŨenia. Odmowa 

wyraŨenia zgody wymaga uzasadnienia. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje siň do nauczycieli akademickich podejmujŃcych zatrudnienie: 

1) w podmiotach, z kt·rymi uczelnia nawiŃzağa wsp·ğpracň na podstawie umowy lub porozumienia albo dla kt·rych jest 

organem prowadzŃcym, zağoŨycielem albo udziağowcem; 

2) w urzňdach, o kt·rych mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 wrzeŜnia 1982 r. o pracownikach 

urzňd·w paŒstwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448); 

3) w instytucjach kultury; 

4) w jednostkach, o kt·rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ï Prawo oŜwiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

4. Wykonywanie dodatkowego zajňcia zarobkowego przez rektora uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody rady 

uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. 

5. W przypadku peğnienia funkcji rektora kolejnej kadencji okres, kt·rego dotyczy zgoda, ulega przedğuŨeniu o 4 miesiŃce. 

W przypadku nieuzyskania zgody, rektor zaprzestaje wykonywania dodatkowego zajňcia zarobkowego w terminie 4 miesiňcy 

od dnia rozpoczňcia kadencji. 

6. W przypadku wykonywania dodatkowego zajňcia zarobkowego bez zgody minister stwierdza wygaŜniňcie mandatu 

rektora. WygaŜniňcie mandatu nastňpuje z dniem dorňczenia tego stwierdzenia. 

7. Nauczyciel akademicki prowadzŃcy dziağalnoŜĺ gospodarczŃ informuje o tym rektora uczelni, kt·ra jest jego pod-

stawowym miejscem pracy. 

8. Przepisy ust. 1ï7 stosuje siň odpowiednio do nauczycieli akademickich i rektora uczelni niepublicznej, jeŨeli statut 

nie stanowi inaczej. WygaŜniňcie mandatu rektora stwierdza organ powoğujŃcy rektora, a w przypadku braku takiego organu ï 

zağoŨyciel. 

Art.  126. 1. Uczelnia wprowadza regulamin pracy. 

2. Uczelnia publiczna ustala warunki wynagradzania za pracň w zakğadowym ukğadzie zbiorowym pracy albo regula-

minie wynagradzania. 

3. (uchylony) 

Art.  127. 1. Nauczyciela akademickiego obowiŃzuje system zadaniowego czasu pracy. 

2. Roczny wymiar zajňĺ dydaktycznych wynosi: 

1) do 240 godzin dydaktycznych ï dla pracownika badawczo-dydaktycznego, 

2) do 180 godzin dydaktycznych ï dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora, 

3) do 360 godzin dydaktycznych ï dla pracownika dydaktycznego, 

4) do 540 godzin dydaktycznych ï dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora, 

jeŨeli statut uczelni przewiduje takie stanowisko 

ï przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 
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3. Do rocznego wymiaru zajňĺ dydaktycznych zalicza siň czas przeznaczony na ksztağcenie doktorant·w. 

4. Zasady ustalania zakresu obowiŃzk·w nauczycieli akademickich dla poszczeg·lnych grup pracownik·w i rodzaj·w 

stanowisk, rodzaje zajňĺ dydaktycznych objňtych zakresem tych obowiŃzk·w, w tym wymiar zajňĺ dydaktycznych oraz 

innych obowiŃzk·w dla poszczeg·lnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych okreŜla regulamin pracy. 

5. Zajňcia dydaktyczne mogŃ byĺ wykonywane r·wnieŨ poza uczelniŃ na zasadach okreŜlonych w regulaminie pracy. 

6. W szczeg·lnych przypadkach, uzasadnionych koniecznoŜciŃ realizacji programu studi·w, nauczyciel akademicki 

moŨe byĺ obowiŃzany do prowadzenia zajňĺ dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w wymiarze nieprzekracza-

jŃcym: 

1) 1/4 rocznego wymiaru zajňĺ dydaktycznych ï dla pracownika badawczo-dydaktycznego; 

2) 1/2 rocznego wymiaru zajňĺ dydaktycznych ï dla pracownika dydaktycznego. 

7. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodŃ, moŨe byĺ powierzone prowadzenie zajňĺ dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczajŃcym dwukrotnoŜci rocznego wymiaru zajňĺ dydaktycznych. 

8. Nauczyciela akademickiego bňdŃcego w ciŃŨy lub wychowujŃcego dziecko do ukoŒczenia przez nie 4. roku Ũycia 

nie moŨna zatrudniaĺ w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. 

Art.  128. 1. Nauczyciel akademicki, z wyjŃtkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w szczeg·lnoŜci w zakresie wyko-

nywania obowiŃzk·w, o kt·rych mowa w art. 115, oraz przestrzegania przepis·w o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

a takŨe o wğasnoŜci przemysğowej. Ocena okresowa moŨe byĺ pozytywna albo negatywna. 

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niŨ raz na 4 lata lub na wniosek rektora. W przypadku nieobecnoŜci 

w pracy wynikajŃcej z przebywania na urlopie macierzyŒskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyŒskiego, urlopie oj-

cowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania sğuŨby 

wojskowej lub sğuŨby zastňpczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedğuŨeniu o czas tej nieobecnoŜci. 

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczeg·lnych grup pracownik·w i rodzaj·w stanowisk oraz tryb i podmiot dokonu-

jŃcy oceny okresowej okreŜla rektor po zasiňgniňciu opinii senatu, zwiŃzk·w zawodowych, samorzŃdu studenckiego oraz 

samorzŃdu doktorant·w. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyraŨenie, nie kr·tszym niŨ 

30 dni. W przypadku bezskutecznego upğywu tego terminu, wym·g zasiňgniňcia opinii uwaŨa siň za speğniony. Kryteria nie 

mogŃ dotyczyĺ obowiŃzku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytuğu profesora. Kryteria przed-

stawia siň nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczňciem okresu podlegajŃcego ocenie. 

4. Uczelnia umoŨliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypeğniania przez niego obowiŃzk·w zwiŃzanych z ksztağceniem. 

5. Zasady dokonywania oceny, o kt·rej mowa w ust. 4, okreŜla rektor. 

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzglňdnia siň ocenň, o kt·rej mowa w ust. 4. 

7. Od wyniku oceny okresowej przysğuguje odwoğanie do rektora. 

8. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wczeŜniej niŨ po upğywie 12 miesiňcy 

od dnia zakoŒczenia poprzedniej oceny. 

Art.  129. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysğuguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni robo-

czych w roku. 

2. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiŃzania lub wygaŜniňcia stosunku pracy, 

nauczycielowi akademickiemu przysğuguje ekwiwalent pieniňŨny za okres niewykorzystanego urlopu. 

3. Dni wolnych od pracy wynikajŃcych z rozkğadu czasu pracy w piňciodniowym tygodniu pracy nie wlicza siň do 

urlopu wypoczynkowego. 

4. Szczeg·ğowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a takŨe urlop·w, o kt·rych mowa w art. 130 i art. 131 

ust. 1, okreŜla regulamin pracy. 

Art.  130. Rektor moŨe udzieliĺ nauczycielowi akademickiemu: 

1) posiadajŃcemu co najmniej stopieŒ doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni ï pğatnych urlop·w nauko-

wych w ğŃcznym wymiarze nieprzekraczajŃcym roku w celu przeprowadzenia badaŒ; 

2) przygotowujŃcemu rozprawň doktorskŃ ï pğatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczajŃcym 3 miesiňcy; 
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3) pğatnego urlopu w celu odbycia za granicŃ ksztağcenia, staŨu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konfe-

rencji albo uczestnictwa we wsp·lnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie 

umowy o wsp·ğpracy naukowej; 

4) pğatnego urlopu w celu uczestnictwa we wsp·lnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Ğukasiewicz lub 

instytutem Sieci Ğukasiewicz. 

Art.  131. 1. Nauczycielowi akademickiemu, kt·ry nie ukoŒczyğ 65. roku Ũycia, zatrudnionemu w peğnym wymiarze 

czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni przysğuguje prawo do pğatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

2. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela siň w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeŨeli stan zdrowia wy-

maga powstrzymania siň od pracy. 

3. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia moŨe byĺ udzielony nie wczeŜniej niŨ po upğywie 3 lat od dnia zakoŒczenia 

poprzedniego urlopu. ĞŃczny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie cağego zatrudnienia nie moŨe przekraczaĺ 

roku. 

4. W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie moŨna wykonywaĺ zajňcia zarobkowego. 

5. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela siň na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzajŃcego, Ũe stan zdrowia 

wymaga powstrzymania siň od pracy, oraz okreŜlajŃcego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie. 

6. Orzeczenie lekarskie wydaje lekarz posiadajŃcy uprawnienia do wykonywania badaŒ profilaktycznych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 Ä 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks pracy, wykonujŃcy dziağalnoŜĺ 

w jednostce sğuŨby medycyny pracy, z kt·rŃ uczelnia zawarğa umowň, o kt·rej mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o sğuŨbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437). 

7. Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez rektora na wniosek nauczyciela 

akademickiego. 

Art.  132. 1. Nauczycielowi akademickiemu oraz uczelni przysğuguje odwoğanie od orzeczenia lekarskiego do woje-

w·dzkiego oŜrodka medycyny pracy wğaŜciwego ze wzglňdu na jego miejsce zamieszkania. W przypadku gdy orzeczenie 

lekarskie zostağo wydane przez lekarza zatrudnionego w wojew·dzkim oŜrodku medycyny pracy, odwoğanie przysğuguje do 

instytutu badawczego dziağajŃcego w zakresie medycyny pracy, poğoŨonego najbliŨej miejsca zamieszkania nauczyciela 

akademickiego. 

2. Odwoğanie wraz z uzasadnieniem wnosi siň na piŜmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, 

za poŜrednictwem lekarza, kt·ry je wydağ. 

3. Lekarz przekazuje odwoğanie wraz z dokumentacjŃ badaŒ podmiotowi wğaŜciwemu do jego rozpatrzenia w terminie 

7 dni od dnia otrzymania odwoğania. 

4. Badanie lekarskie w trybie odwoğawczym przeprowadza siň w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwoğania przez 

podmiot wğaŜciwy do jego rozpatrzenia. 

5. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoğawczym jest ostateczne. 

Art.  133. Koszty badaŒ lekarskich, o kt·rych mowa w art. 131 ust. 7 oraz w art. 132 ust. 4, ponosi, nie czňŜciej niŨ raz 

na 3 lata, uczelnia. 

Art.  134. Minister wğaŜciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wğaŜciwym do spraw szkolnictwa wyŨ-

szego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego majŃcego na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia nauczyciela 

akademickiego wymaga powstrzymania siň od pracy, oraz okreŜlenie zaleconego leczenia i czasu potrzebnego na jego 

przeprowadzenie, 

2) wz·r skierowania na badanie lekarskie, o kt·rym mowa w pkt 1, 

3) wz·r orzeczenia lekarskiego wydawanego w wyniku badania lekarskiego, o kt·rym mowa w pkt 1 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ obiektywnej oceny stanu zdrowia, a takŨe zapewnienia jednolitoŜci stosowanych dokument·w. 

Art.  135. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysğuguje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie 

otrzymywağby, gdyby w tym czasie pracowağ. Zmienne skğadniki wynagrodzenia sŃ obliczane na podstawie jego Ŝredniego 

wynagrodzenia z okresu 12 miesiňcy poprzedzajŃcych miesiŃc rozpoczňcia urlopu. JeŨeli zatrudnienie trwağo kr·cej, Ŝrednie 

wynagrodzenie oblicza siň z cağego okresu zatrudnienia z uwzglňdnieniem stawek wynagrodzenia obowiŃzujŃcych na dzieŒ 

rozpoczňcia urlopu. 
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2. Wynagrodzenie za czas pğatnych urlop·w, o kt·rych mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, oblicza siň jak wynagrodzenie 

za urlop wypoczynkowy. 

3. Okresy pğatnych urlop·w, o kt·rych mowa w art. 130 i art. 131 ust. 1, zalicza siň do okres·w, od kt·rych zaleŨŃ 

uprawnienia pracownicze. 

4. Ekwiwalent pieniňŨny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustala siň, stosujŃc zasady obowiŃzu-

jŃce przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Art.  136. 1. Wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej skğada siň z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego, 

2) dodatku za staŨ pracy 

ï kt·re stanowiŃ stağe skğadniki wynagrodzenia. 

2. Pracownik uczelni publicznej moŨe otrzymywaĺ: 

1) dodatek funkcyjny, 

2) dodatek zadaniowy, 

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, 

4) dodatek za pracň w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciŃŨliwych, 

5) premiň ï w przypadku pracownika niebňdŃcego nauczycielem akademickim, 

6) inne dodatki, jeŨeli zostağy okreŜlone w zakğadowym ukğadzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania 

ï kt·re stanowiŃ zmienne skğadniki wynagrodzenia. 

Art.  137. 1. WysokoŜĺ miesiňcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademic-

kiego nie moŨe byĺ niŨsza niŨ 50% wynagrodzenia profesora, z tym Ũe dla: 

1) profesora uczelni ï wynosi nie mniej niŨ 83%, 

2) adiunkta ï wynosi nie mniej niŨ 73% 

ï wynagrodzenia profesora. 

2. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, wysokoŜĺ wynagro-

dzenia profesora, majŃc na uwadze adekwatnoŜĺ wynagrodzenia do kwalifikacji niezbňdnych do zatrudnienia na tym stano-

wisku. 

Art.  138. 1. Dodatek za staŨ pracy przysğuguje w wysokoŜci 1% wynagrodzenia zasadniczego za kaŨdy rok zatrudnie-

nia. Dodatek jest wypğacany w okresach miesiňcznych, poczynajŃc od czwartego roku zatrudnienia, z tym Ũe wysokoŜĺ tego 

dodatku nie moŨe przekroczyĺ 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny przysğuguje z tytuğu kierowania zespoğem, w skğad kt·rego wchodzi nie mniej niŨ 5 os·b, w tym 

osoba kierujŃca. WysokoŜĺ dodatku funkcyjnego nie moŨe przekroczyĺ 67% wynagrodzenia profesora i jest uzaleŨniona od 

liczby czğonk·w zespoğu oraz stopnia zğoŨonoŜci zadaŒ. 

3. Dodatek zadaniowy moŨe byĺ przyznany z tytuğu czasowego zwiňkszenia obowiŃzk·w sğuŨbowych lub czasowego 

powierzenia dodatkowych zadaŒ albo ze wzglňdu na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. WysokoŜĺ dodatku 

zadaniowego nie moŨe przekroczyĺ 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. 

4. Dodatek funkcyjny i dodatek zadaniowy przysğuguje w czasie usprawiedliwionej nieobecnoŜci w pracy, nie dğuŨej 

jednak niŨ przez okres 3 miesiňcy. 

Art.  139. Wynagrodzenie, o kt·rym mowa w art. 136 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, jest wypğacane nauczycielowi akademic-

kiemu miesiňcznie z g·ry. Prawo to wygasa z ostatnim dniem miesiŃca, w kt·rym ustağ stosunek pracy, z tym Ũe pracownik 

zachowuje wypğacone za ten miesiŃc wynagrodzenie. 

Art.  140. 1. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny rektora uczelni publicznej ustala minister na wniosek rady 

uczelni. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze rektora uczelni publicznej nie moŨe byĺ wyŨsze niŨ 300% Ŝredniego wynagrodzenia 

zasadniczego w uczelni os·b zatrudnionych na stanowisku, na kt·rym zatrudniony jest rektor, obliczanego na podstawie 

Ŝredniego wynagrodzenia za rok kalendarzowy poprzedzajŃcy rok wyboru rektora. 

3. WysokoŜĺ dodatku funkcyjnego rektora uczelni publicznej nie moŨe przekroczyĺ 100% wynagrodzenia profesora. 
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4. Rada uczelni moŨe przyznaĺ rektorowi uczelni publicznej dodatek zadaniowy na zasadach, o kt·rych mowa w art. 138 

ust. 3. 

5. Wynagrodzenia rektora i gğ·wnego ksiňgowego oraz os·b peğniŃcych funkcje organ·w w uczelni publicznej sŃ jawne. 

Art.  141. 1. Pracownikowi uczelni publicznej przysğuguje prawo do nagrody jubileuszowej z tytuğu wieloletniej pracy 

w wysokoŜci: 

1) 75% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 20 lat pracy; 

2) 100% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 25 lat pracy; 

3) 150% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 30 lat pracy; 

4) 200% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 35 lat pracy; 

5) 300% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 40 lat pracy; 

6) 400% wynagrodzenia miesiňcznego ï za 45 lat pracy. 

2. Do okresu pracy uprawniajŃcego pracownika do nagrody zalicza siň wszystkie zakoŒczone okresy zatrudnienia oraz 

inne okresy, jeŨeli na podstawie odrňbnych przepis·w podlegajŃ one zaliczeniu do okresu pracy, od kt·rego zaleŨŃ upraw-

nienia pracownicze. 

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody w uczelni, w kt·rej jest zatrudniony w dniu upğywu okresu uprawniajŃcego 

go do nagrody. 

4. Pracownikowi pozostajŃcemu jednoczeŜnie w wiňcej niŨ 1 stosunku pracy okresy uprawniajŃce do nagrody ustala siň 

odrňbnie dla kaŨdego stosunku pracy. 

5. W przypadku rozwiŃzania stosunku pracy z powodu przejŜcia na emeryturň albo rentň z tytuğu niezdolnoŜci do pracy, 

nagroda przysğuguje, jeŨeli do nabycia prawa do nagrody zgodnie z ust. 1 brakuje mniej niŨ 12 miesiňcy. 

Art.  142. 1. Podstawň do obliczenia wysokoŜci nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysğugujŃce pracow-

nikowi w dniu jej wypğaty, a jeŨeli dla pracownika jest to korzystniejsze ï wynagrodzenie przysğugujŃce w dniu nabycia 

prawa do nagrody, przy czym uwzglňdnia siň skğadniki wynagrodzenia i inne Ŝwiadczenia ze stosunku pracy przyjmowane 

do obliczania ekwiwalentu pieniňŨnego za urlop wypoczynkowy. 

2. JeŨeli pracownik nabyğ prawo do nagrody, bňdŃc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niŨ w dniu jej wy-

pğaty, podstawň do obliczenia wysokoŜci nagrody stanowi wynagrodzenie przysğugujŃce pracownikowi w dniu nabycia 

prawa do nagrody. 

Art.  143. Pracownikowi uczelni publicznej przysğuguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreŜlonych 

w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracownik·w jednostek sfery budŨetowej. 

Art.  144. 1. Dla pracownik·w uczelni publicznej dokonuje siň odpisu na zakğadowy fundusz ŜwiadczeŒ socjalnych 

w wysokoŜci 6,5% planowanych przez uczelniň w roku poprzednim rocznych wynagrodzeŒ osobowych. WysokoŜĺ odpisu 

moŨe byĺ zmniejszona po uzgodnieniu ze zwiŃzkami zawodowymi dziağajŃcymi w uczelni. 

2. W uczelni publicznej mogŃ byĺ tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujŃce zakğadowy fundusz 

ŜwiadczeŒ socjalnych do wysokoŜci 30%. 

3. Odpis na zakğadowy fundusz ŜwiadczeŒ socjalnych na jednego byğego pracownika uczelni publicznej bňdŃcego eme-

rytem lub rencistŃ wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniŨszej emerytury lub renty z roku poprzedniego, 

ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.  a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-

czeŒ Spoğecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504). 

4. Odpisy, o kt·rych mowa w ust. 1 i 3, stanowiŃ w uczelni publicznej jeden fundusz. 

5. Z zakğadowego Ũğobka i klubu dzieciňcego moŨe korzystaĺ dziecko pracownika uczelni, studenta lub doktoranta. 

6. Opğaty, o kt·rych mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieĺmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), zwiňkszajŃ zakğadowy fundusz ŜwiadczeŒ socjalnych. 

7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje siň przepisy o zakğadowym funduszu ŜwiadczeŒ socjalnych. 

Art.  145. 1. Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebňdŃcy nauczycielami akademickimi mogŃ otrzymaĺ za osiŃg-

niňcia w pracy zawodowej nagrody rektora. 

2. Uczelnia publiczna nalicza Ŝrodki na nagrody rektora w wysokoŜci: 

1) 2% planowanych przez uczelniň rocznych Ŝrodk·w na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich; 

2) 1% planowanych przez uczelniň rocznych Ŝrodk·w na wynagrodzenia osobowe dla pracownik·w niebňdŃcych nauczy-

cielami akademickimi. 
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Art.  146. 1. Nauczycielowi akademickiemu przechodzŃcemu na emeryturň albo rentň z tytuğu niezdolnoŜci do pracy 

przysğuguje prawo do jednorazowej odprawy w uczelni stanowiŃcej jego podstawowe miejsce pracy, w wysokoŜci 300% wyna-

grodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni peğny miesiŃc zatrudnienia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje siň odpowiednio do pracownika niebňdŃcego nauczycielem akademickim. 

3. Pracownik uczelni, kt·ry otrzymağ odprawň, nie moŨe ponownie nabyĺ do niej prawa. 

Art.  147. 1. W sprawach dotyczŃcych stosunku pracy pracownik·w uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje siň 

przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ï Kodeks pracy. 

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatrujŃ sŃdy pracy. 

Rozdziağ 6 

Komercjalizacja wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz know-how 

Art.  148. 1. Uczelnie mogŃ prowadziĺ akademickie inkubatory przedsiňbiorczoŜci oraz centra transferu technologii. 

2. Akademicki inkubator przedsiňbiorczoŜci tworzy siň w celu wspierania dziağalnoŜci gospodarczej pracownik·w 

uczelni, doktorant·w i student·w. 

3. Akademicki inkubator przedsiňbiorczoŜci moŨe byĺ utworzony w formie jednostki og·lnouczelnianej albo sp·ğki 

kapitağowej. Inkubator w formie jednostki og·lnouczelnianej dziağa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat. 

4. Centrum transferu technologii tworzy siň w celu komercjalizacji bezpoŜredniej, polegajŃcej na sprzedaŨy wynik·w 

dziağalnoŜci naukowej lub know-how zwiŃzanego z tymi wynikami albo oddawaniu do uŨywania tych wynik·w lub know-

-how, w szczeg·lnoŜci na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierŨawy. 

5. Centrum transferu technologii moŨe byĺ utworzone w formie jednostki og·lnouczelnianej i dziağa na podstawie 

regulaminu zatwierdzonego przez senat. 

6. W akademickim inkubatorze przedsiňbiorczoŜci w formie jednostki og·lnouczelnianej lub centrum transferu tech-

nologii tworzy siň rady nadzorujŃce, kt·rych skğad i kompetencje okreŜlone sŃ w ich regulaminach. 

7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiňbiorczoŜci w formie jednostki og·lnouczelnianej lub centrum transferu 

technologii zatrudnia rektor po zasiňgniňciu opinii senatu spoŜr·d kandydat·w przedstawionych przez ich rady nadzorujŃce. 

Art.  149. 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji poŜredniej, polegajŃcej na obejmowaniu lub nabywaniu udziağ·w lub 

akcji w sp·ğkach lub obejmowaniu warrant·w subskrypcyjnych uprawniajŃcych do zapisu lub objňcia akcji w sp·ğkach, 

w celu wdroŨenia lub przygotowania do wdroŨenia wynik·w dziağalnoŜci naukowej lub know-how zwiŃzanego z tymi wy-

nikami, moŨe tworzyĺ wyğŃcznie jednoosobowe sp·ğki kapitağowe, z zastrzeŨeniem art. 150 ust. 1, zwane dalej Ăsp·ğkami 

celowymiò. Na pokrycie kapitağu zakğadowego sp·ğki celowej uczelnia moŨe wnieŜĺ w cağoŜci albo w czňŜci wkğad nie-

pieniňŨny (aport) w postaci wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃzanego z tymi wynikami. Sp·ğkň celowŃ 

tworzy rektor za zgodŃ senatu. 

2. Uczelnia, w drodze umowy, moŨe powierzyĺ sp·ğce celowej: 

1) zarzŃdzanie prawami do wynik·w lub do know-how, o kt·rych mowa w ust. 1, w zakresie komercjalizacji bezpoŜredniej; 

2) zarzŃdzanie infrastrukturŃ badawczŃ. 

3. WypğaconŃ dywidendň sp·ğki celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie zadaŒ, o kt·rych mowa w art. 11. 

4. Sp·ğka celowa moŨe prowadziĺ, jako dodatkowŃ, dziağalnoŜĺ gospodarczŃ wyodrňbnionŃ organizacyjnie i finansowo 

od dziağalnoŜci, o kt·rej mowa w ust. 1. 

Art.  150. 1. Sp·ğka celowa moŨe zostaĺ utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. 

Uczelnia publiczna moŨe przystŃpiĺ do sp·ğki celowej utworzonej przez innŃ uczelniň publicznŃ, a uczelnia niepubliczna 

moŨe przystŃpiĺ do sp·ğki celowej utworzonej przez innŃ uczelniň niepublicznŃ. Wsp·lnikami lub akcjonariuszami sp·ğki 

celowej mogŃ byĺ wyğŃcznie uczelnie. 

2. W przypadku, o kt·rym mowa w ust. 1, kaŨda z uczelni moŨe powierzyĺ sp·ğce celowej zadania, o kt·rych mowa 

w art. 149 ust. 2, w drodze odrňbnej umowy. 

Art.  151. Do wykonywania czynnoŜci w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkğadu do sp·ğki celowej nie 

stosuje siň przepis·w art. 38ï41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzŃdzania mieniem paŒstwowym. 
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Art.  152. 1. Senat uchwala: 

1) regulamin zarzŃdzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami wğasnoŜci przemysğowej oraz zasad komer-

cjalizacji, kt·ry okreŜla w szczeg·lnoŜci: 

a) prawa i obowiŃzki uczelni, pracownik·w, doktorant·w i student·w w zakresie ochrony i korzystania z praw autor-

skich, praw pokrewnych i praw wğasnoŜci przemysğowej, 

b) zasady wynagradzania tw·rc·w, 

c) zasady i procedury komercjalizacji, 

d) zasady korzystania z majŃtku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz Ŝwiadczenia usğug w zakresie 

dziağalnoŜci naukowej; 

2) regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, kt·ry okreŜla w szczeg·lnoŜci: 

a) prawa i obowiŃzki uczelni, pracownik·w, doktorant·w i student·w w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej 

przy prowadzeniu dziağalnoŜci naukowej, 

b) zasady korzystania i ustalania opğat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia dziağalnoŜci naukowej 

przez podmioty inne niŨ wskazane w lit.  a. 

2. W regulaminie, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 1, senat uczelni publicznej okreŜla ponadto: 

1) zasady podziağu Ŝrodk·w uzyskanych z komercjalizacji miňdzy tw·rcŃ bňdŃcym pracownikiem uczelni publicznej a tŃ 

uczelniŃ; 

2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta i studenta informacji o wynikach dziağalnoŜci 

naukowej oraz o know-how zwiŃzanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika Ŝrodkach z komer-

cjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysğugujŃcych uczelni czňŜci Ŝrodk·w uzyskanych 

z komercjalizacji; 

3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelniň publicznŃ: 

a) informacji o decyzjach, o kt·rych mowa w art. 154 ust. 1 i 3, oraz 

b) czňŜci przysğugujŃcych mu Ŝrodk·w uzyskanych z komercjalizacji. 

Art.  153. Do wynik·w: 

1) badaŒ naukowych bňdŃcych wynalazkiem, wzorem uŨytkowym, wzorem przemysğowym lub topografiŃ ukğadu scalo-

nego, wyhodowanŃ albo odkrytŃ i wyprowadzonŃ odmianŃ roŜliny, 

2) prac rozwojowych, 

3) tw·rczoŜci artystycznej 

ï powstağych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej obowiŃzk·w ze stosunku pracy oraz do know-

-how zwiŃzanego z tymi wynikami stosuje siň przepisy art. 154ï157. 

Art.  154. 1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informacjň o wynikach dziağalnoŜci naukowej oraz o know-how 

zwiŃzanym z tymi wynikami. W przypadku zğoŨenia przez pracownika oŜwiadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw 

do tych wynik·w i zwiŃzanego z nimi know-how, uczelnia w terminie 3 miesiňcy podejmuje decyzjň w sprawie ich komercja-

lizacji. 

2. OŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 1, pracownik moŨe zğoŨyĺ w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia prze-

kazania uczelni publicznej informacji o wynikach dziağalnoŜci naukowej i zwiŃzanym z nimi know-how. Termin, o kt·rym 

mowa w ust. 1, biegnie od dnia zğoŨenia oŜwiadczenia. 

3. W przypadku podjňcia przez uczelniň publicznŃ decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji albo po bezskutecznym 

upğywie terminu, o kt·rym mowa w ust. 1, uczelnia jest obowiŃzana, w terminie 30 dni, do zğoŨenia pracownikowi oferty 

zawarcia bezwarunkowej i odpğatnej umowy o przeniesienie praw do wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃ-

zanego z tymi wynikami, ğŃcznie z informacjami, utworami wraz z wğasnoŜciŃ noŜnik·w, na kt·rych utwory te utrwalono, 

i doŜwiadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 6 pkt 2. Umowň zawiera siň w formie pisemnej, pod rygorem 

niewaŨnoŜci. Wynagrodzenie przysğugujŃce uczelni za przeniesienie praw nie moŨe byĺ wyŨsze niŨ 5% przeciňtnego wyna-

grodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogğaszanego przez Prezesa Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego na 

podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeŒ Spoğecznych. 

4. W przypadku nieprzyjňcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, o kt·rej mowa w ust. 3, prawa do wynik·w 

dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃzanego z tymi wynikami, ğŃcznie z informacjami, utworami wraz z wğasnoŜciŃ 

noŜnik·w, na kt·rych utwory te utrwalono, i doŜwiadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 6 pkt 2, przysğu-

gujŃ uczelni publicznej. 
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5. Przepisy ust. 1ï4 oraz art. 157 nie dotyczŃ przypadk·w, gdy dziağalnoŜĺ naukowa byğa prowadzona: 

1) na podstawie umowy ze stronŃ finansujŃcŃ lub wsp·ğfinansujŃcŃ tň dziağalnoŜĺ, przewidujŃcej zobowiŃzanie do prze-

niesienia praw do wynik·w dziağalnoŜci naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niŨ strona umowy; 

2) z wykorzystaniem Ŝrodk·w finansowych, kt·rych zasady przyznawania lub wykorzystywania okreŜlajŃ inny niŨ w ustawie 

spos·b dysponowania wynikami dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃzanym z tymi wynikami. 

6. Pracownik uczelni publicznej jest obowiŃzany do: 

1) zachowania poufnoŜci wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃzanego z tymi wynikami, 

2) przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utwor·w wraz z wğasnoŜciŃ noŜnik·w, na kt·rych 

utwory te utrwalono, i doŜwiadczeŒ technicznych potrzebnych do komercjalizacji, 

3) powstrzymania siň od prowadzenia jakichkolwiek dziağaŒ zmierzajŃcych do wdraŨania wynik·w, 

4) wsp·ğdziağania w procesie komercjalizacji, w tym w postňpowaniach zmierzajŃcych do uzyskania praw wyğŃcznych 

ï nie dğuŨej niŨ przez okres przysğugiwania praw uczelni. 

Art.  155. 1. W przypadku komercjalizacji pracownikowi przysğuguje od uczelni publicznej nie mniej niŨ: 

1) 50% wartoŜci Ŝrodk·w uzyskanych przez uczelniň z komercjalizacji bezpoŜredniej, obniŨonych o nie wiňcej niŨ 25% kosz-

t·w bezpoŜrednio zwiŃzanych z tŃ komercjalizacjŃ, kt·re zostağy poniesione przez uczelniň lub sp·ğkň celowŃ; 

2) 50% wartoŜci Ŝrodk·w uzyskanych przez sp·ğkň celowŃ w nastňpstwie danej komercjalizacji poŜredniej, obniŨonych 

o nie wiňcej niŨ 25% koszt·w bezpoŜrednio zwiŃzanych z tŃ komercjalizacjŃ, kt·re zostağy poniesione przez uczelniň 

lub sp·ğkň celowŃ. 

2. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przysğuguje 25% wartoŜci Ŝrodk·w 

uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniŨonych o nie wiňcej niŨ 25% koszt·w bezpoŜrednio zwiŃzanych z tŃ 

komercjalizacjŃ, kt·re zostağy poniesione przez pracownika. 

3. Przez koszty zwiŃzane bezpoŜrednio z komercjalizacjŃ rozumie siň koszty zewnňtrzne, w szczeg·lnoŜci koszty 

ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartoŜci przedmiotu komercjalizacji i opğat urzňdowych. Do koszt·w tych nie wlicza 

siň koszt·w poniesionych przed podjňciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia, o kt·rym mowa w art. 154 ust. 3. 

Art.  156. 1. Przepisy art. 154 i art. 155 w zakresie dotyczŃcym odpowiednio wysokoŜci wynagrodzenia oraz udziağu 

w Ŝrodkach uzyskanych z komercjalizacji okreŜlajŃ wysokoŜĺ ğŃcznego wynagrodzenia oraz udziağu w tych Ŝrodkach, przy-

sğugujŃcych: 

1) pracownikom wchodzŃcym w skğad zespoğu badawczego ï od uczelni publicznej; 

2) uczelni publicznej ï od pracownik·w wchodzŃcych w skğad zespoğu badawczego. 

2. Pracownik wchodzŃcy w skğad zespoğu badawczego ma prawo dochodziĺ od uczelni publicznej przysğugujŃcej mu 

czňŜci udziağu w Ŝrodkach z komercjalizacji, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Pracownik wchodzŃcy w skğad zespoğu badawczego odpowiada wobec uczelni publicznej za zobowiŃzania, o kt·rych 

mowa w ust. 1 pkt 2, do wysokoŜci przypadajŃcego mu udziağu we wsp·ğwğasnoŜci wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz 

know-how zwiŃzanego z tymi wynikami. 

Art.  157. Po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach dziağalnoŜci naukowej oraz o know-how zwiŃzanym 

z tymi wynikami, o kt·rych mowa w art. 153, uczelnia publiczna oraz pracownik mogŃ, w spos·b odmienny niŨ stanowi 

ustawa, okreŜliĺ w drodze umowy prawa do tych wynik·w lub spos·b komercjalizacji tych wynik·w. 

Art.  158. W sprawach nieuregulowanych ustawŃ stosuje siň przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ï Prawo wğasnoŜci przemysğowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) oraz 

ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roŜlin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213). 

Art.  159. 1. Uczelnia, w celu realizacji przedsiňwziňĺ z zakresu infrastruktury badawczej lub zarzŃdzania nimi, moŨe 

utworzyĺ sp·ğki kapitağowe, a takŨe przystňpowaĺ do nich, wsp·lnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, insty-

tutami PAN, Centrum Ğukasiewicz, instytutami Sieci Ğukasiewicz lub innymi podmiotami. 

2. Decyzjň o utworzeniu sp·ğki, o kt·rej mowa w ust. 1, lub przystŃpieniu do niej podejmuje rektor za zgodŃ senatu. 

3. Uprzedniego zgğoszenia ministrowi wymaga: 

1) utworzenie przez uczelniň publicznŃ sp·ğki, o kt·rej mowa w ust. 1, z podmiotem innym niŨ uczelnia publiczna, instytut 

badawczy, instytut PAN, Centrum Ğukasiewicz lub instytut Sieci Ğukasiewicz; 

2) przystŃpienie przez uczelniň publicznŃ do sp·ğki, o kt·rej mowa w ust. 1, kt·rej wsp·lnikiem lub akcjonariuszem jest 

podmiot inny niŨ uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Ğukasiewicz lub instytut Sieci Ğukasiewicz. 
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4. Minister, w terminie 45 dni od dnia dorňczenia zgğoszenia, moŨe wnieŜĺ sprzeciw wobec zamiaru dokonania czyn-

noŜci, o kt·rej mowa w ust. 3. 

5. Dokonanie czynnoŜci, o kt·rej mowa w ust. 3, moŨe nastŃpiĺ, jeŨeli minister nie wni·sğ sprzeciwu w terminie. Zgğoszona 

czynnoŜĺ niedokonana w ciŃgu roku od dnia dorňczenia zgğoszenia wymaga nowego zgğoszenia. 

6. Podmiot inny niŨ uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Ğukasiewicz lub instytut Sieci 

Ğukasiewicz moŨe posiadaĺ w sp·ğce, o kt·rej mowa w ust. 1, kt·rej wsp·lnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, 

akcje lub udziağy stanowiŃce ğŃcznie nie wiňcej niŨ 25% kapitağu zakğadowego, a w przypadku prostej sp·ğki akcyjnej ï 

25% og·lnej liczby akcji lub og·lnej liczby gğos·w. 

DZIAĞ III 

Studia podyplomowe, ksztağcenie specjalistyczne i inne formy ksztağcenia 

Art.  160. 1. Studia podyplomowe trwajŃ nie kr·cej niŨ 2 semestry i umoŨliwiajŃ uzyskanie kwalifikacji czŃstkowych 

na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. 

2. Program studi·w podyplomowych okreŜla efekty uczenia siň dla kwalifikacji czŃstkowych uwzglňdniajŃce charak-

terystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK okreŜlone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umoŨliwia uzyskanie co najmniej 30 punk-

t·w ECTS. 

3. Uczestnikiem studi·w podyplomowych moŨe byĺ osoba, kt·ra posiada kwalifikacjň peğnŃ co najmniej na poziomie 6 

uzyskanŃ w systemie szkolnictwa wyŨszego i nauki. 

4. Osoba, kt·ra ukoŒczyğa studia podyplomowe, otrzymuje Ŝwiadectwo ukoŒczenia tych studi·w. Wz·r Ŝwiadectwa 

okreŜla podmiot prowadzŃcy te studia. 

Art.  161. 1. Ksztağcenie specjalistyczne trwa nie kr·cej niŨ 3 semestry i umoŨliwia uzyskanie kwalifikacji peğnej na 

poziomie 5 PRK. 

2. Program ksztağcenia specjalistycznego okreŜla efekty uczenia siň z uwzglňdnieniem uniwersalnych charakterystyk 

pierwszego stopnia okreŜlonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charak-

terystyk drugiego stopnia okreŜlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje 

zajňcia ksztağtujŃce umiejňtnoŜci praktyczne. 

3. Warunkiem ukoŒczenia ksztağcenia specjalistycznego jest uzyskanie efekt·w uczenia siň okreŜlonych w programie 

ksztağcenia specjalistycznego. 

4. Osoba, kt·ra ukoŒczyğa ksztağcenie specjalistyczne, otrzymuje Ŝwiadectwo dyplomowanego specjalisty albo Ŝwia-

dectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Wzory Ŝwiadectw okreŜla uczelnia. 

5. Przepis·w ust. 1ï4 nie stosuje siň do ksztağcenia w zawodach, o kt·rych mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ï Prawo oŜwiatowe, w zakresie kt·rych ministrem wğaŜciwym jest minister 

wğaŜciwy do spraw zdrowia. 

Art.  162. Osoba, kt·ra ukoŒczyğa innŃ formň ksztağcenia, otrzymuje dokument potwierdzajŃcy ukoŒczenie tej formy 

ksztağcenia. Rodzaj i wz·r dokumentu okreŜla podmiot prowadzŃcy tň formň ksztağcenia. 

Art.  163. 1. Studia podyplomowe lub inne formy ksztağcenia mogŃ byĺ prowadzone przez uczelniň, instytut badawczy 

oraz instytut PAN, a ksztağcenie specjalistyczne ï przez uczelniň zawodowŃ. 

2. Za ksztağcenie na studiach podyplomowych, ksztağcenie specjalistyczne lub ksztağcenie w innych formach moŨna 

pobieraĺ opğaty. 

3. Dokumenty wydawane w zwiŃzku z przebiegiem lub ukoŒczeniem studi·w podyplomowych i ksztağcenia specjali-

stycznego, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicŃ, sŃ uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. Przepis 

art. 78 ust. 2 stosuje siň odpowiednio. 

4. Dyrektor NAWA uwierzytelnia: 

1) Ŝwiadectwa ukoŒczenia studi·w podyplomowych; 

2) duplikaty dokument·w, o kt·rych mowa w pkt 1; 

3) zaŜwiadczenia o ukoŒczeniu studi·w podyplomowych. 

5. Dokumenty inne niŨ wymienione w ust. 4 uwierzytelnia podmiot, kt·ry je wydağ. 

6. Za uwierzytelnienie pobiera siň opğatň. 
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Art.  164. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) niezbňdne elementy Ŝwiadectwa ukoŒczenia studi·w podyplomowych, Ŝwiadectwa dyplomowanego specjalisty oraz 

Ŝwiadectwa dyplomowanego specjalisty technologa, 

2) spos·b uwierzytelniania dokument·w, o kt·rych mowa w art. 163 ust. 3, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ, 

3) wysokoŜĺ i spos·b pobierania opğat za uwierzytelnianie dokument·w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia kompletnoŜci informacji zawartych w tych dokumentach, szczeg·lne znaczenie 

dokument·w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ, a takŨe adekwatnoŜĺ wysokoŜci opğat do koszt·w. 

DZIAĞ IV 

Federacje 

Art.  165. 1. Federacjň mogŃ utworzyĺ: 

1) publiczna uczelnia akademicka z publicznŃ uczelniŃ akademickŃ, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytu-

tem miňdzynarodowym; 

2) niepubliczna uczelnia akademicka z niepublicznŃ uczelniŃ akademickŃ. 

2. Federacjň tworzy siň w celu wsp·lnej realizacji zadaŒ podmiot·w, o kt·rych mowa w ust. 1, zwanych dalej Ăjed-

nostkami uczestniczŃcymiò, w zakresie: 

1) prowadzenia dziağalnoŜci naukowej; 

2) ksztağcenia doktorant·w; 

3) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 

4) komercjalizacji wynik·w dziağalnoŜci naukowej oraz know-how zwiŃzanego z tymi wynikami. 

3. Jednostki uczestniczŃce mogŃ powierzyĺ federacji realizowanie innych zadaŒ okreŜlonych w statucie federacji, 

z wyğŃczeniem prowadzenia ksztağcenia na studiach. 

4. Jednostki uczestniczŃce zapewniajŃ Ŝrodki finansowe na realizacjň zadaŒ, o kt·rych mowa w ust. 2 i 3, oraz na po-

krycie koszt·w funkcjonowania federacji. 

5. W skğad federacji wchodzŃ co najmniej 2 jednostki uczestniczŃce. 

6. Uczelnia, instytut badawczy, instytut PAN i instytut miňdzynarodowy mogŃ byĺ jednostkŃ uczestniczŃcŃ tylko 

w jednej federacji. 

7. Jednostka uczestniczŃca i federacja nie mogŃ prowadziĺ dziağalnoŜci konkurencyjnej. 

Art.  166. 1. Federacjň tworzy siň na wniosek jednostek uczestniczŃcych. 

2. Projekt pierwszego statutu federacji podlega uzgodnieniu z ministrem, a w przypadku gdy jednostka uczestniczŃca 

jest nadzorowana przez inny organ ï wymaga r·wnieŨ uprzedniego zasiňgniňcia opinii tego organu. 

3. Utworzenie federacji wymaga zatwierdzenia jej statutu przez organy jednostek uczestniczŃcych wğaŜciwe do uchwa-

lenia ich statut·w. 

4. Statut federacji okreŜla w szczeg·lnoŜci: 

1) nazwň i siedzibň federacji; 

2) jednostki uczestniczŃce; 

3) zadania federacji; 

4) spos·b powoğywania i odwoğywania, zakres zadaŒ i spos·b dziağania organ·w federacji; 

5) liczbň czğonk·w zgromadzenia federacji; 

6) zasady korzystania z obiekt·w i urzŃdzeŒ federacji lub jednostek uczestniczŃcych; 

7) jednostkň uczestniczŃcŃ uprawnionŃ do otrzymania Ŝrodk·w finansowych na ksztağcenie w szkole doktorskiej; 

8) zasady udziağu w pokrywaniu koszt·w dziağalnoŜci federacji; 

9) obowiŃzki jednostek uczestniczŃcych w przypadku likwidacji federacji, w tym udziağ w kosztach likwidacji oraz zasady 

wstŃpienia jednostek uczestniczŃcych w prawa i obowiŃzki federacji, w tym prawa i obowiŃzki wynikajŃce z decyzji 

administracyjnych. 

5. Federacjň tworzy, likwiduje, zmienia jej skğad lub nazwň minister, w drodze decyzji administracyjnej. 
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Art.  167. 1. Federacja posiada osobowoŜĺ prawnŃ. 

2.26) W nazwie federacji mogŃ byĺ uŨyte wyrazy, o kt·rych mowa w art. 16 ust. 1, 2 i 3. 

3. Pracownicy jednostek uczestniczŃcych pozostajŃ ich pracownikami. 

Art.  168. 1. Federacja nabywa osobowoŜĺ prawnŃ z chwilŃ wpisu do rejestru federacji, zwanego dalej Ărejestremò. 

2. Rejestr prowadzi minister w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

3. Rejestr obejmuje: 

1) numer wpisu do rejestru; 

2) datň wpisu; 

3) skğad, nazwň i siedzibň federacji; 

4) datň wykreŜlenia z rejestru. 

4. Federacja, w terminie 14 dni, zawiadamia ministra o zmianie siedziby. 

5. Minister dokonuje wpisu danych do rejestru z urzňdu. 

6. Wpis polega na wprowadzeniu do systemu danych zawartych w ostatecznej decyzji, o kt·rej mowa w art. 166 ust. 5. 

7. Rejestr jest jawny. 

Art.  169. 1. Organami federacji sŃ prezydent oraz zgromadzenie federacji. Statut moŨe przewidywaĺ r·wnieŨ inne 

organy federacji. 

2. Do zadaŒ prezydenta naleŨŃ sprawy dotyczŃce federacji, z wyjŃtkiem spraw zastrzeŨonych przez ustawň lub statut 

do kompetencji zgromadzenia federacji. 

3. Do zadaŒ prezydenta naleŨy w szczeg·lnoŜci: 

1) reprezentowanie federacji; 

2) zarzŃdzanie federacjŃ; 

3) wykonywanie czynnoŜci z zakresu prawa pracy w stosunku do pracownik·w federacji; 

4) prowadzenie gospodarki finansowej federacji; 

5) zapewnianie wykonywania przepis·w obowiŃzujŃcych w federacji. 

Art.  170. 1. Do zadaŒ zgromadzenia federacji naleŨy: 

1) uchwalanie zmian statutu; 

2) monitorowanie gospodarki finansowej federacji; 

3) przeprowadzanie oceny funkcjonowania federacji; 

4) formuğowanie rekomendacji dla prezydenta w zakresie wykonywanych przez niego zadaŒ; 

5) nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; 

6) wykonywanie innych zadaŒ okreŜlonych w statucie. 

2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej federacji zgromadzenie federacji: 

1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy; 

2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego; 

3) zatwierdza sprawozdanie finansowe. 

3. Zadanie, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 5, moŨe byĺ wykonywane przez okreŜlony w statucie inny organ federacji albo 

organ jednostki uczestniczŃcej. Statut moŨe okreŜliĺ tylko jeden organ dla danej dyscypliny. 

4. W ramach wykonywania zadaŒ zgromadzenie federacji moŨe ŨŃdaĺ wglŃdu do dokument·w federacji. 

Art.  171. 1. Prezydentem i czğonkiem zgromadzenia federacji moŨe byĺ osoba, kt·ra speğnia wymagania okreŜlone 

w art. 20 ust. 1. 

2. Osoba powoğana na funkcjň prezydenta jest zatrudniana w federacji. 

3. Pierwszego prezydenta powoğuje minister, na wniosek jednostek uczestniczŃcych, na okres 6 miesiňcy i nawiŃzuje 

z nim stosunek pracy. 

4. Do prezydenta i czğonka zgromadzenia federacji stosuje siň odpowiednio przepis art. 20 ust. 4. 

 
26) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 7 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
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Art.  172. 1. Federacja moŨe prowadziĺ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ wyodrňbnionŃ organizacyjnie i finansowo od dziağal-

noŜci, o kt·rej mowa w art. 165 ust. 2, w zakresie i formach okreŜlonych w statucie, w szczeg·lnoŜci przez tworzenie sp·ğek 

kapitağowych. 

2. Federacja jest zwolniona z opğat z tytuğu uŨytkowania wieczystego nieruchomoŜci Skarbu PaŒstwa, z wyjŃtkiem 

opğat okreŜlonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomoŜciami rolnymi Skarbu PaŒstwa. 

Art.  173. 1. W przypadku utworzenia federacji ewaluacjň jakoŜci dziağalnoŜci naukowej przeprowadza siň wyğŃcznie 

dla federacji. 

2. Ewaluacjň przeprowadza siň w ramach dyscypliny w federacji, kt·rej jednostki uczestniczŃce zatrudniağy ğŃcznie 

wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia roku poprzedzajŃcego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracownik·w prowa-

dzŃcych dziağalnoŜĺ naukowŃ w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na peğny wymiar czasu pracy zwiŃzanej z prowadzeniem 

dziağalnoŜci naukowej w tej dyscyplinie. 

3. Pracownik jednostki uczestniczŃcej prowadzŃcy dziağalnoŜĺ naukowŃ skğada oŜwiadczenie upowaŨniajŃce federacjň 

do zaliczenia go do liczby pracownik·w, o kt·rych mowa w ust. 2. OŜwiadczenie moŨna zğoŨyĺ tylko w jednym podmiocie 

i w nie wiňcej niŨ 2 dyscyplinach, o kt·rych mowa w art. 343 ust. 7 i 8. 

4. Kategorie naukowe, o kt·rych mowa w art. 269, przyznaje siň federacji. 

5. Federacja jest podmiotem uprawnieŒ zwiŃzanych z posiadaniem kategorii naukowej w zakresie: 

1) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 

2) ksztağcenia doktorant·w; 

3) przystňpowania do konkurs·w, o kt·rych mowa w art. 387 ust. 1 i art. 396 ust. 1. 

6. Od dnia utworzenia federacji do dnia uzyskania przez niŃ kategorii naukowej, federacja jest podmiotem uprawnieŒ 

zwiŃzanych z posiadaniem przez jednostki uczestniczŃce kategorii naukowych w zakresie, o kt·rym mowa w ust. 5. W przy-

padku gdy jednostki uczestniczŃce posiadajŃ kategorie naukowe w tych samych dyscyplinach, federacja jest podmiotem 

uprawnieŒ wynikajŃcych z najwyŨszej z tych kategorii. 

7. Jednostka uczestniczŃca bňdŃca uczelniŃ jest podmiotem uprawnieŒ zwiŃzanych z posiadaniem przez federacjň kate-

gorii naukowej w zakresie: 

1) nazwy uczelni; 

2) uprawnieŒ zwiŃzanych z tworzeniem studi·w oraz potwierdzaniem efekt·w uczenia siň. 

8. Na potrzeby algorytm·w, o kt·rych mowa w art. 368, przyjmuje siň, Ũe jednostka uczestniczŃca posiada kategoriň 

naukowŃ w danej dyscyplinie przyznanŃ federacji, o ile zatrudniağa ğŃcznie wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia roku poprze-

dzajŃcego rok, w kt·rym dokonywany jest podziağ Ŝrodk·w finansowych, co najmniej 12 pracownik·w prowadzŃcych dzia-

ğalnoŜĺ naukowŃ w tej dyscyplinie, w przeliczeniu na peğny wymiar czasu pracy zwiŃzanej z prowadzeniem dziağalnoŜci naukowej 

w tej dyscyplinie. 

9. W przypadku likwidacji federacji przed upğywem 4 lat od dnia jej powstania, jednostka uczestniczŃca traci kategoriň 

naukowŃ w dyscyplinie, chyba Ũe na dzieŒ 31 grudnia roku poprzedzajŃcego rok likwidacji zatrudniağa co najmniej 12 pracow-

nik·w prowadzŃcych dziağalnoŜĺ naukowŃ w tej dyscyplinie, w przeliczeniu na peğny wymiar czasu pracy zwiŃzanej z prowa-

dzeniem dziağalnoŜci naukowej w tej dyscyplinie. 

Art.  174. Minister likwiduje federacjň w przypadku nieuzyskania przez niŃ kategorii naukowej A+, A albo B+ w co naj-

mniej 1 dyscyplinie. 

Art.  175. 1. Minister sprawuje nadz·r nad federacjami. 

2. Minister moŨe nağoŨyĺ na federacjň administracyjnŃ karň pieniňŨnŃ w wysokoŜci do 50 000 zğ w przypadku: 

1) naruszenia obowiŃzk·w, o kt·rych mowa w art. 119 ust. 3 i 4, art. 188, art. 222 oraz art. 358; 

2) niewprowadzenia do systemu, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1, danych, o kt·rych mowa w art. 343 ust. 1, art. 345 ust. 1 

lub w przepisach wydanych na podstawie art. 353, a takŨe w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizowania 

lub nieusuniňcia z tego systemu. 

3. Wpğywy z kar, o kt·rych mowa w ust. 2, stanowiŃ doch·d budŨetu paŒstwa. 
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Art.  176. Do federacji stosuje siň odpowiednio przepisy: 

1) art. 24 ust. 9, art. 177ï180, art. 182ï226, art. 259ï262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 1, art. 268ï270, art. 322, art. 343, 

art. 345, art. 346, art. 348ï350, art. 351 ust. 4, art. 354, art. 355, art. 360ï362, art. 408, art. 409 ust. 2ï5, art. 410, 

art. 411, art. 420, art. 423, art. 425ï428, art. 432, art. 469a i art. 469b; 

2) art. 36, z tym Ũe: 

a) koszty likwidacji pokrywa siň z majŃtku jednostek uczestniczŃcych, 

b) dokumentacjň osobowŃ i pğacowŃ przejmuje jednostka uczestniczŃca wskazana w statucie, 

c) prawa i obowiŃzki federacji przejmuje jednostka uczestniczŃca wskazana w statucie; 

3) art. 148ï152, z tym Ũe federacja moŨe utworzyĺ tylko jednŃ sp·ğkň celowŃ, oraz art. 159; 

4) art. 387ï399, z tym Ũe Ŝrodki finansowe otrzymane w ramach program·w uczelnia przekazuje federacji; 

5) wydane na podstawie art. 181, art. 263, art. 267 ust. 2, art. 353 i art. 363. 

DZIAĞ V 

Stopnie i tytuğ w systemie szkolnictwa wyŨszego i nauki 

Rozdziağ 1 

Przepisy og·lne 

Art.  177. 1. W systemie szkolnictwa wyŨszego i nauki nadaje siň: 

1) stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki: 

a) stopieŒ doktora, 

b) stopieŒ doktora habilitowanego; 

2) tytuğ profesora. 

2. StopieŒ naukowy nadaje siň w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. StopieŒ naukowy doktora moŨe byĺ nadany 

w dziedzinie. 

3. StopieŒ w zakresie sztuki nadaje siň w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej. 

4. Tytuğ profesora nadaje siň w dziedzinie albo w dziedzinie i dyscyplinie lub dyscyplinach. 

5. JeŨeli rozprawa doktorska albo osiŃgniňcia, o kt·rych mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2, obejmujŃ zagadnienia naukowe 

z wiňcej niŨ jednej dyscypliny, wskazuje siň dyscyplinň, w kt·rej nadaje siň stopieŒ doktora albo stopieŒ doktora habilito-

wanego. 

6. JeŨeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z wiňcej niŨ jednej dyscypliny naukowej zawierajŃcej siň 

w danej dziedzinie nauki i nie jest moŨliwe wskazanie dyscypliny, o kt·rej mowa w ust. 5, stopieŒ doktora nadaje siň w dzie-

dzinie nauki. 

Art.  178. 1. StopieŒ naukowy albo stopieŒ w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) w uczelni ï senat lub inny organ uczelni, o kt·rym mowa w art. 28 ust. 4; 

2) w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie miňdzynarodowym ï rada naukowa. 

1a. Posiedzenia wğaŜciwego organu, o kt·rym mowa w ust. 1, mogŃ byĺ przeprowadzane przy uŨyciu Ŝrodk·w komu-

nikacji elektronicznej, zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň posiedzenia w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy posiedzenia mogŃ wypowiadaĺ siň w jego 

toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

2. Decyzjň, o kt·rej mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczŃcy wğaŜciwego organu. 

3. W postňpowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje siň odpowiednio przepisy Kpa. 

4. Tytuğ profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Art.  179. 1. Osoba, kt·rej nadano stopieŒ doktora albo stopieŒ doktora habilitowanego, otrzymuje odpowiednio 

dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu. Na wniosek tej osoby wydaje siň odpis dyplomu 

w jňzyku angielskim, francuskim, hiszpaŒskim, niemieckim, rosyjskim lub ğacinie. 

2. W przypadku, o kt·rym mowa w art. 185 ust. 2, osoba, kt·rej nadano stopieŒ doktora, otrzymuje wsp·lny dyplom 

doktorski wydany przez podmioty nadajŃce stopieŒ doktora albo dyplom doktorski wydany przez jeden z podmiot·w, wska-

zany w umowie. 

Art.  180. 1. Dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy, przeznaczone do obrotu praw-

nego z zagranicŃ, sŃ uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez: 

1) dyrektora NAWA ï w przypadku stopni nadanych przez uczelnie; 

2) Prezesa PAN ï w przypadku stopni nadanych przez instytuty PAN oraz przez instytuty miňdzynarodowe; 

3) ministra nadzorujŃcego instytut badawczy ï w przypadku stopni nadanych przez instytuty badawcze. 

2. Za uwierzytelnienie pobierana jest opğata. 

Art.  181. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, niezbňdne ele-

menty dyplomu doktorskiego oraz dyplomu habilitacyjnego, spos·b sporzŃdzania duplikat·w i odpis·w dyplom·w oraz 

dokonywania w nich sprostowaŒ i zmian danych osobowych, wz·r legitymacji doktoranta, spos·b potwierdzania jej waŨ-

noŜci, spos·b uwierzytelniania dokument·w, o kt·rych mowa w art. 180 ust. 1, przeznaczonych do obrotu prawnego z za-

granicŃ, wysokoŜĺ i spos·b pobierania opğaty za uwierzytelnianie dokument·w oraz wysokoŜĺ opğaty za wydanie duplikatu 

dyplomu, a takŨe za wydanie odpisu dyplomu, w tym w jňzyku obcym, majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia kom-

pletnoŜci informacji zawartych w dyplomach, potrzebň poŜwiadczenia statusu doktoranta oraz zapewnienia adekwatnoŜci 

wysokoŜci opğat do koszt·w, a takŨe szczeg·lne znaczenie dokument·w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicŃ. 

Art.  182. 1. Osoba, kt·ra ubiega siň o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytuğu profesora, 

wnosi opğatň za przeprowadzenie postňpowania w tej sprawie. 

2. Opğatň wnosi siň na rzecz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu miňdzynarodowego albo RDN. 

3. WysokoŜĺ opğaty nie moŨe przekraczaĺ koszt·w postňpowania, uwzglňdniajŃcych w szczeg·lnoŜci koszty wynagro-

dzeŒ promotora lub promotor·w, promotora pomocniczego i recenzent·w. 

4. Opğaty nie pobiera siň w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie miňdzynarodowym od osoby 

ubiegajŃcej siň o stopieŒ doktora, kt·ra ukoŒczyğa ksztağcenie w szkole doktorskiej. 

5. W uzasadnionych przypadkach rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu 

miňdzynarodowego moŨe zwolniĺ z opğaty w cağoŜci lub w czňŜci. 

6. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postňpowania ponosi zatrudniajŃca 

go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut miňdzynarodowy. 

Art.  183. Nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy nie moŨe bez uzasadnionej przyczyny uchyliĺ siň od peğ-

nienia funkcji promotora, promotora pomocniczego, recenzenta w postňpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 

doktora habilitowanego lub tytuğu profesora, a takŨe funkcji recenzenta, o kt·rym mowa w art. 238 ust. 2. 

Ar t. 184. 1. Promotorowi, promotorowi pomocniczemu i recenzentowi w postňpowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytuğu profesora oraz czğonkowi komisji habilitacyjnej przysğuguje jednorazowe 

wynagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie promotora wynosi 83%, a promotora pomocniczego ï 50% wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie 

wypğaca siň po zakoŒczeniu postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora, w wyniku kt·rego zostağ on nadany. 

3. Wynagrodzenie recenzenta wynosi w postňpowaniu w sprawie nadania: 

1) stopnia doktora ï 27%, 

2) stopnia doktora habilitowanego ï 33%, 

3) tytuğu profesora ï 40% 

ï wynagrodzenia profesora. 

4. Wynagrodzenie czğonka komisji habilitacyjnej wynosi 17% wynagrodzenia profesora, a w przypadku gdy peğni on 

funkcjň jej przewodniczŃcego lub sekretarza ï 33% wynagrodzenia profesora. Wynagrodzenie wypğaca siň po zakoŒczeniu 

postňpowania w sprawie nadania stopnia. 
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Rozdziağ 2 

StopieŒ doktora 

Oddziağ 1 

Nadawanie stopnia doktora 

Art.  185. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie posiada uczelnia, instytut PAN, instytut 

badawczy albo instytut miňdzynarodowy w dyscyplinie, w kt·rej posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+, zwane dalej 

Ăpodmiotem doktoryzujŃcymò. 

2. StopieŒ doktora moŨe byĺ nadany w dyscyplinie r·wnieŨ wsp·lnie przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze 

lub instytuty miňdzynarodowe w dyscyplinie, w kt·rej kaŨde posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+, w tym z udziağem 

podmiot·w zagranicznych posiadajŃcych uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w kt·rej nada-

wany jest stopieŒ. Zasady wsp·ğpracy okreŜla umowa zawarta w formie pisemnej, kt·ra w szczeg·lnoŜci wskazuje podmiot 

odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

3. W przypadku, o kt·rym mowa w art. 177 ust. 6, stopieŒ doktora moŨe byĺ nadany w dziedzinie nauki przez podmiot 

doktoryzujŃcy, kt·ry posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w ponad poğowie dyscyplin zawierajŃcych siň w tej dziedzinie. 

4. W przypadku utraty uprawnienia do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie albo dziedzinie, podmiot dok-

toryzujŃcy zapewnia moŨliwoŜĺ kontynuowania postňpowaŒ w innym podmiocie posiadajŃcym uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora w tej dyscyplinie albo dziedzinie. W przypadku braku moŨliwoŜci zapewnienia kontynuowania postňpowaŒ 

w innym podmiocie, RDN wyznacza ten podmiot. 

Art.  186. 1. StopieŒ doktora nadaje siň osobie, kt·ra: 

1) posiada tytuğ zawodowy magistra, magistra inŨyniera albo r·wnorzňdny lub posiada dyplom, o kt·rym mowa w art. 326 

ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dajŃcy prawo do ubiegania siň o nadanie stopnia doktora w paŒstwie, w kt·rego systemie 

szkolnictwa wyŨszego dziağa uczelnia, kt·ra go wydağa; 

2) uzyskağa efekty uczenia siň dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia siň w zakresie znajomoŜci 

nowoŨytnego jňzyka obcego sŃ potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukoŒczenia studi·w, poŜwiadczajŃcymi zna-

jomoŜĺ tego jňzyka na poziomie biegğoŜci jňzykowej co najmniej B2; 

3) posiada w dorobku co najmniej: 

a) 1 artykuğ naukowy opublikowany w czasopiŜmie naukowym lub w recenzowanych materiağach z konferencji miň-

dzynarodowej, kt·re w roku opublikowania artykuğu w ostatecznej formie byğy ujňte w wykazie sporzŃdzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.  b, lub 

b) 1 monografiň naukowŃ wydanŃ przez wydawnictwo, kt·re w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie 

byğo ujňte w wykazie sporzŃdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo 

rozdziağ w takiej monografii, lub 

c) dzieğo artystyczne o istotnym znaczeniu; 

4) przedstawiğa i obroniğa rozprawň doktorskŃ; 

5) speğniğa inne wymagania okreŜlone przez podmiot doktoryzujŃcy. 

2. W wyjŃtkowych przypadkach, uzasadnionych najwyŨszŃ jakoŜciŃ osiŃgniňĺ naukowych, stopieŒ doktora moŨna nadaĺ 

osobie niespeğniajŃcej wymagaŒ okreŜlonych w ust. 1 pkt 1, bňdŃcej absolwentem studi·w pierwszego stopnia lub studentem, 

kt·ry ukoŒczyğ trzeci rok jednolitych studi·w magisterskich. 

3. Osoba, o kt·rej mowa w ust. 2, po nadaniu stopnia doktora uzyskuje r·wnoczeŜnie wyksztağcenie wyŨsze, o kt·rym 

mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2. 

Art.  187. 1. Rozprawa doktorska prezentuje og·lnŃ wiedzň teoretycznŃ kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach 

oraz umiejňtnoŜĺ samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 

2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiŃzanie problemu naukowego, oryginalne rozwiŃzanie w za-

kresie zastosowania wynik·w wğasnych badaŒ naukowych w sferze gospodarczej lub spoğecznej albo oryginalne dokonanie 

artystyczne. 

3. Rozprawň doktorskŃ moŨe stanowiĺ praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbi·r opublikowanych i powiŃza-

nych tematycznie artykuğ·w naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdroŨeniowa lub artystyczna, 

a takŨe samodzielna i wyodrňbniona czňŜĺ pracy zbiorowej. 
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4. Do rozprawy doktorskiej doğŃcza siň streszczenie w jňzyku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej 

w jňzyku obcym r·wnieŨ streszczenie w jňzyku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracŃ pisemnŃ, do-

ğŃcza siň opis w jňzykach polskim i angielskim. 

Art.  188. 1. Podmiot doktoryzujŃcy, nie p·Ŧniej niŨ 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, 

udostňpnia w BIP na swojej stronie podmiotowej rozprawň doktorskŃ bňdŃcŃ pracŃ pisemnŃ wraz z jej streszczeniem albo 

opis rozprawy doktorskiej niebňdŃcej pracŃ pisemnŃ oraz recenzje. 

2. W przypadku rozprawy doktorskiej, kt·rej przedmiot jest objňty tajemnicŃ prawnie chronionŃ, udostňpnia siň tylko 

recenzje z wyğŃczeniem treŜci objňtych tŃ tajemnicŃ. 

3. Dokumenty, o kt·rych mowa w ust. 1, niezwğocznie po ich udostňpnieniu zamieszcza siň w systemie, o kt·rym 

mowa w art. 342 ust. 1. 

4. JeŨeli rozprawa doktorska jest pracŃ pisemnŃ, podmiot doktoryzujŃcy sprawdza jŃ przed obronŃ z wykorzystaniem 

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o kt·rym mowa w art. 351 ust. 1. 

Art.  189. Postňpowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna siň na wniosek osoby speğniajŃcej wymagania 

okreŜlone w art. 186 ust. 1 pkt 1ï3 albo ust. 2. Do wniosku doğŃcza siň rozprawň doktorskŃ wraz z pozytywnŃ opiniŃ pro-

motora lub promotor·w. 

Art.  190. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promo-

tor·w albo przez promotora i promotora pomocniczego. 

2. W postňpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza siň 3 recenzent·w spoŜr·d os·b niebňdŃcych pracowni-

kami podmiotu doktoryzujŃcego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu miňdzynarodowego, Centrum 

Ğukasiewicz albo instytutu Sieci Ğukasiewicz, kt·rych pracownikiem jest osoba ubiegajŃca siň o stopieŒ doktora. 

3. Recenzenci sporzŃdzajŃ recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesiňcy od dnia jej dorňczenia. 

4. Promotorem i recenzentem moŨe byĺ osoba posiadajŃca stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora, a pro-

motorem pomocniczym ï osoba posiadajŃca stopieŒ doktora. 

5. Promotorem i recenzentem moŨe byĺ osoba niespeğniajŃca warunk·w okreŜlonych w ust. 4, kt·ra jest pracownikiem 

zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeŨeli organ, o kt·rym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, Ũe osoba ta posiada znaczŃce 

osiŃgniňcia w zakresie zagadnieŒ naukowych, kt·rych dotyczy rozprawa doktorska. 

6. Promotorem nie moŨe zostaĺ osoba, kt·ra w okresie ostatnich 5 lat: 

1) byğa promotorem 4 doktorant·w, kt·rzy zostali skreŜleni z listy doktorant·w z powodu negatywnego wyniku oceny 

Ŝr·dokresowej, lub 

2) sprawowağa opiekň nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegajŃce siň o stopieŒ doktora, kt·re 

nie uzyskağy pozytywnych recenzji, o kt·rych mowa w art. 191 ust. 1. 

Art.  191. 1. Do obrony rozprawy doktorskiej moŨe byĺ dopuszczona osoba, kt·ra uzyskağa pozytywne recenzje od co 

najmniej 2 recenzent·w oraz speğniğa wymagania, o kt·rych mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5. 

1a. Obrona rozprawy doktorskiej moŨe byĺ przeprowadzona poza siedzibŃ podmiotu doktoryzujŃcego przy uŨyciu 

Ŝrodk·w komunikacji elektronicznej, zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň obrony w czasie rzeczywistym miňdzy jej uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy obrony mogŃ wypowiadaĺ siň w jej toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysğuguje zaŨalenie do RDN. 

Art.  192. 1. CzynnoŜci w postňpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora moŨe dokonywaĺ komisja powoğana przez 

organ, o kt·rym mowa w art. 178 ust. 1. 

2. Senat albo rada naukowa okreŜli spos·b postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora, w szczeg·lnoŜci: 

1) spos·b wyznaczania i zmiany promotora, promotor·w lub promotora pomocniczego; 

2) zasady ustalania wysokoŜci opğaty za postňpowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz 

zwalniania z tej opğaty; 

3) tryb zğoŨenia rozprawy doktorskiej; 

4) tryb powoğywania oraz zakres czynnoŜci komisji, o kt·rej mowa w ust. 1; 
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5) spos·b wyznaczania recenzent·w; 

6) spos·b weryfikacji efekt·w uczenia siň dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku os·b ubiegajŃcych siň o nadanie 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym; 

7) spos·b weryfikacji speğnienia wymagania, o kt·rym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit.  a i b, w przypadku publikacji 

wieloautorskich. 

3. Senat albo rada naukowa moŨe okreŜliĺ wymagania, o kt·rych mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5, lub dodatkowe warunki 

dopuszczenia do obrony. 

Art.  193. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysğuguje odwoğanie do RDN. 

2. Termin na wniesienie odwoğania wynosi 30 dni od dnia dorňczenia decyzji. 

3. Organ, o kt·rym mowa w art. 178 ust. 1, przekazuje odwoğanie RDN wraz ze swojŃ opiniŃ i aktami sprawy w ter-

minie 3 miesiňcy od dnia zğoŨenia odwoğania. 

4. Po rozpatrzeniu odwoğania, w terminie nie dğuŨszym niŨ 6 miesiňcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarŨonŃ decyzjň 

albo uchyla jŃ i przekazuje sprawň do ponownego rozpatrzenia organowi, o kt·rym mowa w art. 178 ust. 1, tego samego 

albo innego podmiotu doktoryzujŃcego. 

5. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia 

doktora, ta sama rozprawa nie moŨe byĺ podstawŃ do ponownego ubiegania siň o nadanie stopnia doktora. 

Art.  194. W przypadku zaistnienia okreŜlonych w Kpa przyczyn wznowienia postňpowania administracyjnego w sprawie 

nadania stopnia doktora albo raŨŃcego naruszenia prawa przez podmiot doktoryzujŃcy, RDN wydaje postanowienie o wzno-

wieniu postňpowania i wskazuje podmiot doktoryzujŃcy, kt·ry prowadzi postňpowanie. 

Art.  195. W przypadku gdy osoba ubiegajŃca siň o stopieŒ doktora przypisağa sobie autorstwo istotnego fragmentu lub 

innych element·w cudzego utworu lub ustalenia naukowego, podmiot doktoryzujŃcy stwierdza niewaŨnoŜĺ decyzji o nada-

niu stopnia. 

Art.  196. 1. Pracownikowi niebňdŃcemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysğuguje, na 

jego wniosek: 

1) urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie siň do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany 

w terminie uzgodnionym z pracodawcŃ, w wymiarze 28 dni, kt·re w rozumieniu odrňbnych przepis·w sŃ dla tego pra-

cownika dniami pracy, oraz 

2) zwolnienie od pracy na obronň rozprawy doktorskiej. 

2. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysğuguje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypo-

czynkowy. 

Art.  197. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa siň w trybie: 

1) ksztağcenia doktorant·w; 

2) eksternistycznym. 

Oddziağ 2 

Ksztağcenie doktorant·w 

Art.  198. 1. Ksztağcenie doktorant·w przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa siň w szkole doktorskiej. 

2. Szkoğa doktorska jest zorganizowanŃ formŃ ksztağcenia w co najmniej 2 dyscyplinach, o kt·rych mowa w ust. 3 lub 5. 

3. Szkoğa doktorska moŨe byĺ prowadzona przez uczelniň akademickŃ, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut 

miňdzynarodowy posiadajŃce kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej Ăpodmiotem 

prowadzŃcym szkoğň doktorskŃò. 

4. Szkoğa doktorska moŨe byĺ prowadzona przez uczelniň akademickŃ, kt·ra prowadzi dziağalnoŜĺ naukowŃ wyğŃcznie 

w 1 dyscyplinie, kt·ra jest dyscyplinŃ w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscyplinŃ artystycznŃ, i posiada w niej 

kategoriň naukowŃ A+, A albo B+. 

5. Szkoğa doktorska moŨe byĺ prowadzona wsp·lnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze 

lub instytuty miňdzynarodowe, z kt·rych kaŨde posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie. 

Szczeg·ğowy podziağ zadaŒ zwiŃzanych z prowadzeniem szkoğy doktorskiej oraz spos·b ich finansowania okreŜla umowa 

zawarta w formie pisemnej, kt·ra wskazuje r·wnieŨ podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu, o kt·rym 

mowa w art. 342 ust. 1, i uprawniony do otrzymania Ŝrodk·w finansowych na wsp·lne ksztağcenie w szkole doktorskiej. 

6. Ksztağcenie doktorant·w moŨe byĺ prowadzone we wsp·ğpracy z innym podmiotem, w szczeg·lnoŜci przedsiň-

biorcŃ lub zagranicznŃ uczelniŃ lub instytucjŃ naukowŃ. 

7. Podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ moŨe prowadziĺ nie wiňcej niŨ 3 szkoğy doktorskie w danej dyscyplinie. 

8. Za ksztağcenie doktorant·w nie pobiera siň opğat. 
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Art. 198a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznoŜciami zagraŨajŃcymi Ũyciu lub zdrowiu dokto-

rant·w minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki, w drodze rozporzŃdzenia, moŨe czasowo ograniczyĺ lub 

czasowo zawiesiĺ ksztağcenie doktorant·w w podmiotach prowadzŃcych to ksztağcenie na obszarze kraju lub jego czňŜci, 

uwzglňdniajŃc stopieŒ zagroŨenia na danym obszarze. 

Art. 198b. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia ksztağcenia doktorant·w, w okresie tego 

ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakoŒczeniu, legitymacje doktoranta sŃ waŨne, bez koniecznoŜci 

potwierdzania ich waŨnoŜci. Przepis stosuje siň r·wnieŨ do legitymacji, kt·re utraciğy waŨnoŜĺ w okresie 30 dni poprzedza-

jŃcych czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie ksztağcenia doktorant·w. 

Art.  199. Podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ traci moŨliwoŜĺ: 

1) prowadzenia ksztağcenia doktorant·w w ramach dyscypliny, w kt·rej uzyskağ kategoriň naukowŃ B albo C, 

2) prowadzenia szkoğy doktorskiej w przypadku zaprzestania speğniania warunk·w okreŜlonych w art. 198 ust. 3ï5 

ï i zaprzestaje ksztağcenia z koŒcem roku akademickiego, w kt·rym wystŃpiğa ta okolicznoŜĺ; przepisy art. 206 stosuje siň. 

Art.  200. 1. Do szkoğy doktorskiej moŨe byĺ przyjňta osoba, kt·ra posiada tytuğ zawodowy magistra, magistra inŨyniera 

albo r·wnorzňdny, albo osoba, o kt·rej mowa w art. 186 ust. 2. 

2. Rekrutacja do szkoğy doktorskiej odbywa siň w drodze konkursu na zasadach okreŜlonych przez senat albo radň 

naukowŃ. 

3. Zasady, o kt·rych mowa w ust. 2, oraz program ksztağcenia, o kt·rym mowa w art. 201 ust. 3, podmiot prowadzŃcy 

szkoğň doktorskŃ udostňpnia nie p·Ŧniej niŨ 5 miesiňcy przed rozpoczňciem rekrutacji. 

4. Przyjňcie do szkoğy doktorskiej nastňpuje w drodze wpisu na listň doktorant·w. 

5. Odmowa przyjňcia do szkoğy doktorskiej nastňpuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysğuguje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

6. Wyniki konkursu sŃ jawne. 

7. JednoczeŜnie moŨna byĺ doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej. 

8. Osoba przyjňta do szkoğy doktorskiej rozpoczyna ksztağcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilŃ zğoŨenia Ŝlubowania. 

Art.  201. 1. Ksztağcenie doktorant·w trwa od 6 do 8 semestr·w. 

2. W terminie 3 miesiňcy od dnia podjňcia ksztağcenia doktorantowi wyznacza siň promotora lub promotor·w. 

3. Ksztağcenie jest prowadzone na podstawie programu ksztağcenia oraz indywidualnego planu badawczego. 

4. Program ksztağcenia ustala senat albo rada naukowa. Ustalenie programu wymaga zasiňgniňcia opinii samorzŃdu 

doktorant·w. W przypadku bezskutecznego upğywu terminu okreŜlonego w statucie, wym·g zasiňgniňcia opinii uwaŨa siň 

za speğniony. 

5. Program ksztağcenia moŨe przewidywaĺ odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajňĺ lub uczest-

niczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczajŃcym 60 godzin dydaktycznych rocznie. 

Art.  202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy za-

wierajŃcy w szczeg·lnoŜci harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzŃcemu 

szkoğň doktorskŃ w terminie 12 miesiňcy od dnia rozpoczňcia ksztağcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocni-

czego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora. 

2. Realizacja planu podlega ocenie Ŝr·dokresowej w poğowie okresu ksztağcenia okreŜlonego w programie ksztağcenia, 

a w przypadku ksztağcenia trwajŃcego 6 semestr·w ï w trakcie czwartego semestru. 

3. Ocena Ŝr·dokresowa koŒczy siň wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest 

jawny. 

4. Ocena Ŝr·dokresowa jest przeprowadzana przez komisjň, w skğad kt·rej wchodzŃ 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba 

posiadajŃca stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora w dyscyplinie, w kt·rej przygotowywana jest rozprawa doktorska, 

zatrudniona poza podmiotem prowadzŃcym szkoğň doktorskŃ. Promotor i promotor pomocniczy nie mogŃ byĺ czğonkami 

komisji. 

5. Osobie wchodzŃcej w skğad komisji, zatrudnionej poza podmiotem prowadzŃcym szkoğň doktorskŃ, przysğuguje wy-

nagrodzenie w wysokoŜci 20% wynagrodzenia profesora. 



  

Dziennik Ustaw ï 62 ï Poz. 574 

 

 

Art.  203. 1. Doktoranta skreŜla siň z listy doktorant·w w przypadku: 

1) negatywnego wyniku oceny Ŝr·dokresowej; 

2) niezğoŨenia rozprawy doktorskiej w terminie okreŜlonym w indywidualnym planie badawczym; 

3) rezygnacji z ksztağcenia. 

2. Doktorant moŨe byĺ skreŜlony z listy doktorant·w w przypadku: 

1) niezadowalajŃcego postňpu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 

2) niewywiŃzywania siň z obowiŃzk·w, o kt·rych mowa w art. 207. 

3. SkreŜlenie z listy doktorant·w nastňpuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysğuguje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

Art.  204. 1. Ksztağcenie doktoranta koŒczy siň zğoŨeniem rozprawy doktorskiej. 

2. Indywidualny plan badawczy okreŜla termin zğoŨenia rozprawy doktorskiej. Termin ten moŨe byĺ przedğuŨony, nie 

dğuŨej jednak niŨ o 2 lata, na zasadach okreŜlonych w regulaminie szkoğy doktorskiej. 

3. Ksztağcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadajŃcy czasowi trwania urlopu macierzyŒskiego, 

urlopu na warunkach urlopu macierzyŒskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, okreŜlonych w ustawie z dnia 

26 czerwca 1974 r. ï Kodeks pracy. 

Art.  205. 1. Regulamin szkoğy doktorskiej okreŜla organizacjň ksztağcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, 

w szczeg·lnoŜci: 

1) spos·b wyznaczania i zmiany promotora, promotor·w lub promotora pomocniczego; 

2) spos·b dokumentowania przebiegu ksztağcenia; 

3) spos·b przeprowadzania oceny Ŝr·dokresowej; 

4) warunki przedğuŨania terminu zğoŨenia rozprawy doktorskiej. 

2. Regulamin uchwala senat albo rada naukowa co najmniej na 5 miesiňcy przed rozpoczňciem roku akademickiego, 

o kt·rym mowa w art. 66. 

3. Regulamin wymaga uzgodnienia z samorzŃdem doktorant·w. JeŨeli w ciŃgu 3 miesiňcy od uchwalenia regulaminu 

senat albo rada naukowa i samorzŃd doktorant·w nie dojdŃ do porozumienia w sprawie jego treŜci, regulamin wchodzi 

w Ũycie na mocy uchwağy senatu albo rady naukowej, podjňtej wiňkszoŜciŃ co najmniej 2/3 gğos·w statutowego skğadu tych 

organ·w. 

4. Regulamin wchodzi w Ũycie z poczŃtkiem roku akademickiego. 

5. Do zmiany regulaminu stosuje siň odpowiednio przepisy ust. 2 i 3. 

Art.  206. 1. W przypadku zaprzestania ksztağcenia doktorant·w w danej dyscyplinie, podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ 

zapewnia doktorantom przygotowujŃcym w tej dyscyplinie rozprawň doktorskŃ moŨliwoŜĺ kontynuowania ksztağcenia w innej 

szkole doktorskiej w tej dyscyplinie. 

2. W przypadku braku szkoğy doktorskiej prowadzŃcej ksztağcenie w danej dyscyplinie, podmiot prowadzŃcy szkoğň 

doktorskŃ, w kt·rej zaprzestano ksztağcenia, pokrywa osobom, kt·re utraciğy moŨliwoŜĺ ukoŒczenia ksztağcenia, koszty po-

stňpowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. 

Art.  207. 1. Doktorant jest obowiŃzany postňpowaĺ zgodnie z regulaminem szkoğy doktorskiej. 

2. Doktorant jest obowiŃzany do realizacji programu ksztağcenia i indywidualnego planu badawczego. 

Art.  208. 1. Doktorantowi przysğuguje prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczajŃcym 8 tygodni 

w roku. 

2. Doktorantowi, kt·ry uzyskağ stopieŒ doktora w wyniku ukoŒczenia szkoğy doktorskiej, okres ksztağcenia w tej 

szkole, nie dğuŨszy niŨ 4 lata, zalicza siň do okresu pracy, od kt·rego zaleŨŃ uprawnienia pracownicze. 
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3. Doktorantowi, kt·ry nie ukoŒczyğ ksztağcenia w szkole doktorskiej z powodu: 

1) podjňcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, 

2) zaprzestania ksztağcenia doktorant·w w danej dyscyplinie 

ï okres ksztağcenia w tej szkole, nie dğuŨszy niŨ 4 lata, zalicza siň do okresu pracy, od kt·rego zaleŨŃ uprawnienia pracow-

nicze, o ile uzyskağ stopieŒ doktora. 

4. Podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ wydaje doktorantowi legitymacjň doktoranta. 

Art.  209. 1. Doktorant nieposiadajŃcy stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie. 

1a.27) Stypendium doktoranckiego nie otrzymuje doktorant pobierajŃcy wynagrodzenie w wysokoŜci co najmniej 150% 

wysokoŜci stypendium doktoranckiego przysğugujŃcego mu zgodnie z ust. 4 z tytuğu zatrudnienia w zwiŃzku z realizacjŃ 

projektu badawczego, o kt·rym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3, przez podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ, w kt·rej ksztağci siň 

doktorant, w okresie tego zatrudnienia. 

2. ĞŃczny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkoğach doktorskich nie moŨe przekroczyĺ 4 lat. 

3. Do okresu, o kt·rym mowa w ust. 2, nie wlicza siň okresu zawieszenia oraz okresu ksztağcenia w szkole doktorskiej 

w przypadku, o kt·rym mowa w art. 206 ust. 2. 

4. WysokoŜĺ miesiňcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej: 

1) 37% wynagrodzenia profesora ï do miesiŃca, w kt·rym zostağa przeprowadzona ocena Ŝr·dokresowa; 

2) 57% wynagrodzenia profesora ï po miesiŃcu, w kt·rym zostağa przeprowadzona ocena Ŝr·dokresowa. 

5. WysokoŜĺ stypendium doktoranckiego moŨe byĺ uzaleŨniona od osiŃgniňĺ doktoranta. 

6. W okresie zawieszenia ksztağcenia do ustalenia wysokoŜci stypendium doktoranckiego stosuje siň odpowiednio 

przepisy dotyczŃce ustalania zasiğku macierzyŒskiego, z tym Ũe przez podstawň wymiaru zasiğku rozumie siň wysokoŜĺ 

miesiňcznego stypendium doktoranckiego, o kt·rej mowa w ust. 4, przysğugujŃcego w dniu zğoŨenia wniosku o zawieszenie. 

7. Doktorant posiadajŃcy orzeczenie o niepeğnosprawnoŜci, orzeczenie o stopniu niepeğnosprawnoŜci albo orzeczenie, 

o kt·rym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoğecznej oraz zatrudnianiu 

os·b niepeğnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokoŜci zwiňkszonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1. 

8. Doktorant, kt·ry zğoŨyğ rozprawň doktorskŃ w terminie wczeŜniejszym niŨ termin ukoŒczenia ksztağcenia przewidziany 

w programie ksztağcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w kt·rym upğywa termin ukoŒczenia ksztağcenia, 

jednak nie dğuŨej niŨ przez 6 miesiňcy. Przepis ust. 2 stosuje siň. 

9. Stypendium doktoranckie wypğaca podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ. 

10. Doktorant nie moŨe byĺ zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy za-

trudnienia doktoranta: 

1) w celu realizacji projektu badawczego, o kt·rym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3; 

2) po ocenie Ŝr·dokresowej zakoŒczonej wynikiem pozytywnym, z tym Ũe w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekra-

czajŃcym poğowň peğnego wymiaru czasu pracy, wysokoŜĺ stypendium wynosi 40% wysokoŜci miesiňcznego stypen-

dium, o kt·rej mowa w ust. 4 pkt 2; 

3) kt·remu nie przysğuguje stypendium doktoranckie. 

Art.  210. Doktorant moŨe ubiegaĺ siň o kredyt studencki. Przepisy o kredytach studenckich stosuje siň odpowiednio, 

z tym Ũe: 

1) kredyt moŨe otrzymaĺ doktorant, kt·ry nie ukoŒczyğ 35. roku Ũycia; 

2) kredyt jest udzielany na okres ksztağcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dğuŨej niŨ na 4 lata. 

Art.  211. Doktorant moŨe ubiegaĺ siň o: 

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyŨywienie w stoğ·wce studenckiej uczelni, 

2) zakwaterowanie mağŨonka lub dziecka w domu studenckim uczelni 

ï na zasadach i w trybie okreŜlonych w regulaminie ŜwiadczeŒ dla student·w. 

 
27) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 3. 
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Art.  212. Stypendium moŨe byĺ przyznane doktorantowi przez jednostkň samorzŃdu terytorialnego na zasadach 

okreŜlonych zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3. 

Art.  213. Stypendium naukowe moŨe byĺ przyznane doktorantowi przez osobň fizycznŃ lub osobň prawnŃ niebňdŃcŃ 

paŒstwowŃ ani samorzŃdowŃ osobŃ prawnŃ na zasadach okreŜlonych w art. 97 ust. 2. 

Art.  214. Jednostka samorzŃdu terytorialnego moŨe przyznaĺ doktorantom ulgi w opğatach za przejazdy publicznymi 

Ŝrodkami komunikacji miejskiej. 

Art.  215. 1. Doktoranci w podmiocie prowadzŃcym szkoğň doktorskŃ tworzŃ samorzŃd doktorant·w. 

2. Do samorzŃdu doktorant·w stosuje siň odpowiednio przepisy art. 106 i art. 110 ust. 2ï9. 

Art.  216. 1. Doktoranci majŃ prawo zrzeszania siň w organizacjach doktorant·w w podmiocie prowadzŃcym szkoğň 

doktorskŃ. 

2. Do organizacji doktorant·w oraz stowarzyszeŒ, kt·re nie zrzeszajŃ innych czğonk·w opr·cz doktorant·w, student·w 

i pracownik·w uczelni, stosuje siň odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2ï5. 

Oddziağ 3 

Tryb eksternistyczny 

Art.  217. Osoba ubiegajŃca siň o stopieŒ doktora w trybie eksternistycznym przed wszczňciem postňpowania skğada 

wniosek o wyznaczenie promotora lub promotor·w. 

Rozdziağ 3 

StopieŒ doktora habilitowanego 

Art.  218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy 

albo instytut miňdzynarodowy, w dyscyplinie, w kt·rej posiada kategoriň naukowŃ A+, A albo B+, zwane dalej Ăpodmiotem 

habilitujŃcymò. 

Art.  219. 1. StopieŒ doktora habilitowanego nadaje siň osobie, kt·ra: 

1) posiada stopieŒ doktora; 

2) posiada w dorobku osiŃgniňcia naukowe albo artystyczne, stanowiŃce znaczny wkğad w rozw·j okreŜlonej dyscypliny, 

w tym co najmniej: 

a) 1 monografiň naukowŃ wydanŃ przez wydawnictwo, kt·re w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie 

byğo ujňte w wykazie sporzŃdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.  a, lub 

b) 1 cykl powiŃzanych tematycznie artykuğ·w naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recen-

zowanych materiağach z konferencji miňdzynarodowych, kt·re w roku opublikowania artykuğu w ostatecznej for-

mie byğy ujňte w wykazie sporzŃdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

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

3) wykazuje siň istotnŃ aktywnoŜciŃ naukowŃ albo artystycznŃ realizowanŃ w wiňcej niŨ jednej uczelni, instytucji naukowej 

lub instytucji kultury, w szczeg·lnoŜci zagranicznej. 

2. OsiŃgniňcie, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2, moŨe stanowiĺ czňŜĺ pracy zbiorowej, jeŨeli opracowanie wydzielonego 

zagadnienia jest indywidualnym wkğadem osoby ubiegajŃcej siň o stopieŒ doktora habilitowanego. 

3. ObowiŃzek publikacji nie dotyczy osiŃgniňĺ, kt·rych przedmiot jest objňty ochronŃ informacji niejawnych. 

Art.  220. 1. Postňpowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna siň na wniosek skğadany do 

podmiotu habilitujŃcego za poŜrednictwem RDN. 

2. Wniosek obejmuje: 

1) opis kariery zawodowej; 

2) wykaz osiŃgniňĺ, o kt·rych mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2; 

3) wskazanie podmiotu habilitujŃcego wybranego do przeprowadzenia postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego. 
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Art.  221. 1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go podmiotowi habilitujŃcemu w terminie 4 tygodni 

od dnia jego otrzymania. 

2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujŃcy moŨe on nie wyraziĺ zgody na prze-

prowadzenie postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwr·ciĺ wniosek do RDN. 

3. W przypadku niewyraŨenia zgody, RDN niezwğocznie wyznacza inny podmiot habilitujŃcy i przekazuje wniosek 

temu podmiotowi. Przepisu ust. 2 nie stosuje siň. 

4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 czğonk·w komisji habilitacyjnej, w tym prze-

wodniczŃcego i 3 recenzent·w, spoŜr·d os·b posiadajŃcych stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora oraz aktualny 

dorobek naukowy lub artystyczny i uznanŃ renomň, w tym miňdzynarodowŃ, niebňdŃcych pracownikami podmiotu habili-

tujŃcego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu miňdzynarodowego, kt·rych pracownikiem jest osoba 

ubiegajŃca siň o stopieŒ doktora habilitowanego. 

5. Podmiot habilitujŃcy, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o czğonkach komisji habilitacyjnej wy-

znaczonych przez RDN, powoğuje komisjň habilitacyjnŃ. Komisja skğada siň z: 

1) 4 czğonk·w wyznaczonych przez RDN; 

2) 2 czğonk·w posiadajŃcych stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitujŃ-

cym, w tym sekretarza; 

3) recenzenta posiadajŃcego stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny 

i uznanŃ renomň, w tym miňdzynarodowŃ, niebňdŃcego pracownikiem podmiotu habilitujŃcego. 

6. Recenzentem moŨe byĺ osoba niespeğniajŃca warunk·w okreŜlonych w ust. 4 i 5, kt·ra jest pracownikiem zagra-

nicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeŨeli RDN lub podmiot habilitujŃcy uzna, Ũe osoba ta posiada znaczŃcy dorobek 

w zakresie zagadnieŒ zwiŃzanych z osiŃgniňciami osoby ubiegajŃcej siň o stopieŒ doktora habilitowanego. 

7. Recenzentem nie moŨe zostaĺ osoba, kt·ra w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowağa terminu, o kt·rym 

mowa w ust. 8. 

8. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia dorňczenia im wniosku, oceniajŃ, czy osiŃgniňcia naukowe osoby ubiega-

jŃcej siň o stopieŒ doktora habilitowanego odpowiadajŃ wymaganiom okreŜlonym w art. 219 ust. 1 pkt 2, i przygotowujŃ 

recenzje. 

9. Komisja habilitacyjna moŨe przeprowadziĺ kolokwium habilitacyjne w zakresie osiŃgniňĺ naukowych albo artys-

tycznych osoby ubiegajŃcej siň o stopieŒ doktora habilitowanego. Kolokwium przeprowadza siň w przypadku osiŃgniňĺ 

w zakresie nauk humanistycznych, spoğecznych i teologicznych. 

9a. Kolokwium habilitacyjne moŨe byĺ przeprowadzone poza siedzibŃ podmiotu habilitujŃcego przy uŨyciu Ŝrodk·w 

komunikacji elektronicznej, zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň kolokwium w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy kolokwium mogŃ wypowiadaĺ siň 

w jego toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

10. Uchwağň zawierajŃcŃ opiniň w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna 

w gğosowaniu jawnym. Na wniosek osoby ubiegajŃcej siň o stopieŒ komisja podejmuje uchwağň w gğosowaniu tajnym. Opinia 

nie moŨe byĺ pozytywna, jeŨeli co najmniej 2 recenzje sŃ negatywne. 

11. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje podmiotowi habilitujŃcemu 

uchwağň, o kt·rej mowa w ust. 10, wraz z uzasadnieniem i dokumentacjŃ postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego. 

12. Na podstawie uchwağy, o kt·rej mowa w ust. 10, podmiot habilitujŃcy, w terminie miesiŃca od dnia jej otrzymania, 

nadaje stopieŒ doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Podmiot habilitujŃcy odmawia nadania stopnia, w przy-

padku gdy opinia, o kt·rej mowa w ust. 10, jest negatywna. 

13. W przypadku wycofania wniosku po powoğaniu komisji habilitacyjnej: 

1) ten sam wniosek nie moŨe byĺ podstawŃ ubiegania siň o nadanie stopnia doktora habilitowanego w innym podmiocie 

habilitujŃcym; 

2) wnioskodawca nie moŨe ubiegaĺ siň o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez okres 2 lat. 



  

Dziennik Ustaw ï 66 ï Poz. 574 

 

 

14. Senat albo rada naukowa okreŜli: 

1) szczeg·ğowy tryb postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

2) zasady ustalania wysokoŜci opğaty za postňpowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania 

z tej opğaty; 

3) spos·b wyznaczania czğonk·w komisji habilitacyjnej. 

Art.  222. 1. Podmiot habilitujŃcy udostňpnia w BIP na swojej stronie podmiotowej wniosek osoby ubiegajŃcej siň 

o stopieŒ doktora habilitowanego, informacjň o skğadzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwağň zawierajŃcŃ opiniň w spra-

wie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem oraz decyzjň o nadaniu stopnia albo odmowie jego nadania. 

2. Wniosek osoby ubiegajŃcej siň o stopieŒ doktora habilitowanego, informacjň o skğadzie komisji habilitacyjnej oraz 

recenzje niezwğocznie po ich udostňpnieniu zamieszcza siň w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

Art.  223. 1. Pracownikowi niebňdŃcemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, na kt·rego wniosek 

zostağo wszczňte postňpowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przysğuguje na jego wniosek zwolnienie 

od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym. 

2. Za okres zwolnienia od pracy pracownikowi przysğuguje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. 

Art.  224. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysğuguje odwoğanie do RDN. Przepisy 

art. 193 ust. 2ï4 stosuje siň odpowiednio. 

2. W przypadku utrzymania w mocy decyzji, osoba ubiegajŃca siň o stopieŒ doktora habilitowanego moŨe wystŃpiĺ 

z ponownym wnioskiem o wszczňcie postňpowania w sprawie jego nadania po upğywie co najmniej 2 lat. Okres ten moŨe 

zostaĺ skr·cony do 12 miesiňcy w przypadku znacznego zwiňkszenia dorobku naukowego lub artystycznego. 

Art.  225. Do wznowienia postňpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz do stwierdzenia nie-

waŨnoŜci decyzji o nadaniu tego stopnia stosuje siň odpowiednio przepisy art. 194 i art. 195. 

Art.  226. 1. Osoba, kt·ra uzyskağa stopieŒ doktora w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicŃ, moŨe nabyĺ uprawnie-

nia r·wnowaŨne uprawnieniom wynikajŃcym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie, jeŨeli pod-

czas pracy w innym paŒstwie przez co najmniej 5 lat kierowağa samodzielnie zespoğami badawczymi, posiada znaczŃce 

osiŃgniňcia naukowe oraz jest zatrudniona w podmiocie habilitujŃcym posiadajŃcym uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego w tej dyscyplinie na stanowisku profesora uczelni albo profesora instytutu w instytucie PAN lub 

instytucie badawczym, albo profesora w instytucie miňdzynarodowym. 

2. Decyzjň w sprawie nabycia uprawnieŒ wydaje w stosunku do osoby zatrudnionej w: 

1) uczelni ï rektor; 

2) instytucie PAN, instytucie badawczym albo instytucie miňdzynarodowym ï dyrektor instytutu. 

3. Organ, o kt·rym mowa w ust. 2, przekazuje RDN decyzjň wraz z opisem kariery zawodowej i wykazem osiŃgniňĺ 

danej osoby. 

4. Nabycie uprawnieŒ nastňpuje po upğywie 4 miesiňcy od dnia otrzymania przez RDN decyzji, o kt·rej mowa w ust. 2, 

jeŨeli w tym okresie RDN w drodze decyzji administracyjnej nie wyrazi sprzeciwu i nie uchyli tej decyzji. 

5. Na decyzjň RDN przysğuguje skarga do sŃdu administracyjnego. 

6. Osobie, kt·ra nabyğa uprawnienia r·wnowaŨne uprawnieniom wynikajŃcym z posiadania stopnia doktora habilito-

wanego, przysğugujŃ uprawnienia doktora habilitowanego wynikajŃce z tej ustawy. 

Rozdziağ 4 

Tytuğ profesora 

Art.  227. 1. Tytuğ profesora moŨe byĺ nadany osobie, kt·ra: 

1) posiada stopieŒ naukowy doktora habilitowanego oraz: 

a) wybitne osiŃgniňcia naukowe krajowe lub zagraniczne, 

b) uczestniczyğa w pracach zespoğ·w badawczych realizujŃcych projekty finansowane w drodze konkurs·w krajo-

wych lub zagranicznych lub odbyğa staŨe naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowa-

dziğa badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, 

2) posiada stopieŒ doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiŃgniňcia artystyczne 

ï a takŨe speğnia wymaganie, o kt·rym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 5. 
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2. W wyjŃtkowych przypadkach, uzasadnionych najwyŨszŃ jakoŜciŃ osiŃgniňĺ naukowych albo artystycznych, tytuğ 

profesora moŨe byĺ nadany osobie posiadajŃcej stopieŒ doktora. Przepisy ust. 1 stosuje siň odpowiednio. 

3. OsiŃgniňcie, o kt·rym mowa w ust. 1 lub 2, moŨe stanowiĺ zrealizowane oryginalne osiŃgniňcie projektowe, kon-

strukcyjne, technologiczne lub artystyczne. 

Art.  228. 1. Postňpowanie w sprawie nadania tytuğu profesora wszczyna siň na wniosek osoby, o kt·rej mowa w art. 227 

ust. 1 albo 2, zawierajŃcy uzasadnienie wskazujŃce na speğnienie wymagaŒ, o kt·rych mowa w art. 227, skğadany do RDN. 

2. RDN odmawia wszczňcia postňpowania w sprawie nadania tytuğu profesora, jeŨeli wniosek w spos·b oczywisty nie 

speğnia przesğanek okreŜlonych w art. 227. Na postanowienie o odmowie wszczňcia postňpowania przysğuguje zaŨalenie do 

RDN. 

3. RDN powoğuje 5 recenzent·w, kt·rym zleca wydanie opinii w zakresie speğnienia wymagaŒ, o kt·rych mowa w art. 227 

ust. 1 albo 2. 

4. Opinia jest wydawana w terminie 3 miesiňcy od dnia zlecenia jej wydania. 

5. RDN, w terminie 3 miesiňcy od dnia otrzymania opinii, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) wystňpuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytuğu profesora albo 

2) odmawia wystŃpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytuğu profesora. 

6. Od decyzji przysğuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesiňcy od dnia dorňczenia decyzji. 

7. RDN rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 6 miesiňcy od dnia jego dorňczenia. 

8. W postňpowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy RDN moŨe zasiňgaĺ opinii recenzent·w, o kt·rych 

mowa w ust. 3. 

9. W postňpowaniach w sprawie nadania tytuğu profesora, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje siň odpo-

wiednio przepisy Kpa. 

10. Osoba ubiegajŃca siň o tytuğ profesora moŨe wystŃpiĺ z ponownym wnioskiem o wszczňcie postňpowania w sprawie 

jego nadania po upğywie co najmniej 5 lat w przypadku: 

1) ostatecznego postanowienia, o kt·rym mowa w ust. 2; 

2) ostatecznej decyzji, o kt·rej mowa w ust. 5 pkt 2. 

Art.  229. 1. Recenzentem w postňpowaniu w sprawie nadania tytuğu profesora moŨe byĺ osoba posiadajŃca: 

1) tytuğ profesora w zakresie danej dziedziny lub 

2) co najmniej stopieŒ doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na 

stanowisku profesora, kt·ra: 

a) przez okres co najmniej 5 lat kierowağa samodzielnie zespoğem badawczym oraz 

b) posiada znaczŃcy dorobek w zakresie danej dziedziny. 

2. Recenzentem nie moŨe zostaĺ osoba, kt·ra w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowağa terminu, o kt·rym 

mowa w art. 228 ust. 4. 

Art.  230. 1. RDN, w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji, o kt·rej mowa w art. 228 ust. 5 pkt 1, skğada do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytuğu profesora. 

2. Wniosek o nadanie tytuğu profesora oraz opinie recenzent·w, w terminie, o kt·rym mowa w ust. 1, zamieszcza siň 

w systemie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

3. W przypadku powziňcia wiadomoŜci o moŨliwoŜci naruszenia praw autorskich przez osobň, kt·rej dotyczy wniosek, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej moŨe zwr·ciĺ siň do RDN o doğŃczenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki 

w nauce PAN. 

4. W przypadku wydania opinii potwierdzajŃcej moŨliwoŜĺ naruszenia praw autorskich, RDN wznawia postňpowanie 

w sprawie nadania tytuğu profesora. 

Art.  231. 1. Prawomocne orzeczenie sŃdu stwierdzajŃce fakt zğoŨenia niezgodnego z prawdŃ oŜwiadczenia lustracyj-

nego przez osobň, o kt·rej mowa w art. 227 ust. 1 albo 2, kt·rej nadano tytuğ profesora, skutkuje utratŃ tego tytuğu. 

2. Orzeczenie sŃdu, o kt·rym mowa w ust. 1, prezes sŃdu przesyğa przewodniczŃcemu RDN. 
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Rozdziağ 5 

Rada DoskonağoŜci Naukowej 

Art.  232. 1. RDN dziağa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyŨszymi standardami jakoŜci 

dziağalnoŜci naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytuğu profesora. 

2. RDN w zakresie prowadzonych postňpowaŒ peğni funkcjň centralnego organu administracji rzŃdowej. 

3. RDN podlega kontroli ministra w trybie i na zasadach okreŜlonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w ad-

ministracji rzŃdowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). 

Art.  233. 1. Czğonkiem RDN moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) ma nieposzlakowanŃ opiniň i przestrzega zasad etyki naukowej; 

2) nie popeğniğa czynu okreŜlonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem; 

3) posiada stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora; 

4) posiada w dorobku co najmniej: 

a) 1 monografiň naukowŃ wydanŃ przez wydawnictwo, kt·re w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie 

byğo ujňte w wykazie sporzŃdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit . a, w okre-

sie ostatnich 5 lat lub 

b) 3 artykuğy naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiağach z konferencji 

miňdzynarodowej, kt·re w roku opublikowania artykuğu w ostatecznej formie byğy ujňte w wykazie sporzŃdzonym 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.  b, w okresie ostatnich 5 lat, lub 

c) wybitne osiŃgniňcie w zakresie opracowania i wdroŨenia oryginalnego rozwiŃzania projektowego, konstrukcyj-

nego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub 

d) wybitne dzieğo artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat; 

5) nie ukoŒczyğa 70. roku Ũycia do dnia rozpoczňcia kadencji RDN; 

6) speğnia wymagania, o kt·rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ï6. 

2. Czğonkiem RDN nie moŨe byĺ: 

1) czğonek Komisji Ewaluacji Nauki, zwanej dalej ĂKENò; 

2) rektor; 

3) (uchylony) 

4) Prezes i wiceprezes PAN; 

5) dyrektor instytutu PAN; 

6) dyrektor instytutu badawczego; 

7) dyrektor instytutu miňdzynarodowego. 

3. Ta sama osoba moŨe peğniĺ funkcjň czğonka RDN nie dğuŨej niŨ przez 2 nastňpujŃce po sobie kadencje. 

4. W skğad RDN wchodzi po 3 przedstawicieli kaŨdej dyscypliny. 

5. Kandydata na czğonka RDN reprezentujŃcego danŃ dyscyplinň moŨe zgğosiĺ uczelnia, instytut PAN, instytut 

badawczy lub instytut miňdzynarodowy, kt·re w tej dyscyplinie posiadajŃ kategoriň naukowŃ A+, A albo B+. Kandydat, 

kt·ry nie jest zatrudniony w podmiocie zgğaszajŃcym, skğada do RDN oŜwiadczenie o dyscyplinie, kt·rŃ reprezentuje. 

6. Czğonek RDN jest wybierany przez osoby posiadajŃce stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora reprezen-

tujŃce dyscyplinň, kt·rŃ reprezentuje kandydat. Osoba, kt·ra nie jest zatrudniona w podmiocie, o kt·rym mowa w ust. 5, 

skğada do RDN oŜwiadczenie o dyscyplinie, kt·rŃ reprezentuje. 

Art.  234. 1. Kadencja RDN trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 stycznia. 

2. PrzewodniczŃcy RDN stwierdza wygaŜniňcie mandatu czğonka RDN w przypadku: 

1) Ŝmierci; 

2) zğoŨenia rezygnacji; 
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3) niezğoŨenia oŜwiadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej; 

4) niespeğniania choĺby jednego z wymagaŒ okreŜlonych w art. 233 ust. 1 i 2; 

5) nieuczestniczenia w pracach RDN przez okres dğuŨszy niŨ 6 miesiňcy. 

3. W przypadku wygaŜniňcia mandatu czğonka RDN w skğad jej wchodzŃ na okres do koŒca kadencji osoby, kt·re 

w poszczeg·lnych dyscyplinach uzyskağy kolejno najwiňkszŃ liczbň waŨnych gğos·w w ostatnich wyborach. Przy r·wnej 

liczbie gğos·w o kolejnoŜci rozstrzyga losowanie przeprowadzone w spos·b okreŜlony w statucie RDN. Okresu, o kt·rym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza siň do liczby kadencji, o kt·rej mowa w art. 233 ust. 3. 

Art.  235. 1. RDN dziağa przez swoje organy. 

2. Organami RDN sŃ: 

1) przewodniczŃcy; 

2) prezydium. 

3. W skğad prezydium wchodzŃ: 

1) przewodniczŃcy; 

2) sekretarz RDN; 

3) przewodniczŃcy zespoğ·w, o kt·rych mowa w ust. 5. 

4. PrzewodniczŃcego RDN powoğuje spoŜr·d jej czğonk·w i odwoğuje minister. 

5. RDN tworzy zespoğy dziağajŃce w ramach dziedzin, w skğad kt·rych wchodzŃ czğonkowie RDN. 

6. Posiedzenia prezydium RDN i zespoğ·w, o kt·rych mowa w ust. 5, mogŃ byĺ przeprowadzane przy uŨyciu Ŝrodk·w 

komunikacji elektronicznej, zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci:  

1) transmisjň posiedzenia w czasie rzeczywistym miňdzy jego uczestnikami,  

2) wielostronnŃ komunikacjň w czasie rzeczywistym, w ramach kt·rej uczestnicy posiedzenia mogŃ wypowiadaĺ siň w jego 

toku  

ï z zachowaniem niezbňdnych zasad bezpieczeŒstwa. 

Art.  236. 1. Statut RDN okreŜla w szczeg·lnoŜci: 

1) organizacjň i spos·b dziağania RDN; 

2) szczeg·ğowy tryb przeprowadzenia wybor·w do RDN; 

3) szczeg·ğowy zakres zadaŒ organ·w RDN; 

4) szczeg·ğowy tryb wyznaczania recenzent·w. 

2. Statut uchwala RDN na posiedzeniu plenarnym. 

3. Statut zatwierdza minister. 

Art.  237. 1. Obsğugň RDN zapewnia Biuro RDN. 

2. Biuro RDN jest paŒstwowŃ jednostkŃ budŨetowŃ finansowanŃ ze Ŝrodk·w ustalanych w czňŜci budŨetu paŒstwa, 

kt·rej dysponentem jest minister. 

3. Biurem RDN kieruje dyrektor, kt·rego powoğuje i odwoğuje przewodniczŃcy RDN. Powoğanie dyrektora nastňpuje 

po przeprowadzeniu konkursu. Pozostağych pracownik·w zatrudnia dyrektor po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyj-

nego naboru. 

4. Szczeg·ğowy zakres dziağalnoŜci Biura RDN oraz jego organizacjň okreŜla regulamin organizacyjny nadany przez 

przewodniczŃcego RDN. 

Art.  238. 1. Do zadaŒ RDN naleŨy: 

1) podejmowanie czynnoŜci w postňpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, o kt·rych mowa w art. 221 

ust. 1, 3 i 4; 

2) rozpatrywanie odwoğaŒ od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora oraz zaŨaleŒ na postanowienia o odmowie do-

puszczenia do obrony; 
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3) rozpatrywanie odwoğaŒ od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

4) ocena decyzji w sprawie nabycia uprawnieŒ r·wnowaŨnych, o kt·rych mowa w art. 226 ust. 1; 

5) podejmowanie czynnoŜci w postňpowaniu w sprawie nadania tytuğu profesora, o kt·rych mowa w art. 228 i art. 230; 

6) sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzujŃcymi i podmiotami habilitujŃcymi w zakresie zgodnoŜci z prawem: 

a) uchwağ w sprawach, o kt·rych mowa w art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14, 

b) postňpowaŒ w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego; 

7) wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra. 

2. W sprawach, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 2ï4, RDN wydaje decyzje po zasiňgniňciu opinii co najmniej 2 recenzent·w. 

Art.  239. W ramach nadzoru, o kt·rym mowa w art. 238 ust. 1 pkt 6, RDN moŨe: 

1) ŨŃdaĺ informacji i wyjaŜnieŒ od podmiot·w doktoryzujŃcych i podmiot·w habilitujŃcych; 

2) stwierdzaĺ niewaŨnoŜĺ uchwağ w sprawach, o kt·rych mowa w art. 192 ust. 2 i 3 oraz art. 221 ust. 14; 

3) wznawiaĺ postňpowania administracyjne w sprawach nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

Art.  240. 1. Zesp·ğ, o kt·rym mowa w art. 235 ust. 5, wskazuje kandydat·w na recenzent·w w liczbie stanowiŃcej co naj-

mniej trzykrotnoŜĺ liczby recenzent·w wyznaczanych przez RDN w danej sprawie. 

2. Recenzenci sŃ wyznaczani przez RDN po przeprowadzeniu losowania spoŜr·d kandydat·w, o kt·rych mowa w ust. 1. 

DZIAĞ VI 

Ewaluacja jakoŜci ksztağcenia, ewaluacja szk·ğ doktorskich i ewaluacja jakoŜci dziağalnoŜci naukowej 

Rozdziağ 1 

Ewaluacja jakoŜci ksztağcenia 

Art.  241. 1. JakoŜĺ ksztağcenia na studiach podlega ewaluacji przeprowadzanej przez PKA. 

2. Ewaluacji dokonuje siň w formie oceny programowej lub oceny kompleksowej. 

Art.  242. 1. Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakoŜci ksztağcenia na kierunku studi·w. 

2. PrzeprowadzajŃc ocenň programowŃ, bierze siň pod uwagň w szczeg·lnoŜci: 

1) programy studi·w i standardy ksztağcenia; 

2) kadrň dydaktycznŃ i naukowŃ; 

3) infrastrukturň wykorzystywanŃ do realizacji programu studi·w; 

4) wsp·ğpracň z otoczeniem spoğeczno-gospodarczym; 

5) umiňdzynarodowienie; 

6) wsparcie student·w w procesie uczenia siň. 

3. Ocenň programowŃ przeprowadza siň z inicjatywy PKA, na wniosek uczelni lub niezwğocznie na wniosek ministra. 

4. Ocena programowa koŒczy siň wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. 

5. Pozytywna ocena programowa jest wydawana na okres do 6 lat. 

6. JeŨeli uczelnia uniemoŨliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej, wydaje siň ocenň negatywnŃ. 

Art.  243. 1. Ocena kompleksowa polega na ocenie dziağaŒ na rzecz zapewniania jakoŜci ksztağcenia w uczelni. 

2. PrzeprowadzajŃc ocenň kompleksowŃ, bierze siň pod uwagň w szczeg·lnoŜci skutecznoŜĺ dziağaŒ na rzecz zapew-

niania jakoŜci ksztağcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w kt·rych prowadzone jest ksztağcenie. 

3. Ocenň kompleksowŃ przeprowadza siň na wniosek uczelni posiadajŃcej wyğŃcznie pozytywne oceny programowe 

albo pozytywnŃ ocenň kompleksowŃ. 
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4. PKA podejmuje decyzjň o przeprowadzeniu oceny kompleksowej albo odmowie jej przeprowadzenia z uwzglňdnie-

niem wynik·w ocen programowych. 

5. Ocena kompleksowa koŒczy siň wydaniem oceny pozytywnej albo odmowŃ wydania oceny pozytywnej. 

6. Pozytywna ocena kompleksowa jest wydawana na okres od 3 do 8 lat. 

7. PKA, wydajŃc pozytywnŃ ocenň kompleksowŃ, moŨe wskazaĺ dziedziny, w kt·rych jakoŜĺ ksztağcenia jest szcze-

g·lnie wysoka. W okresie, o kt·rym mowa w ust. 6, na kierunkach studi·w przyporzŃdkowanych do dyscyplin w ramach 

tych dziedzin nie przeprowadza siň oceny programowej, chyba Ũe z wnioskiem o jej przeprowadzenie wystŃpi minister. 

8. W przypadku odmowy wydania pozytywnej oceny kompleksowej, uczelnia nie moŨe wystŃpiĺ o przeprowadzenie 

takiej oceny przez okres 5 lat, chyba Ũe PKA wskaŨe kr·tszy termin. 

Art.  244. PrzeprowadzajŃc ocenň programowŃ albo ocenň kompleksowŃ, PKA moŨe: 

1) wydaĺ ocenň na podstawie oceny, akredytacji lub certyfikatu podmiotu dokonujŃcego ocen jakoŜci ksztağcenia: 

a) zarejestrowanego w Europejskim Rejestrze Instytucji DziağajŃcych na rzecz Zapewniania JakoŜci w Szkolnictwie 

WyŨszym (EQAR) lub 

b) z kt·rym PKA zawarğa umowň o uznawalnoŜci ocen; 

2) uwzglňdniĺ ocenň, akredytacjň lub certyfikat miňdzynarodowego lub krajowego podmiotu dokonujŃcego ocen jakoŜci 

ksztağcenia. 

Art.  245. 1. Prezydium PKA podejmuje uchwağy na podstawie opinii zespoğu, o kt·rym mowa w art. 254 ust. 1 pkt 1, 

sporzŃdzonej na podstawie: 

1) recenzji ï w przypadku spraw, o kt·rych mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 7; 

2) raportu zespoğu oceniajŃcego i stanowiska uczelni ï w przypadku spraw, o kt·rych mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 i 4. 

2. Prezydium podejmuje uchwağy w sprawach, o kt·rych mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 7, w terminie 2 miesiňcy od 

dnia wpğywu wniosku do PKA. 

3. Do czğonk·w PKA oraz ekspert·w stosuje siň odpowiednio przepisy art. 24 Kpa. WyğŃczenia eksperta dokonuje 

przewodniczŃcy PKA. 

4. Strona niezadowolona z uchwağy w sprawie, o kt·rej mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1ï4, moŨe zwr·ciĺ siň, w terminie 

14 dni od dnia dorňczenia uchwağy, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, informujŃc o tym ministra. 

5. Wniosek, o kt·rym mowa w ust. 4, jest opiniowany przez zesp·ğ odwoğawczy. 

6. PrzewodniczŃcy zespoğu odwoğawczego uczestniczy z prawem gğosu w posiedzeniach prezydium, na kt·rych sŃ po-

dejmowane uchwağy w sprawach wniosk·w o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

7. Prezydium podejmuje uchwağň w sprawie, o kt·rej mowa w ust. 4, w terminie 45 dni od dnia wpğywu wniosku do PKA. 

8. Opinie i uchwağy PKA, o kt·rych mowa w art. 258 ust. 1 pkt 1ï4 i 7, sŃ przekazywane ministrowi oraz ministrom 

nadzorujŃcym uczelnie, w terminie 7 dni. 

Art.  246. JeŨeli PKA wydağa negatywnŃ ocenň jakoŜci ksztağcenia na kierunku studi·w, uczelnia, o kt·rej mowa 

w art. 53 ust. 7ï9, zaprzestaje prowadzenia studi·w na tym kierunku z koŒcem semestru, w kt·rym uchwağa stağa siň osta-

teczna. JeŨeli do koŒca semestru pozostağo mniej niŨ 3 miesiŃce, uczelnia zaprzestaje prowadzenia studi·w na tym kierunku 

z koŒcem kolejnego semestru. 

Art.  247. 1. Uchwağň dotyczŃcŃ oceny programowej lub oceny kompleksowej wraz z uzasadnieniem oraz raport ze-

spoğu oceniajŃcego wraz ze stanowiskiem uczelni PKA udostňpnia w BIP na swojej stronie podmiotowej, w terminie 14 dni 

od dnia, w kt·rym uchwağa stağa siň ostateczna. 

2. Uchwağň dotyczŃcŃ oceny wraz z uzasadnieniem uczelnia udostňpnia w BIP na swojej stronie podmiotowej. 

Art.  248. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, kryteria: 

1) oceny programowej, 

2) oceny kompleksowej 

ï majŃc na uwadze miňdzynarodowe standardy w zakresie zapewniania jakoŜci ksztağcenia oraz potrzebň zapewnienia wğaŜci-

wych wzorc·w oceny. 
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Art.  249. 1. W przypadku studi·w, o kt·rych mowa w art. 60 ust. 1, prowadzonych z zagranicznŃ uczelniŃ lub insty-

tucjŃ naukowŃ, ocena jakoŜci ksztağcenia jest przeprowadzana przez PKA albo inny podmiot zarejestrowany w Europejskim 

Rejestrze Instytucji DziağajŃcych na rzecz Zapewniania JakoŜci w Szkolnictwie WyŨszym (EQAR), wskazany w umowie, 

o kt·rej mowa w tym przepisie. Ocena jest przeprowadzana zgodnie z miňdzynarodowymi standardami w zakresie zapew-

niania jakoŜci ksztağcenia na studiach wsp·lnych. 

2. W przypadku pozytywnego wyniku oceny, o kt·rej mowa w ust. 1, w okresie, na kt·ry przyznano tň ocenň, nie prze-

prowadza siň oceny programowej, chyba Ũe z wnioskiem o jej przeprowadzenie wystŃpi minister. 

Art.  250. PKA moŨe przyznawaĺ certyfikaty stanowiŃce potwierdzenie osiŃgniňcia wyr·ŨniajŃcego poziomu ksztağcenia 

w uczelni, na zasadach okreŜlonych w statucie. 

Art.  251. 1. PKA jest instytucjŃ dziağajŃcŃ niezaleŨnie na rzecz doskonalenia jakoŜci ksztağcenia. 

2. W skğad PKA wchodzi: 

1) nie wiňcej niŨ 100 czğonk·w; 

2) przewodniczŃcy PSRP. 

3. Czğonk·w PKA powoğuje minister. 

4. Kandydat·w na czğonk·w PKA mogŃ zgğosiĺ uczelnie, Rada Gğ·wna Nauki i Szkolnictwa WyŨszego, zwana dalej 

ĂRGNiSWò, Konferencja Rektor·w Akademickich Szk·ğ Polskich, Konferencja Rektor·w Publicznych Uczelni Zawodo-

wych, Konferencja Rektor·w Zawodowych Szk·ğ Polskich, prezydium PKA, PSRP, og·lnokrajowe stowarzyszenia naukowe 

i organizacje pracodawc·w. 

5. Czğonkiem PKA moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) ma nieposzlakowanŃ opiniň i przestrzega zasad etyki naukowej; 

2) posiada co najmniej stopieŒ doktora i osiŃgniňcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgğoszonego przez organiza-

cjň pracodawc·w ï wyksztağcenie wyŨsze; 

3) nie ukoŒczyğa 70. roku Ũycia do dnia rozpoczňcia kadencji; 

4) speğnia wymagania, o kt·rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ï5. 

6. Czğonkiem PKA nie moŨe byĺ: 

1) czğonek KEN; 

2) zağoŨyciel; 

3) rektor; 

4) czğonek rady uczelni; 

5) pracownik Biura PKA. 

7. Rektor, na wniosek czğonka PKA bňdŃcego nauczycielem akademickim, moŨe zwolniĺ go cağkowicie lub czňŜciowo 

z obowiŃzk·w dydaktycznych. 

Art.  252. 1. Kadencja PKA trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 stycznia. 

2. PrzewodniczŃcy PKA stwierdza wygaŜniňcie mandatu czğonka PKA w przypadku: 

1) Ŝmierci; 

2) zğoŨenia rezygnacji; 

3) niezğoŨenia oŜwiadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej; 

4) niespeğniania choĺby jednego z wymagaŒ okreŜlonych w art. 251 ust. 5 i 6; 

5) nieuczestniczenia w pracach PKA przez okres dğuŨszy niŨ 6 miesiňcy. 

3. W przypadku wygaŜniňcia mandatu czğonka PKA minister moŨe powoğaĺ nowego czğonka, kt·ry peğni funkcjň do 

koŒca kadencji. 
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Art.  253. 1. PKA dziağa przez swoje organy. 

2. Organami PKA sŃ: 

1) przewodniczŃcy; 

2) prezydium. 

3. W skğad prezydium wchodzŃ: 

1) przewodniczŃcy; 

2) sekretarz PKA; 

3) przewodniczŃcy zespoğ·w, o kt·rych mowa w art. 254 ust. 1 pkt 1; 

4) przewodniczŃcy PSRP; 

5) przedstawiciel organizacji pracodawc·w. 

4. PrzewodniczŃcego PKA powoğuje spoŜr·d czğonk·w PKA i odwoğuje minister. 

5. PrzewodniczŃcy PKA i czğonek prezydium PKA nie mogŃ peğniĺ swoich funkcji dğuŨej niŨ przez 2 nastňpujŃce po 

sobie kadencje. 

Art.  254. 1. W skğad PKA wchodzŃ: 

1) zespoğy dziağajŃce w ramach dziedzin i zesp·ğ do spraw ksztağcenia nauczycieli; 

2) zesp·ğ odwoğawczy. 

2. W skğad zespoğu odwoğawczego wchodzŃ czğonkowie PKA ï co najmniej po 1 przedstawicielu kaŨdej dziedziny. 

Czğonkostwa w tym zespole nie moŨna ğŃczyĺ z czğonkostwem w zespole, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art.  255. 1. PrzewodniczŃcy PKA zwoğuje posiedzenia PKA i im przewodniczy, reprezentuje jŃ na zewnŃtrz oraz pod-

pisuje uchwağy PKA. 

2. W pracach PKA mogŃ uczestniczyĺ eksperci, a w pracach zespoğu oceniajŃcego takŨe inna osoba peğniŃca funkcjň 

sekretarza. Do ekspert·w stosuje siň odpowiednio przepisy art. 251 ust. 5 i 6, a do ekspert·w bňdŃcych studentami ï art. 251 

ust. 5 pkt 1 i 4. 

3. Kandydat na eksperta urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. skğada przewodniczŃcemu PKA oŜwiadczenie doty-

czŃce pracy lub sğuŨby w organach bezpieczeŒstwa paŒstwa lub wsp·ğpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

Art . 256. 1. Statut PKA okreŜla w szczeg·lnoŜci: 

1) organizacjň i spos·b dziağania PKA; 

2) szczeg·ğowe zadania organ·w PKA; 

3) szczeg·ğowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej i oceny kompleksowej; 

4) zasady doboru kierunk·w studi·w do oceny programowej w danym roku; 

5) zasady i tryb powoğywania ekspert·w; 

6) zasady przyznawania certyfikat·w. 

2. Statut uchwala PKA na posiedzeniu plenarnym. 

3. Statut wchodzi w Ũycie, jeŨeli minister nie zgğosi, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, zastrzeŨeŒ co do zgod-

noŜci z prawem. 

Art.  257. 1. Obsğugň PKA zapewnia Biuro PKA. 

2. Biuro PKA jest paŒstwowŃ jednostkŃ budŨetowŃ finansowanŃ ze Ŝrodk·w ustalanych w czňŜci budŨetu paŒstwa, 

kt·rej dysponentem jest minister. 

3. Biurem PKA kieruje dyrektor, kt·rego powoğuje i odwoğuje przewodniczŃcy PKA. Powoğanie dyrektora nastňpuje 

po przeprowadzeniu konkursu. Pozostağych pracownik·w zatrudnia dyrektor po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyj-

nego naboru. 

4. Szczeg·ğowy zakres dziağalnoŜci Biura PKA oraz jego organizacjň okreŜla regulamin organizacyjny nadany przez 

przewodniczŃcego PKA. 



  

Dziennik Ustaw ï 74 ï Poz. 574 

 

 

Art.  258. 1. Do zadaŒ PKA naleŨy: 

1) wyraŨanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji; 

2) wyraŨanie opinii w sprawie speğnienia warunk·w prowadzenia studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu 

oraz zwiŃzku studi·w ze strategiŃ uczelni; 

3) przeprowadzanie oceny programowej; 

4) przeprowadzanie oceny kompleksowej; 

5) prowadzenie dziağalnoŜci analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakoŜci ksztağ-

cenia; 

6) wsp·ğpraca z krajowymi i miňdzynarodowymi instytucjami i organizacjami dziağajŃcymi w obszarze szkolnictwa wyŨ-

szego; 

7) wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra. 

2. PKA moŨe zwracaĺ siň do uczelni o udzielenie wyjaŜnieŒ i informacji oraz przeprowadzaĺ wizytacje uczelni. 

3. (uchylony) 

Rozdziağ 2 

Ewaluacja szk·ğ doktorskich 

Art.  259. 1. JakoŜĺ ksztağcenia w szkole doktorskiej podlega ewaluacji przeprowadzanej przez KEN. 

2. Ewaluacja odbywa siň nie rzadziej niŨ co 6 lat wedğug harmonogramu ustalonego przez KEN. 

3. Ewaluacja moŨe byĺ przeprowadzona w innym terminie na wniosek ministra. 

4. Ewaluacji dokonujŃ eksperci posiadajŃcy znaczŃcy dorobek naukowy lub artystyczny powoğywani przez przewod-

niczŃcego KEN, w tym co najmniej jeden zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, oraz jeden doktorant 

powoğany spoŜr·d kandydat·w wskazanych przez KrajowŃ Reprezentacjň Doktorant·w, zwanŃ dalej ĂKRDò. 

Art.  260. PierwszŃ ewaluacjň jakoŜci ksztağcenia w szkole doktorskiej przeprowadza siň po upğywie co najmniej 5 lat 

od dnia rozpoczňcia ksztağcenia w ramach tej szkoğy. Na wniosek ministra ewaluacja moŨe byĺ przeprowadzona przed upğy-

wem tego terminu. 

Art.  261. Przy ewaluacji uwzglňdnia siň nastňpujŃce kryteria: 

1) adekwatnoŜĺ programu ksztağcenia oraz indywidualnych plan·w badawczych do efekt·w uczenia siň dla kwalifikacji 

na poziomie 8 PRK oraz ich realizacjň; 

2) spos·b weryfikacji efekt·w uczenia siň dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK; 

3) kwalifikacje nauczycieli akademickich lub pracownik·w naukowych prowadzŃcych ksztağcenie w szkole doktorskiej; 

4) jakoŜĺ procesu rekrutacji; 

5) jakoŜĺ opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu dziağalnoŜci naukowej; 

6) rzetelnoŜĺ przeprowadzania oceny Ŝr·dokresowej; 

7) umiňdzynarodowienie; 

8) skutecznoŜĺ ksztağcenia doktorant·w. 

Art.  262. 1. Wynikiem ewaluacji jest ocena dokonana przez zesp·ğ oceniajŃcy na podstawie raportu samooceny, przy-

gotowanego w jňzykach polskim i angielskim przez podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ, oraz wizytacji. 

2. KEN podejmuje uchwağň w sprawie oceny, o kt·rej mowa w ust. 1. 

3. Ocena moŨe byĺ pozytywna albo negatywna. 

4. Podmiot niezadowolony z oceny moŨe zgğosiĺ zastrzeŨenia do tej oceny, w terminie 30 dni od dnia dorňczenia 

uchwağy w sprawie oceny. 
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5. KEN rozpatruje zastrzeŨenia do oceny. W rozpatrywaniu zastrzeŨeŒ nie mogŃ braĺ udziağu eksperci, kt·rzy uczestni-

czyli w przeprowadzaniu ewaluacji. 

6. Po rozpatrzeniu zastrzeŨeŒ KEN podejmuje uchwağň, w kt·rej odnosi siň do zastrzeŨeŒ oraz utrzymuje w mocy albo 

zmienia ocenň. 

7. PrzewodniczŃcy KEN przekazuje uchwağň, o kt·rej mowa w ust. 6, ministrowi oraz ministrowi nadzorujŃcemu pod-

miot, w kt·rym zostağa przeprowadzona ewaluacja. 

8. Minister oraz podmiot prowadzŃcy szkoğň doktorskŃ udostňpniajŃ w BIP na swojej stronie podmiotowej uchwağň, 

o kt·rej mowa w ust. 2 i 6. 

Art.  263. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, szczeg·ğowe 

kryteria ewaluacji jakoŜci ksztağcenia w szkole doktorskiej oraz spos·b jej przeprowadzania, majŃc na uwadze specyfikň 

ksztağcenia w szkole doktorskiej. 

Art.  264. W przypadku oceny negatywnej uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut miňdzynarodowy 

traci moŨliwoŜĺ prowadzenia szkoğy doktorskiej, kt·rej dotyczy ocena, z koŒcem roku akademickiego, w kt·rym ta ocena 

stağa siň ostateczna. Przepisy art. 206 stosuje siň. 

Rozdziağ 3 

Ewaluacja jakoŜci dziağalnoŜci naukowej 

Art.  265. 1. Ewaluacji podlega jakoŜĺ dziağalnoŜci naukowej prowadzonej przez: 

1) uczelniň akademickŃ, instytut PAN oraz instytut miňdzynarodowy; 

2) uczelniň zawodowŃ, instytut badawczy oraz podmiot, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, posiadajŃcy siedzibň na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ewaluacja obejmuje osiŃgniňcia wszystkich pracownik·w prowadzŃcych dziağalnoŜĺ naukowŃ w podmiotach, o kt·rych 

mowa w ust. 1. 

3. Ewaluacjň w stosunku do podmiot·w, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza siň na wniosek. 

4. Ewaluacjň przeprowadza siň w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniajŃcym wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia 

roku poprzedzajŃcego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracownik·w prowadzŃcych dziağalnoŜĺ naukowŃ 

w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na peğny wymiar czasu pracy zwiŃzanej z prowadzeniem dziağalnoŜci naukowej w tej 

dyscyplinie. 

5. Pracownik prowadzŃcy dziağalnoŜĺ naukowŃ, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie p·Ŧniej niŨ do dnia 

31 grudnia roku, w kt·rym zostağ zatrudniony, skğada oŜwiadczenie upowaŨniajŃce zatrudniajŃcy go podmiot do zaliczenia go 

do liczby pracownik·w, o kt·rych mowa w ust. 4. W przypadku zmiany dyscypliny oŜwiadczenie skğada siň niezwğocznie. 

OŜwiadczenie moŨna zğoŨyĺ tylko w jednym podmiocie i w nie wiňcej niŨ 2 dyscyplinach, o kt·rych mowa w art. 343 ust. 7 i 8. 

6. EwaluacjŃ obejmuje siň osiŃgniňcia, kt·re powstağy w zwiŃzku z zatrudnieniem lub odbywaniem ksztağcenia w pod-

miocie. 

7. EwaluacjŃ obejmuje siň takŨe osiŃgniňcia artystyczne, kt·re powstağy bez zwiŃzku z zatrudnieniem lub odbywaniem 

ksztağcenia w podmiocie. 

8. W przypadku gdy ewaluacja jakoŜci dziağalnoŜci naukowej obejmuje osiŃgniňcia zwiŃzane z prowadzeniem badaŒ 

naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnoŜci i bezpieczeŒstwa paŒstwa objňtych ochronŃ informacji niejawnych, 

ewaluacjň w zakresie dotyczŃcym tych osiŃgniňĺ przeprowadza siň w spos·b uwzglňdniajŃcy ich specyfikň. 

9. OsiŃgniňcie, o kt·rym mowa w ust. 6, moŨe stanowiĺ w szczeg·lnoŜci: 

1) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo publikujŃce recenzowane monografie naukowe; 

2) artykuğ naukowy opublikowany w: 

a) czasopiŜmie naukowym publikujŃcym recenzowane artykuğy lub recenzowanych materiağach z konferencji 

miňdzynarodowej, ujňtych w miňdzynarodowych bazach czasopism naukowych o najwiňkszym zasiňgu, 

b) czasopiŜmie naukowym bňdŃcym przedmiotem projekt·w finansowanych w ramach programu ĂWsparcie dla cza-

sopism naukowychò, o kt·rym mowa w art. 401. 

10. Wydawnictwom, czasopismom i materiağom z konferencji, o kt·rych mowa w ust. 9, przypisuje siň punkty bňdŃce 

miarŃ ich renomy. Czasopismom i materiağom z konferencji przypisuje siň dyscypliny naukowe. 
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11. Monografie naukowe i artykuğy naukowe uwzglňdnia siň w ewaluacji, jeŨeli informacje o nich sŃ umieszczone 

w bazie danych dostňpnej za poŜrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z miňdzynarodowymi stan-

dardami okreŜlonego na podstawie przepis·w wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje wprowadzajŃ do bazy da-

nych osoby prowadzŃce dziağalnoŜĺ naukowŃ. 

12. Na potrzeby ewaluacji osiŃgniňcia jednej osoby mogŃ byĺ wykazywane w ramach nie wiňcej niŨ 2 dyscyplin, przy 

czym dane osiŃgniňcie moŨe byĺ wykazane przez osobň bňdŃcŃ jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. 

13. Osoba, kt·rej osiŃgniňcia sŃ wykazywane na potrzeby ewaluacji, skğada oŜwiadczenie upowaŨniajŃce dany podmiot 

do wykazania tych osiŃgniňĺ w ramach poszczeg·lnych dyscyplin, o kt·rych mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w przypadku dok-

toranta: 

1) w dyscyplinie, w kt·rej jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 

2) w jednej z dyscyplin zawierajŃcych siň w dziedzinie, w kt·rej jest przygotowywana rozprawa doktorska. 

14. Ewaluacji nie przeprowadza siň w stosunku do pomocniczej jednostki naukowej PAN i podmiot·w niespeğniajŃ-

cych wymagaŒ okreŜlonych w ust. 4. 

Art.  266. 1. Ewaluacjň przeprowadza siň co 4 lata. 

2. Ewaluacja obejmuje okres 4 lat poprzedzajŃcych rok jej przeprowadzenia. 

Art.  267. 1. Podstawowymi kryteriami ewaluacji sŃ: 

1) poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej dziağalnoŜci; 

2) efekty finansowe badaŒ naukowych i prac rozwojowych; 

3) wpğyw dziağalnoŜci naukowej na funkcjonowanie spoğeczeŒstwa i gospodarki. 

2. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) rodzaje osiŃgniňĺ naukowych i artystycznych uwzglňdnianych w ewaluacji jakoŜci dziağalnoŜci naukowej, definicje 

monografii naukowej i artykuğu naukowego, szczeg·ğowe kryteria i spos·b oceny osiŃgniňĺ, spos·b okreŜlania kategorii 

naukowej, a takŨe spos·b przeprowadzania ewaluacji, majŃc na uwadze specyfikň prowadzenia dziağalnoŜci naukowej 

w ramach dziedzin, zwğaszcza w zakresie nauk spoğecznych, humanistycznych i teologicznych, oraz specyfikň osiŃgniňĺ, 

o kt·rych mowa w art. 265 ust. 8, por·wnywalnoŜĺ wynik·w osiŃganych przez podmioty w ramach dyscyplin, a takŨe 

rzetelnoŜĺ i przejrzystoŜĺ ewaluacji; 

2) spos·b sporzŃdzania wykaz·w: 

a) wydawnictw, o kt·rych mowa w art. 265 ust. 9 pkt 1, oraz spos·b ustalania i przypisywania im liczby punkt·w, 

majŃc na uwadze uznanŃ renomň wydawnictw oraz ich podziağ na grupy odpowiadajŃce ich randze, 

b) czasopism naukowych i recenzowanych materiağ·w z konferencji miňdzynarodowych, o kt·rych mowa w art. 265 

ust. 9 pkt 2, oraz spos·b ustalania i przypisywania im liczby punkt·w, majŃc na uwadze uznanŃ renomň czasopism 

i materiağ·w z konferencji. 

3. Wykazy, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 2, sporzŃdza minister i udostňpnia w BIP na swojej stronie podmiotowej. SporzŃ-

dzajŃc wykaz, o kt·rym mowa w ust. 2 pkt 2 lit.  b, minister przypisuje czasopismom i materiağom z konferencji dyscypliny 

naukowe. 

Art.  268. 1. KEN podejmuje uchwağň w sprawie proponowanych kategorii naukowych na podstawie wynik·w ewaluacji. 

2. PrzewodniczŃcy KEN przekazuje ministrowi uchwağň, o kt·rej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej podjňcia. 

Art.  269. 1. Minister, biorŃc pod uwagň uchwağň, o kt·rej mowa w art. 268 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, 

przyznaje kategoriň naukowŃ A+, A, B+, B albo C, przy czym kategoria A+ jest kategoriŃ najwyŨszŃ, a kategoria C ï naj-

niŨszŃ. 

2. Kategoria naukowa jest przyznawana na okres do dnia, w kt·rym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach 

kolejnej ewaluacji stanie siň ostateczna. W przypadku gdy podmiot nie jest objňty kolejnŃ ewaluacjŃ w danej dyscyplinie, 

traci kategoriň naukowŃ z koŒcem roku, w kt·rym rozpoczňğa siň ta ewaluacja. 

3. Minister wydaje decyzjň w sprawie przyznania kategorii naukowej w terminie do dnia 31 lipca roku nastňpujŃcego 

po ostatnim roku okresu objňtego ewaluacjŃ. 

4. Od decyzji przysğuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia dorňczenia decyzji. 
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5. Wniosek jest opiniowany przez KEN w terminie 2 miesiňcy od dnia otrzymania wniosku przekazanego przez ministra. 

6. W przypadku poğŃczenia, o kt·rym mowa w art. 35 ust. 3 i art. 43 ust. 1, oraz wğŃczenia, o kt·rym mowa w art. 35 

ust. 4ï6 i art. 44 ust. 1, uczelnia utworzona w wyniku poğŃczenia oraz uczelnia, do kt·rej wğŃczono inny podmiot, zachowuje 

kategoriň naukowŃ najwyŨszŃ z posiadanych w danej dyscyplinie odpowiednio przez podmioty uczestniczŃce w poğŃczeniu 

oraz podmioty uczestniczŃce we wğŃczeniu. Przepis stosuje siň odpowiednio w przypadku poğŃczenia instytut·w badaw-

czych, instytut·w PAN lub instytut·w miňdzynarodowych oraz wğŃczenia do nich innego podmiotu. 

Art.  270. Do postňpowaŒ w sprawie przyznania kategorii naukowej nie stosuje siň przepis·w art. 10, art. 35ï37, art. 61 

Ä 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96aï96n Kpa. 

Art.  271. 1. KEN powoğuje minister. 

2. W skğad KEN wchodzŃ: 

1) po 3 przedstawicieli poszczeg·lnych dziedzin; 

2) 7 os·b z doŜwiadczeniem w zakresie polityki naukowej. 

3. Czğonkowie KEN, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1, sŃ powoğywani spoŜr·d os·b, o kt·rych mowa w ust. 4. 

4. Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut miňdzynarodowy mogŃ zgğosiĺ po jednym kandydacie w kaŨdej 

dziedzinie, w ramach kt·rej prowadzŃ dziağalnoŜĺ naukowŃ, jeŨeli: 

1) co najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie posiadajŃ kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ oraz 

2) nie posiadajŃ kategorii naukowej C. 

5. Kadencja KEN trwa 4 lata i rozpoczyna siň w dniu 1 stycznia. Ta sama osoba moŨe byĺ czğonkiem KEN nie dğuŨej 

niŨ przez 2 kolejne kadencje. 

6. Pracami KEN kieruje przewodniczŃcy, wskazany przez ministra spoŜr·d czğonk·w KEN. 

7. Obsğugň KEN zapewnia urzŃd obsğugujŃcy ministra. 

Art.  272. 1. Czğonkiem KEN moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) ma nieposzlakowanŃ opiniň i przestrzega zasad etyki naukowej; 

2) nie popeğniğa czynu okreŜlonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem; 

3) posiada co najmniej stopieŒ doktora; 

4) aktywnie uczestniczy w realizacji badaŒ naukowych i ma znaczŃce osiŃgniňcia w tym zakresie; 

5) nie ukoŒczyğa 70. roku Ũycia do dnia rozpoczňcia kadencji KEN; 

6) speğnia wymagania, o kt·rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ï6. 

2. Czğonkiem KEN nie moŨe byĺ: 

1) czğonek PKA; 

2) czğonek RDN; 

3) czğonek Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej ĂKPNò; 

4) rektor; 

5) (uchylony) 

6) Prezes i wiceprezes PAN; 

7) przewodniczŃcy lub wiceprzewodniczŃcy RGNiSW; 

8) dyrektor instytutu PAN; 

9) dyrektor instytutu badawczego; 

10) dyrektor instytutu miňdzynarodowego. 
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Art.  273. 1. PrzewodniczŃcy KEN stwierdza wygaŜniňcie mandatu czğonka KEN w przypadku: 

1) Ŝmierci; 

2) zğoŨenia rezygnacji; 

3) niezğoŨenia oŜwiadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej; 

4) niespeğniania choĺby jednego z wymagaŒ okreŜlonych w art. 272 ust. 1 pkt 1ï3 i 6 oraz ust. 2; 

5) niewykonywania pracy w KEN przez okres dğuŨszy niŨ 6 miesiňcy. 

2. W przypadku wygaŜniňcia mandatu czğonka KEN minister moŨe powoğaĺ nowego czğonka, kt·ry peğni funkcjň do 

koŒca kadencji. 

Art.  274. 1. Do zadaŒ KEN naleŨy: 

1) przeprowadzanie ewaluacji jakoŜci dziağalnoŜci naukowej, o kt·rej mowa w art. 265; 

2) przygotowanie projekt·w wykaz·w, o kt·rych mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2; 

3) przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiot·w poddanych ewaluacji; 

4) sporzŃdzanie opinii i ocen w sprawach okreŜlonych przez ministra lub z wğasnej inicjatywy; 

5) ewaluacja jakoŜci ksztağcenia w szkole doktorskiej; 

6) sporzŃdzanie analiz w zakresie ewaluacji jakoŜci dziağalnoŜci naukowej i jakoŜci ksztağcenia w szkoğach doktorskich; 

7) wsp·ğpraca z krajowymi i miňdzynarodowymi instytucjami zajmujŃcymi siň ewaluacjŃ jakoŜci dziağalnoŜci naukowej. 

2. W pracach KEN mogŃ uczestniczyĺ eksperci. Do ekspert·w stosuje siň odpowiednio przepis art. 272 ust. 1. 

3. Kandydat na eksperta urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. skğada przewodniczŃcemu KEN oŜwiadczenie doty-

czŃce pracy lub sğuŨby w organach bezpieczeŒstwa paŒstwa lub wsp·ğpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

DZIAĞ VII 

OdpowiedzialnoŜĺ dyscyplinarna 

Rozdziağ 1 

OdpowiedzialnoŜĺ dyscyplinarna nauczycieli akademickich 

Art.  275. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stano-

wiŃce czyn uchybiajŃcy obowiŃzkom nauczyciela akademickiego lub godnoŜci zawodu nauczyciela akademickiego. 

1a.28) Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego wyraŨanie przekonaŒ religijnych, ŜwiatopoglŃdowych lub filozoficznych. 

2. Ustanie zatrudnienia w uczelni nie wyğŃcza odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne popeğ-

nione w trakcie tego zatrudnienia. 

3. OdpowiedzialnoŜĺ, o kt·rej mowa w niniejszym rozdziale, nie wyğŃcza odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej lub zawo-

dowej przewidzianej w odrňbnych przepisach. 

Art.  276. 1. Karami dyscyplinarnymi sŃ: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z obniŨeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%ï25% na okres od miesiŃca do 2 lat; 

4) pozbawienie prawa do wykonywania zadaŒ promotora, recenzenta oraz czğonka komisji w postňpowaniach w sprawie 

nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytuğu profesora na okres od roku do 5 lat; 

5) pozbawienie prawa do peğnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesiňcy do 5 lat; 

6) wydalenie z pracy w uczelni; 

7) wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesiňcy do 5 lat; 

8) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat. 

 
28) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
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2. Za jedno przewinienie dyscyplinarne orzeka siň jednŃ karň dyscyplinarnŃ, a za kilka przewinieŒ orzeka siň jednŃ 

karň, najsurowszŃ. 

3. Informacjň o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o kt·rej mowa w ust. 1 pkt 4ï8, zamieszcza siň w syste-

mie, o kt·rym mowa w art. 342 ust. 1. 

Art.  277. 1. Rzecznik·w dyscyplinarnych w uczelni powoğuje rektor spoŜr·d nauczycieli akademickich posiadajŃcych 

co najmniej stopieŒ doktora. 

2. Minister powoğuje 28 rzecznik·w dyscyplinarnych spoŜr·d nauczycieli akademickich, z kt·rych:  

1) 14 reprezentuje kaŨdŃ z dziedzin i posiada stopieŒ doktora habilitowanego lub tytuğ profesora;  

2) 14 posiada co najmniej stopieŒ doktora w zakresie nauk prawnych. 

3. Rzecznik dyscyplinarny, o kt·rym mowa w ust. 2, jest wğaŜciwy w sprawach dotyczŃcych czyn·w nauczycieli aka-

demickich peğniŃcych funkcje rektora, przewodniczŃcego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczŃcego i czğonka 

komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW oraz przewodniczŃcego i czğonka komisji dyscyplinarnej przy ministrze. 

4. Kadencja rzecznik·w dyscyplinarnych trwa 4 lata i rozpoczyna siň w przypadku rzecznik·w powoğywanych przez: 

1) rektora ï w dniu 1 stycznia roku nastňpujŃcego po roku, w kt·rym rozpoczňğa siň kadencja rektora; 

2) ministra ï w dniu 1 stycznia. 

5. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiŃzany poleceniami organu, kt·ry go powoğağ, w zakresie rozpoczňcia prowadzenia 

sprawy. Polecenia nie mogŃ dotyczyĺ czynnoŜci podejmowanych przez rzecznika w ramach prowadzonych spraw. 

Art.  278. 1. W postňpowaniach dyscyplinarnych orzekajŃ uczelniane komisje dyscyplinarne, komisja dyscyplinarna 

przy RGNiSW oraz komisja dyscyplinarna przy ministrze. 

2. Uczelniana komisja dyscyplinarna pochodzi z wyboru. Tryb wyboru i skğad komisji okreŜla statut uczelni. 

3. Komisjň dyscyplinarnŃ przy RGNiSW wybiera RGNiSW. Tryb wyboru i skğad komisji okreŜla statut RGNiSW. 

4. W skğad uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW wchodzi co najmniej 1 student. 

5. Komisjň dyscyplinarnŃ przy ministrze powoğuje minister spoŜr·d nauczycieli akademickich reprezentujŃcych wszystkie 

dziedziny i posiadajŃcych co najmniej stopieŒ doktora. 

6. Osoba peğniŃca funkcjň organu uczelni moŨe byĺ czğonkiem komisji dyscyplinarnej po upğywie 4 lat od zaprzestania 

peğnienia tej funkcji. 

7. Komisje dyscyplinarne sŃ niezawisğe w zakresie orzekania oraz niezaleŨne od organ·w wğadzy publicznej i organ·w 

uczelni. Komisje dyscyplinarne samodzielnie ustalajŃ stan faktyczny i rozstrzygajŃ zagadnienia prawne i nie sŃ zwiŃzane 

rozstrzygniňciami innych organ·w stosujŃcych prawo, z wyjŃtkiem prawomocnego skazujŃcego wyroku sŃdu oraz opinii 

komisji do spraw etyki w nauce PAN. 

Art.  279. W postňpowaniu dyscyplinarnym orzekajŃ: 

1) w pierwszej instancji: 

a) uczelniana komisja dyscyplinarna ï w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wni·sğ o zastosowanie kary okreŜ-

lonej w art. 276 ust. 1 pkt 2 albo 3 wobec nauczyciela akademickiego innego niŨ wymieniony w art. 277 ust. 3, 

b) komisja dyscyplinarna przy RGNiSW ï w przypadku nauczyciela akademickiego: 

ï w stosunku do kt·rego rzecznik dyscyplinarny wni·sğ o zastosowanie kary okreŜlonej w art. 276 ust. 1 pkt 4ï8, 

ï wymienionego w art. 277 ust. 3; 

2) w drugiej instancji ï komisja dyscyplinarna przy ministrze. 

Art.  280. Kadencja komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna siň w przypadku: 

1) uczelnianej komisji dyscyplinarnej ï z poczŃtkiem kadencji senatu uczelni; 

2) komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW oraz komisji dyscyplinarnej przy ministrze ï w dniu 1 stycznia. 

Art.  281. Obsğugň komisji dyscyplinarnej przy RGNiSW, komisji dyscyplinarnej przy ministrze oraz rzecznik·w dys-

cyplinarnych powoğanych przez ministra zapewnia urzŃd obsğugujŃcy ministra. 
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Art.  282. Rektor, po otrzymaniu zawiadomienia o popeğnieniu czynu majŃcego znamiona przewinienia dyscyplinar-

nego lub powziňciu w inny spos·b informacji o moŨliwoŜci popeğnienia takiego czynu, moŨe: 

1) skierowaĺ sprawň do mediacji ï w przypadku gdy wskutek czynu zaistniağ sp·r miňdzy osobŃ, kt·rej dotyczy zawia-

domienie lub informacja, a pokrzywdzonym; 

2) nağoŨyĺ karň upomnienia ï w przypadku gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi i udowodnienie 

winy nie wymaga przeprowadzenia postňpowania wyjaŜniajŃcego; 

3)29) poleciĺ rzecznikowi dyscyplinarnemu, w drodze postanowienia, rozpoczňcie prowadzenia sprawy. 

Art.  283. 1. Mediacjň prowadzi siň za zgodŃ osoby, kt·rej czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o kt·rych 

mowa w art. 282, oraz pokrzywdzonego. 

2. Mediacjň prowadzi nauczyciel akademicki wskazany przez rektora. 

3. Nauczyciel akademicki prowadzŃcy mediacjň sporzŃdza sprawozdanie z jej wynik·w i przekazuje je rektorowi. 

4. W przypadku gdy w wyniku mediacji zostanie zawarta ugoda, podpisuje jŃ r·wnieŨ nauczyciel akademicki prowa-

dzŃcy mediacjň i doğŃcza do sprawozdania, o kt·rym mowa w ust. 3. 

5.29) W przypadku gdy w wyniku mediacji nie zostanie zawarta ugoda, rektor poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu, 

w drodze postanowienia, rozpoczňcie prowadzenia sprawy. 

Art.  284. 1. W przypadku gdy czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, karň upomnienia nakğada siň 

po uprzednim wysğuchaniu nauczyciela akademickiego. 

2. Nauczyciel akademicki ukarany karŃ upomnienia moŨe wnieŜĺ odwoğanie do sŃdu pracy, wğaŜciwego dla siedziby 

uczelni. Odwoğanie wnosi siň w terminie 14 dni od dnia dorňczenia zawiadomienia o ukaraniu. 

3. Karň upomnienia uwaŨa siň za niebyğŃ po roku od dnia dorňczenia zawiadomienia o ukaraniu. Rektor moŨe, z wğasnej 

inicjatywy lub na wniosek zakğadowej organizacji zwiŃzkowej reprezentujŃcej nauczyciela akademickiego, uznaĺ karň za niebyğŃ 

przed upğywem tego terminu. 

4. W przypadku wydania przez sŃd pracy orzeczenia o uchyleniu kary upomnienia albo uznania tej kary za niebyğŃ, 

odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa siň z akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

Art.  284a.30) 1. Postanowienie o poleceniu rozpoczňcia prowadzenia sprawy dorňcza siň rzecznikowi dyscyplinarnemu 

i osobie, kt·rej czynu dotyczy zawiadomienie lub informacja, o kt·rych mowa w art. 282. 

2. Na postanowienie o poleceniu rozpoczňcia prowadzenia sprawy osobie, kt·rej czynu dotyczy zawiadomienie lub 

informacja, o kt·rych mowa w art. 282, przysğuguje zaŨalenie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze, w przypadku gdy 

sprawa objňta postanowieniem dotyczy wyraŨania przez tň osobň przekonaŒ religijnych, ŜwiatopoglŃdowych lub filozoficznych. 

3. ZaŨalenie, o kt·rym mowa w ust. 2, wnosi siň za poŜrednictwem rzecznika dyscyplinarnego, kt·remu zostağo wydane 

polecenie rozpoczňcia prowadzenia sprawy, w terminie 7 dni od dnia dorňczenia postanowienia. Rzecznik dyscyplinarny 

przekazuje zaŨalenie, o kt·rym mowa w ust. 2, komisji dyscyplinarnej przy ministrze w terminie 7 dni od dnia jego dorňczenia. 

4. Komisja dyscyplinarna przy ministrze rozpatruje zaŨalenie, o kt·rym mowa w ust. 2, w terminie 21 dni od dnia jego 

dorňczenia. 

5. Komisja dyscyplinarna przy ministrze, w drodze postanowienia: 

1) uchyla postanowienie o poleceniu rozpoczňcia prowadzenia sprawy ï w przypadku gdy sprawa objňta tym postano-

wieniem dotyczy wyraŨania przekonaŒ religijnych, ŜwiatopoglŃdowych lub filozoficznych; 

2) utrzymuje w mocy postanowienie o poleceniu rozpoczňcia prowadzenia sprawy ï w pozostağych przypadkach. 

6. Na postanowienie komisji dyscyplinarnej przy ministrze, o kt·rym mowa w ust. 5, rektorowi i osobie, kt·rej czynu 

dotyczy zawiadomienie lub informacja, o kt·rych mowa w art. 282, przysğuguje zaŨalenie do SŃdu Apelacyjnego w War-

szawie ï SŃdu Pracy i UbezpieczeŒ Spoğecznych w terminie 7 dni od dnia jego dorňczenia. Do zaŨalenia stosuje siň przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ï Kodeks postňpowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z p·Ŧn. zm.31)) dotyczŃce 

zaŨalenia. Na postanowienie sŃdu apelacyjnego nie sğuŨy skarga kasacyjna. 

7. Wniesienie zaŨalenia, o kt·rym mowa w ust. 6, nie wstrzymuje prowadzenia sprawy. 

 
29) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 3 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
30) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostağy ogğoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 

oraz z 2022 r. poz. 1, 366 i 480. 
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Art.  285. 1. Rzecznik dyscyplinarny rozpoczyna prowadzenie sprawy z urzňdu lub na polecenie organu, kt·ry go powoğağ. 

1a.32) W przypadku, o kt·rym mowa w art. 284a, rzecznik dyscyplinarny rozpoczyna prowadzenie sprawy odpowiednio po: 

1) bezskutecznym upğywie terminu na wniesienie zaŨalenia, o kt·rym mowa w art. 284a ust. 2; 

2) dorňczeniu postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o utrzymaniu w mocy postanowienia o poleceniu roz-

poczňcia prowadzenia sprawy. 

2. Rzecznik dyscyplinarny dokonuje czynnoŜci w zakresie niezbňdnym do sporzŃdzenia: 

1) postanowienia o wszczňciu albo odmowie wszczňcia postňpowania wyjaŜniajŃcego albo 

2) wniosku do rektora o ukaranie karŃ, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy czyn stanowi przewinienie 

dyscyplinarne mniejszej wagi. 

Art.  286. 1. Stronami w postňpowaniu wyjaŜniajŃcym sŃ osoba, kt·rej czynu dotyczy postňpowanie wyjaŜniajŃce, i po-

krzywdzony lub osoba, kt·ra zawiadomiğa o popeğnieniu czynu majŃcego znamiona przewinienia dyscyplinarnego. 

2. Osoba, kt·rej czynu dotyczy postňpowanie wyjaŜniajŃce, ma prawo do: 

1) skğadania wyjaŜnieŒ; 

2) odmowy skğadania wyjaŜnieŒ; 

3) odmowy odpowiedzi na poszczeg·lne pytania; 

4) korzystania z pomocy wybranego obroŒcy; 

5) zgğaszania wniosk·w dowodowych; 

6) zapoznania siň po zakoŒczeniu postňpowania dowodowego w postňpowaniu wyjaŜniajŃcym z zebranymi dowodami 

i zgğoszenia wniosku o jego uzupeğnienie w terminach wyznaczonych przez rzecznika dyscyplinarnego. 

Art.  287. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postňpowanie wyjaŜniajŃce niezwğocznie, nie p·Ŧniej niŨ w terminie 

3 miesiňcy od dnia otrzymania polecenia organu, kt·ry go powoğağ, lub powziňcia w inny spos·b informacji o popeğnieniu 

czynu majŃcego znamiona przewinienia dyscyplinarnego. 

1a.33) W przypadku, o kt·rym mowa w art. 284a, termin, o kt·rym mowa w ust. 1, biegnie odpowiednio od dnia: 

1) bezskutecznego upğywu terminu na wniesienie zaŨalenia, o kt·rym mowa w art. 284a ust. 2; 

2) dorňczenia postanowienia komisji dyscyplinarnej przy ministrze o utrzymaniu w mocy postanowienia o poleceniu roz-

poczňcia prowadzenia sprawy. 

2. Postňpowanie wyjaŜniajŃce wszczyna siň z urzňdu w przypadku czynu polegajŃcego na: 

1) przywğaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w bğŃd co do autorstwa cağoŜci lub czňŜci cudzego utworu albo 

artystycznego wykonania; 

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu tw·rcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci 

opracowania; 

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu tw·rcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym 

znieksztağceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w spos·b inny niŨ okreŜlony w pkt 1ï3; 

5) sfağszowaniu badaŒ naukowych lub ich wynik·w lub dokonaniu innego oszustwa naukowego; 

6) przyjňciu lub ŨŃdaniu korzyŜci majŃtkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zwiŃzku z peğnieniem funkcji lub zajmo-

waniem stanowiska w uczelni; 

7) powoğaniu siň na wpğywy w uczelni, instytucji paŒstwowej, samorzŃdowej lub jednostce organizacyjnej dysponujŃcej 

Ŝrodkami publicznymi albo wywoğywaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu ta-

kich wpğyw·w i podjňciu siň poŜrednictwa w zağatwieniu sprawy w zamian za korzyŜĺ majŃtkowŃ lub osobistŃ albo jej 

obietnicň; 

8) udzieleniu albo obietnicy udzielenia korzyŜci majŃtkowej lub osobistej w zamian za poŜrednictwo w zağatwieniu 

sprawy w uczelni przez wywarcie wpğywu na decyzjň, dziağanie lub zaniechanie osoby peğniŃcej funkcjň lub zajmujŃcej 

stanowisko w uczelni, w zwiŃzku z peğnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska. 

 
32) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
33) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
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3. W postňpowaniu wyjaŜniajŃcym moŨe byĺ przeprowadzone postňpowanie mediacyjne. 

4. Rzecznik dyscyplinarny moŨe ograniczyĺ czynnoŜci dowodowe w postňpowaniu wyjaŜniajŃcym do przesğuchania 

osoby, kt·rej czynu dotyczy to postňpowanie, i pokrzywdzonego oraz przeprowadzenia i utrwalenia w protokoğach czynnoŜci, 

kt·rych nie bňdzie moŨna powt·rzyĺ. 

5. JeŨeli Ŝwiadek, biegğy lub osoba, kt·rej czynu dotyczy postňpowanie wyjaŜniajŃce, bez usprawiedliwienia nie stawi 

siň na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego albo Ŝwiadek lub biegğy bezpodstawnie odmawia zeznaŒ, rzecznik dyscyplinarny 

moŨe zwr·ciĺ siň do sŃdu rejonowego, wğaŜciwego ze wzglňdu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o nağoŨenie kary pie-

niňŨnej w wysokoŜci do 1500 zğ za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmowň zeznaŒ. świadek, biegğy lub 

osoba, kt·rej czynu dotyczy postňpowanie wyjaŜniajŃce, nie podlegajŃ tej karze, jeŨeli nie byli uprzedzeni o skutkach nie-

stawiennictwa albo odmowy zğoŨenia zeznaŒ. 

6. Postňpowanie wyjaŜniajŃce koŒczy siň, w terminie 6 miesiňcy od dnia jego wszczňcia: 

1) skierowaniem do wğaŜciwej komisji dyscyplinarnej wniosku o wszczňcie postňpowania dyscyplinarnego; 

2) wnioskiem do rektora o ukaranie karŃ, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy czyn stanowi przewi-

nienie dyscyplinarne mniejszej wagi; 

3) wydaniem postanowienia o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego. 

7. JeŨeli w ocenie rzecznika dyscyplinarnego czyn ma znamiona przestňpstwa, rzecznik informuje o tym rektora. 

Art.  288. 1. Postňpowania wyjaŜniajŃcego nie wszczyna siň po upğywie 5 lat od popeğnienia czynu. 

2. JeŨeli czyn zawiera znamiona przestňpstwa, postňpowanie wyjaŜniajŃce moŨe byĺ wszczňte do upğywu okresu prze-

dawnienia karalnoŜci tego przestňpstwa. 

3. Przepis·w ust. 1 i 2 nie stosuje siň do postňpowania wyjaŜniajŃcego wobec nauczyciela akademickiego, kt·remu 

zarzuca siň popeğnienie czynu, o kt·rym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5. 

Art.  289. 1. Na postanowienie o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego, w terminie 14 dni od dnia jego dorňczenia, 

osobie, kt·rej czynu dotyczy to postňpowanie, osobie, kt·ra zawiadomiğa o popeğnieniu czynu majŃcego znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego, pokrzywdzonemu oraz organowi, kt·ry poleciğ rozpoczňcie prowadzenia sprawy, przysğuguje zaŨalenie do 

wğaŜciwej komisji dyscyplinarnej, o kt·rej mowa w art. 279 pkt 1. 

2. JeŨeli po uwzglňdnieniu zaŨalenia i uchyleniu postanowienia o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego, o kt·rym 

mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny wyda takie samo postanowienie, przysğuguje na nie zaŨalenie do komisji dyscypli-

narnej przy ministrze. ZaŨalenie wnosi siň w terminie 14 dni od dnia dorňczenia postanowienia. 

3. W przypadku uwzglňdnienia zaŨalenia i uchylenia postanowienia o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego, o kt·rym 

mowa w ust. 2, minister poleca prowadzenie postňpowania wyjaŜniajŃcego rzecznikowi dyscyplinarnemu powoğanemu 

przez ministra, a w przypadku gdy postanowienie o umorzeniu wydağ rzecznik dyscyplinarny powoğany przez ministra ï 

innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu powoğanemu przez ministra. 

4. Rzecznik dyscyplinarny, o kt·rym mowa w ust. 3, wydaje postanowienie o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃ-

cego, na kt·re nie przysğuguje zaŨalenie, albo kieruje wniosek o wszczňcie postňpowania dyscyplinarnego do komisji dys-

cyplinarnej przy RGNiSW. 

Art.  290. W przypadku gdy: 

1) zachodzi dğugotrwağa przeszkoda uniemoŨliwiajŃca prowadzenie postňpowania wyjaŜniajŃcego lub 

2) wszczňto postňpowanie przygotowawcze lub postňpowanie sŃdowe dotyczŃce czynu bňdŃcego przedmiotem postňpo-

wania wyjaŜniajŃcego 

ï rzecznik dyscyplinarny moŨe wydaĺ postanowienie o zawieszeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego na czas trwania prze-

szkody, postňpowania przygotowawczego lub postňpowania sŃdowego. 

Art.  291. 1. Komisje dyscyplinarne orzekajŃ w skğadzie co najmniej 3 czğonk·w. 

2. W skğadzie orzekajŃcym komisji dyscyplinarnej przy ministrze co najmniej 1 z czğonk·w posiada co najmniej sto-

pieŒ doktora w zakresie nauk prawnych. 

3. PrzewodniczŃcym skğadu orzekajŃcego jest nauczyciel akademicki posiadajŃcy stopieŒ naukowy albo stopieŒ w za-

kresie sztuki nie niŨszy niŨ stopieŒ obwinionego, a w przypadku gdy obwiniony posiada tytuğ profesora ï nauczyciel aka-

demicki posiadajŃcy tytuğ profesora. 

Art.  292. 1. Stronami w postňpowaniu dyscyplinarnym sŃ obwiniony i rzecznik dyscyplinarny. 

2. Do obwinionego stosuje siň odpowiednio przepisy art. 286 ust. 2. 
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Art.  293. 1. Postňpowanie dyscyplinarne wszczyna siň na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 

2. W postňpowaniu dyscyplinarnym moŨe byĺ przeprowadzone postňpowanie mediacyjne. 

3. Posiedzenie komisji dyscyplinarnej moŨe odbyĺ siň pod nieobecnoŜĺ obwinionego lub rzecznika dyscyplinarnego, 

o ile zostali oni prawidğowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. 

4. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wni·sğ o orzeczenie kary, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6ï8, a ob-

winiony nie ma obroŒcy z wyboru, przewodniczŃcy skğadu orzekajŃcego komisji dyscyplinarnej wyznacza obroŒcň z urzňdu 

spoŜr·d nauczycieli akademickich. 

5. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracownik·w danej uczelni, przedstawicieli samorzŃdu student·w 

i doktorant·w, jeŨeli przewinienie dyscyplinarne dotyczy praw studenta lub doktoranta, pokrzywdzonego, przedstawicieli 

RGNiSW, przedstawicieli ministra oraz, za zgodŃ obwinionego, dla przedstawiciela zwiŃzku zawodowego, kt·rego obwiniony 

jest czğonkiem. 

6. JeŨeli Ŝwiadek lub biegğy bez usprawiedliwienia nie stawi siň na wezwanie komisji dyscyplinarnej albo bezpodstaw-

nie odmawia zeznaŒ, przewodniczŃcy skğadu orzekajŃcego komisji dyscyplinarnej moŨe zwr·ciĺ siň do sŃdu rejonowego, 

wğaŜciwego ze wzglňdu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o nağoŨenie kary pieniňŨnej w wysokoŜci do 1500 zğ za 

nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmowň zeznaŒ. świadek lub biegğy nie podlegajŃ tej karze, jeŨeli nie byli 

uprzedzeni o skutkach niestawiennictwa albo odmowy zğoŨenia zeznaŒ. 

Art.  294. 1. Orzeczenia komisji dyscyplinarnej zapadajŃ zwykğŃ wiňkszoŜciŃ gğos·w skğadu orzekajŃcego. 

2. Komisja dyscyplinarna orzeka o: 

1) uniewinnieniu obwinionego; 

2) odstŃpieniu od wymierzenia kary dyscyplinarnej; 

3) ukaraniu obwinionego; 

4) umorzeniu postňpowania dyscyplinarnego. 

3. Postňpowanie dyscyplinarne umarza siň, w przypadku gdy: 

1) spoğeczna szkodliwoŜĺ przewinienia dyscyplinarnego jest znikoma; 

2) obwiniony w chwili popeğnienia przewinienia dyscyplinarnego byğ niepoczytalny; 

3) obwiniony zmarğ; 

4) nastŃpiğo przedawnienie karalnoŜci; 

5) postňpowanie dyscyplinarne co do tego samego przewinienia dyscyplinarnego tej samej osoby zostağo prawomocnie 

zakoŒczone albo wczeŜniej wszczňte toczy siň. 

4. Postňpowanie dyscyplinarne moŨe byĺ umorzone, jeŨeli orzeczenie kary dyscyplinarnej byğoby oczywiŜcie niecelowe 

ze wzglňdu na rodzaj i wysokoŜĺ kary lub innego Ŝrodka prawomocnie orzeczonych za ten sam czyn w innym postňpowaniu, 

a interes pokrzywdzonego temu siň nie sprzeciwia. 

Art.  295. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o kt·rej mowa w art. 279 pkt 1, stronom przysğuguje odwoğanie do 

komisji dyscyplinarnej przy ministrze, w terminie 14 dni od dnia dorňczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

2. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy ministrze stronom przysğuguje odwoğanie do SŃdu Apela-

cyjnego w Warszawie ï SŃdu Pracy i UbezpieczeŒ Spoğecznych. Do odwoğania stosuje siň przepisy ustawy z dnia 17 listo-

pada 1964 r. ï Kodeks postňpowania cywilnego dotyczŃce apelacji.34) Od orzeczenia sŃdu apelacyjnego nie sğuŨy skarga 

kasacyjna. 

Art.  296. 1. Postňpowanie dyscyplinarne zakoŒczone prawomocnym orzeczeniem moŨna wznowiĺ, jeŨeli: 

1) w zwiŃzku z postňpowaniem dopuszczono siň raŨŃcego naruszenia prawa, kt·re mogğo mieĺ wpğyw na treŜĺ orzeczenia; 

2)35) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujŃce na to, Ũe ob-

winiony jest niewinny, ukarano go za czyn niebňdŃcy przewinieniem dyscyplinarnym lub za popeğnienie innego prze-

winienia dyscyplinarnego lub bezpodstawnie umorzono postňpowanie dyscyplinarne; 

3) w trakcie postňpowania naruszono przepisy, przez co uniemoŨliwiono lub w powaŨnym stopniu utrudniono obwinio-

nemu korzystanie z prawa do obrony albo orzeczenie wydağa komisja w niewğaŜciwym skğadzie, albo zasiadağa w niej 

osoba podlegajŃca wyğŃczeniu; 

4) uchylono lub istotnie zmieniono treŜĺ prawomocnego orzeczenia stanowiŃcego podstawň umorzenia postňpowania 

zgodnie z art. 294 ust. 4. 

 
34) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 
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2. Wznowienie nie moŨe nastŃpiĺ z przyczyny wymienionej w ust. 1 pkt 1, jeŨeli byğa ona przedmiotem rozpoznania 

przez sŃd, o kt·rym mowa w art. 295 ust. 2. 

3. Wznowienie postňpowania dyscyplinarnego na niekorzyŜĺ obwinionego nie jest dopuszczalne po jego Ŝmierci albo 

po upğywie 5 lat od popeğnienia czynu bňdŃcego podstawŃ orzeczenia, a gdy czyn stanowiğ przestňpstwo ï po upğywie okresu 

przedawnienia karalnoŜci tego przestňpstwa lub w przypadku wykonania kary i jej zatarcia. 

4. Wniosek o wznowienie postňpowania dyscyplinarnego mogŃ skğadaĺ, w terminie 30 dni od dnia powziňcia wiado-

moŜci o przyczynie uzasadniajŃcej wznowienie: obwiniony, obroŒca, rzecznik dyscyplinarny, a po Ŝmierci obwinionego lub 

gdy zachodzŃ uzasadnione wŃtpliwoŜci co do jego poczytalnoŜci ï takŨe jego mağŨonek, krewny w linii prostej, brat lub 

siostra. 

5. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla os·b, o kt·rych mowa w art. 293 ust. 5, a takŨe dla osoby, na ŨŃdanie 

kt·rej prowadzi siň postňpowanie, w przypadku gdy obwiniony zmarğ lub gdy zachodzŃ uzasadnione wŃtpliwoŜci co do jego 

poczytalnoŜci. 

Art.  297. W przypadku gdy wszczňto postňpowanie przygotowawcze lub postňpowanie sŃdowe dotyczŃce czynu bň-

dŃcego przedmiotem postňpowania dyscyplinarnego, postňpowanie to moŨe zostaĺ zawieszone na czas trwania postňpowa-

nia przygotowawczego lub postňpowania sŃdowego. 

Art.  298. 1. Przedawnienie karalnoŜci nastňpuje po upğywie 5 lat od wszczňcia postňpowania dyscyplinarnego. 

2. JeŨeli czyn zawiera znamiona przestňpstwa, przedawnienie karalnoŜci nastňpuje w terminach okreŜlonych w przepisach 

odrňbnych. 

3. Przepis·w ust. 1 i 2 nie stosuje siň do czyn·w, o kt·rych mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5. KaralnoŜĺ tych czyn·w nie 

podlega przedawnieniu. 

Art.  299. 1. Komisja dyscyplinarna dorňcza orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom postňpowania i przekazuje je 

rektorowi uczelni zatrudniajŃcej nauczyciela akademickiego oraz ministrowi, w terminie 30 dni od dnia jego wydania. 

2. Informacjň o prawomocnym orzeczeniu w sprawach czyn·w, o kt·rych mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5, komisja 

dyscyplinarna przekazuje podmiotowi, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3. 

Art.  300. 1. Kary dyscyplinarne okreŜlone w art. 276 ust. 1: 

1) pkt 1ï3 ï ulegajŃ zatarciu po upğywie 3 lat, 

2) pkt 4ï7 ï ulegajŃ zatarciu po upğywie 5 lat, 

3) pkt 8 ï ulegajŃ zatarciu po upğywie 15 lat 

ï od dnia ich wykonania, jeŨeli w tym okresie osoba ukarana nie zostağa ponownie ukarana dyscyplinarnie albo skazana 

przez sŃd za umyŜlne przestňpstwo lub umyŜlne przestňpstwo skarbowe. 

2. Komisja dyscyplinarna, kt·ra orzekğa karň dyscyplinarnŃ, na wniosek ukaranego zğoŨony nie wczeŜniej niŨ po upğy-

wie 2 lat od dnia wykonania kary moŨe postanowiĺ o jej zatarciu. 

Art.  301. W sprawach przewinieŒ dyscyplinarnych, kt·re mogŃ stanowiĺ naruszenie zasad etyki w nauce, komisja dys-

cyplinarna moŨe zwr·ciĺ siň o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce PAN. Opinia wiŃŨe w zakresie ustalenia, 

czy czyn ma znamiona czynu, o kt·rym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5. 

Art.  302. 1.36) Rektor moŨe zawiesiĺ w peğnieniu obowiŃzk·w nauczyciela akademickiego, przeciwko kt·remu wszczňto 

postňpowanie karne lub dyscyplinarne, jeŨeli ze wzglňdu na wagň i wiarygodnoŜĺ przedstawionych zarzut·w celowe jest 

odsuniňcie go od wykonywania obowiŃzk·w. 

2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w peğnieniu obowiŃzk·w z dniem jego tymczasowego 

aresztowania. 

3. Zawieszenie w peğnieniu obowiŃzk·w nie moŨe trwaĺ dğuŨej niŨ 6 miesiňcy. Okres zawieszenia moŨe byĺ przedğu-

Ũany o kolejne 6 miesiňcy, w przypadku gdy przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy siň nadal postňpowanie karne. 

4. Od decyzji o zawieszeniu w peğnieniu obowiŃzk·w nauczycielowi akademickiemu przysğuguje odwoğanie do sŃdu 

pracy wğaŜciwego dla siedziby uczelni. 

Art.  303. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia w peğnieniu obowiŃzk·w 

moŨe ulec obniŨeniu nie wiňcej niŨ o 50%, a tymczasowo aresztowanego ulega obniŨeniu nie wiňcej niŨ o 50%, poczŃwszy 

od pierwszego dnia miesiŃca kalendarzowego nastňpujŃcego po miesiŃcu, w kt·rym nastŃpiğo zawieszenie. W okresie zawie-

szenia w peğnieniu obowiŃzk·w nie przysğugujŃ zmienne skğadniki wynagrodzenia, o kt·rych mowa w art. 136 ust. 2. 

 
36) Ze zmianŃ wprowadzonŃ przez art. 1 pkt 9 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 6. 



  

Dziennik Ustaw ï 85 ï Poz. 574 

 

 

2. JeŨeli postňpowanie dyscyplinarne lub karne zakoŒczy siň umorzeniem z powodu braku dowod·w winy albo orze-

czeniem lub wyrokiem uniewinniajŃcym, nauczycielowi akademickiemu wypğaca siň czňŜĺ wynagrodzenia, o kt·rŃ zostağo 

ono obniŨone. 

Art.  304. Uczelnia oraz minister mogŃ zapewniĺ osobom powoğanym albo wybranym do peğnienia funkcji rzecznika 

dyscyplinarnego oraz czğonka komisji dyscyplinarnej ubezpieczenie od odpowiedzialnoŜci cywilnej z tytuğu wykonywania 

ich zadaŒ. 

Art.  305. Do postňpowaŒ w sprawach odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w zakresie nie-

uregulowanym w ustawie, stosuje siň odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ï Kodeks postňpowania karnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 534, 1023 i 2447), z wyğŃczeniem art. 82. 

Art.  306. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, szczeg·ğowy 

tryb prowadzenia mediacji, postňpowania wyjaŜniajŃcego i postňpowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialnoŜci 

dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a takŨe spos·b wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, majŃc na uwadze 

koniecznoŜĺ zapewnienia rzetelnoŜci, obiektywnoŜci, przejrzystoŜci i sprawnoŜci prowadzenia postňpowaŒ. 

Rozdziağ 2 

OdpowiedzialnoŜĺ dyscyplinarna student·w 

Art.  307. 1. Student podlega odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej za naruszenie przepis·w obowiŃzujŃcych w uczelni 

oraz za czyn uchybiajŃcy godnoŜci studenta. 

2. Za ten sam czyn student nie moŨe byĺ ukarany jednoczeŜnie przez rektora i komisjň dyscyplinarnŃ. 

Art.  308. Karami dyscyplinarnymi sŃ: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrzeŨeniem; 

4) zawieszenie w okreŜlonych prawach studenta na okres do 1 roku; 

5) wydalenie z uczelni. 

Art.  309. 1. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw student·w powoğuje rektor spoŜr·d nauczycieli akademickich 

uczelni. 

2. Rektor moŨe powoğaĺ kilku rzecznik·w dyscyplinarnych do spraw student·w. 

3. Do rzecznika dyscyplinarnego stosuje siň odpowiednio przepisy art. 277 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5. 

Art.  310. 1. W sprawach dyscyplinarnych student·w orzekajŃ komisja dyscyplinarna oraz odwoğawcza komisja dys-

cyplinarna, powoğane spoŜr·d nauczycieli akademickich i student·w uczelni, w trybie okreŜlonym w statucie. 

2. Do komisji dyscyplinarnych stosuje siň odpowiednio przepisy art. 278 ust. 7 oraz art. 280 pkt 1. 

Art.  311. Komisja dyscyplinarna orzeka w skğadzie zğoŨonym z przewodniczŃcego skğadu orzekajŃcego, kt·rym jest 

nauczyciel akademicki, oraz w r·wnej liczbie z nauczycieli akademickich i student·w. 

Art.  312. 1. Za przewinienie mniejszej wagi rektor moŨe wymierzyĺ studentowi karň upomnienia, po uprzednim wy-

sğuchaniu studenta lub jego obroŒcy. 

2. Student ukarany przez rektora karŃ upomnienia lub samorzŃd studencki moŨe wnieŜĺ odwoğanie do komisji dyscy-

plinarnej. Odwoğanie wnosi siň w terminie 14 dni od dnia dorňczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna 

moŨe w tym przypadku wymierzyĺ tylko karň upomnienia. 

3. W przypadku podejrzenia popeğnienia przez studenta czynu, o kt·rym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5, rektor nie-

zwğocznie poleca przeprowadzenie postňpowania wyjaŜniajŃcego. 

4. JeŨeli w wyniku postňpowania wyjaŜniajŃcego zebrany materiağ potwierdza popeğnienie czynu, o kt·rym mowa 

w ust. 5, rektor wstrzymuje postňpowanie o nadanie tytuğu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisjň dyscy-

plinarnŃ oraz skğada zawiadomienie o podejrzeniu popeğnienia przestňpstwa. 

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popeğnienia przez studenta przestňpstwa, rektor jednoczeŜnie z poleceniem 

przeprowadzenia postňpowania wyjaŜniajŃcego moŨe zawiesiĺ studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia 

przez komisjň dyscyplinarnŃ. 
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Art.  313. 1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw student·w wszczyna postňpowanie wyjaŜniajŃce na polecenie rektora, 

kt·rego informuje o dokonanych ustaleniach. 

2. Po zakoŒczeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego rzecznik dyscyplinarny do spraw student·w umarza postňpowanie lub 

kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny moŨe r·wnieŨ zğoŨyĺ wniosek do rektora 

o wymierzenie kary upomnienia. 

3. Postanowienie o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego wymaga zatwierdzenia przez rektora. W przypadku od-

mowy zatwierdzenia postanowienia rektor moŨe poleciĺ innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw student·w wszczňcie 

postňpowania wyjaŜniajŃcego. Postanowienie tego rzecznika o umorzeniu postňpowania wyjaŜniajŃcego jest ostateczne. 

Art.  314. 1. Postňpowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do 

spraw student·w. 

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postňpowaniu karnym lub w postňpowaniu w sprawach o wykro-

czenia nie stanowi przeszkody do wszczňcia postňpowania dyscyplinarnego. 

3. Nie moŨna wszczŃĺ postňpowania dyscyplinarnego po upğywie 6 miesiňcy od dnia uzyskania przez rektora informacji 

o popeğnieniu czynu uzasadniajŃcego nağoŨenie kary lub po upğywie 3 lat od dnia jego popeğnienia. 

4. JeŨeli czyn zawiera znamiona przestňpstwa, postňpowanie moŨe byĺ wszczňte do upğywu okresu przedawnienia 

karalnoŜci tego przestňpstwa. 

5. Przepis·w ust. 3 i 4 nie stosuje siň do wszczňcia postňpowania dyscyplinarnego wobec studenta, kt·remu zarzuca siň 

popeğnienie czynu, o kt·rym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1ï5. 

6. Do wznowienia postňpowania dyscyplinarnego stosuje siň odpowiednio przepisy art. 296 ust. 1. Wznowienie nie 

moŨe nastŃpiĺ z przyczyny wymienionej w art. 296 ust. 1 pkt 1, jeŨeli byğa ona przedmiotem rozpoznania przez sŃd, o kt·-

rym mowa w art. 318. 

7. Wniosek o wznowienie postňpowania dyscyplinarnego mogŃ wnieŜĺ osoba ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do 

spraw student·w w terminie 30 dni od dnia powziňcia wiadomoŜci o przyczynie uzasadniajŃcej wznowienie. 

Art.  315. 1. Do stron postňpowania wyjaŜniajŃcego stosuje siň odpowiednio przepisy art. 286. 

2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw student·w wnosi o orzeczenie kary, o kt·rej mowa w art. 308 

pkt 5, a obwiniony nie ma obroŒcy z wyboru, przewodniczŃcy skğadu orzekajŃcego wyznacza obroŒcň z urzňdu spoŜr·d 

nauczycieli akademickich lub student·w uczelni. 

Art.  316. 1. Do stron postňpowania dyscyplinarnego stosuje siň odpowiednio przepisy art. 292. 

2. Rozprawa przed komisjŃ dyscyplinarnŃ jest jawna. 

3. Komisja dyscyplinarna wyğŃcza jawnoŜĺ rozprawy w cağoŜci lub w czňŜci, jeŨeli jawnoŜĺ mogğaby naruszaĺ dobre 

obyczaje albo jeŨeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub os·b trzecich. WyğŃczenie jawnoŜci nie obejmuje ogğo-

szenia orzeczenia. 

4. Rektor lub komisja dyscyplinarna moŨe zawiesiĺ studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieuspra-

wiedliwionego niestawiania siň na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw student·w w postňpowaniu wyjaŜniajŃ-

cym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidğowego zawiadomienia. 

Art.  317. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom przysğuguje odwoğanie. 

2. Odwoğanie wnosi siň do odwoğawczej komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od dnia dorňczenia orzeczenia. 

Art.  318. Od prawomocnego orzeczenia odwoğawczej komisji dyscyplinarnej sğuŨy skarga do sŃdu administracyjnego. 

Art.  319. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej nastňpuje po upğywie 3 lat od uprawomocnienia siň orzeczenia o ukaraniu. 

2. Organ, kt·ry orzekğ karň dyscyplinarnŃ, moŨe orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, zğoŨony nie wczeŜniej niŨ 

po upğywie roku od uprawomocnienia siň orzeczenia o ukaraniu. 

Art.  320. Do postňpowania wyjaŜniajŃcego i postňpowania dyscyplinarnego wobec student·w w sprawach nieuregu-

lowanych w ustawie stosuje siň odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ï Kodeks postňpowania karnego, 

z wyğŃczeniem art. 82. 

Art.  321. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia, szczeg·ğowy 

tryb postňpowania wyjaŜniajŃcego i postňpowania dyscyplinarnego w sprawach student·w, a takŨe spos·b wykonywania 

kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia rzetelnoŜci, obiektywnoŜci, przejrzystoŜci 

i sprawnoŜci prowadzenia postňpowaŒ. 
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Rozdziağ 3 

OdpowiedzialnoŜĺ dyscyplinarna doktorant·w 

Art.  322. 1. Doktorant podlega odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej za naruszenie przepis·w obowiŃzujŃcych w podmio-

cie prowadzŃcym szkoğň doktorskŃ oraz za czyn uchybiajŃcy godnoŜci doktoranta. Do odpowiedzialnoŜci dyscyplinarnej 

doktorant·w stosuje siň odpowiednio przepisy art. 307 ust. 2, art. 308ï320 oraz przepisy wydane na podstawie art. 321. 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygajŃca sprawň doktoranta orzeka w skğadzie zğoŨonym z przewodniczŃcego skğadu 

orzekajŃcego, kt·rym jest nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, oraz w r·wnej liczbie z doktorant·w i nauczy-

cieli akademickich albo pracownik·w naukowych. 

DZIAĞ VIII 

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyŨszego i nauki 

Art.  323. 1. Cudzoziemcy mogŃ podejmowaĺ i odbywaĺ studia, ksztağcenie w szkoğach doktorskich, studia podyplo-

mowe, ksztağcenie specjalistyczne i inne formy ksztağcenia oraz uczestniczyĺ w prowadzeniu dziağalnoŜci naukowej lub 

w prowadzeniu ksztağcenia, na podstawie: 

1) um·w miňdzynarodowych, na zasadach okreŜlonych w tych umowach; 

2) um·w zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach okreŜlonych w tych umowach; 

3) decyzji ministra; 

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendyst·w; 

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu Ŝrodk·w finansowych na realizacjň badaŒ podstawowych w formie projektu 

badawczego, staŨu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu; 

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu 

miňdzynarodowego. 

2. Minister moŨe przyznaĺ cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do koszt·w opğat za usğugi 

edukacyjne oraz ryczağt na koszty podr·Ũy, utrzymania i zakwaterowania. środki finansowe sŃ wypğacane za poŜrednictwem 

NAWA. 

3. Minister moŨe upowaŨniĺ dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 3. 

Art.  324. 1. Cudzoziemiec moŨe byĺ zwolniony z opğat, o kt·rych mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2, 

na zasadach okreŜlonych w umowie miňdzy uczelniami albo umowie miňdzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych 

opğat moŨe nastŃpiĺ r·wnieŨ na podstawie: 

1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego; 

2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendyst·w. 

2. Opğat, o kt·rych mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera siň od: 

1) cudzoziemca ï obywatela paŒstwa czğonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paŒstwa czğon-

kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ï strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo-

darczym i czğonk·w ich rodzin, mieszkajŃcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemca, kt·remu udzielono zezwolenia na pobyt stağy, lub rezydenta dğugoterminowego Unii Europejskiej; 

3) cudzoziemca, kt·remu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwiŃzku z okolicznoŜciami, o kt·rych mowa w art. 159 

ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz 

z 2022 r. poz. 91); 

4) cudzoziemca, kt·ry posiada status uchodŦcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej 

albo ochrony uzupeğniajŃcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemca ï posiadacza certyfikatu poŜwiadczajŃcego znajomoŜĺ jňzyka polskiego jako obcego, o kt·rym mowa 

w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 paŦdziernika 1999 r. o jňzyku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na 

poziomie biegğoŜci jňzykowej C1; 

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, kt·rej wydano decyzjň w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

7) cudzoziemca bňdŃcego mağŨonkiem, wstňpnym lub zstňpnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkajŃcym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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8) cudzoziemca, kt·remu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w zwiŃzku z okolicznoŜciami, o kt·rych mowa w art. 151 

ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywajŃcego na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej w zwiŃzku z korzystaniem z mobilnoŜci kr·tkoterminowej naukowca na warunkach okreŜlonych 

w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadajŃcego wizň krajowŃ w celu prowadzenia badaŒ naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2ï8 nie moŨe ubiegaĺ siň o stypendium socjalne, o kt·rym mowa w art. 86 

ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o kt·rym mowa w art. 98 ust. 1. 

4. Za czğonk·w rodzin os·b, o kt·rych mowa w ust. 2 pkt 1, uwaŨa siň osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

14 lipca 2006 r. o wjeŦdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŦdzie z tego terytorium obywateli 

paŒstw czğonkowskich Unii Europejskiej i czğonk·w ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697). 

Art.  325. 1. Zatrudnienie cudzoziemca w podmiocie, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1ï7, do realizacji zadaŒ zwiŃ-

zanych z ksztağceniem i prowadzeniem dziağalnoŜci naukowej nastňpuje bez koniecznoŜci uzyskania zezwolenia i zgody 

organu zatrudnienia. 

2. Osoba, o kt·rej mowa w ust. 1, podlega obowiŃzkowi ubezpieczeŒ spoğecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a takŨe 

korzysta z uprawnieŒ na zasadach obowiŃzujŃcych obywateli polskich pozostajŃcych w stosunku pracy. 

Art.  326. 1. Dyplom wydany przez uprawnionŃ uczelniň dziağajŃcŃ w systemie szkolnictwa wyŨszego paŒstwa czğonkow-

skiego Unii Europejskiej, Organizacji Wsp·ğpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wol-

nym Handlu (EFTA) ï strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajŃcy ukoŒczenie: 

1) trzyletnich studi·w lub studi·w pierwszego stopnia trwajŃcych co najmniej 3 lata ï potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadanie wyksztağcenia na poziomie studi·w pierwszego stopnia; 

2) studi·w drugiego stopnia ï potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyksztağcenia na poziomie studi·w 

drugiego stopnia; 

3) co najmniej czteroletnich studi·w jednolitych ï potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyksztağcenia na 

poziomie studi·w drugiego stopnia, jeŨeli jest uwaŨany za r·wnorzňdny dyplomowi ukoŒczenia studi·w drugiego 

stopnia w paŒstwie wydania. 

2. JeŨeli dyplom potwierdzajŃcy ukoŒczenie studi·w za granicŃ daje prawo do kontynuacji ksztağcenia na studiach 

drugiego stopnia lub ubiegania siň o nadanie stopnia doktora w paŒstwie, w kt·rego systemie szkolnictwa wyŨszego dziağa 

uczelnia, kt·ra go wydağa, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do: 

1) kontynuacji ksztağcenia na studiach drugiego stopnia albo 

2) ubiegania siň o nadanie stopnia doktora. 

3. Dyplom potwierdzajŃcy ukoŒczenie studi·w wydany przez zagranicznŃ uczelniň nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej 

Polskiej wyksztağcenia na okreŜlonym poziomie studi·w ani nie daje uprawnieŒ, o kt·rych mowa w ust. 2, jeŨeli: 

1) instytucja, kt·ra go wydağa, lub instytucja, w kt·rej byğo prowadzone ksztağcenie: 

a) nie dziağa w systemie szkolnictwa wyŨszego Ũadnego paŒstwa lub 

b) w rozumieniu prawa wewnňtrznego paŒstwa, w kt·rego systemie szkolnictwa wyŨszego dziağa ta instytucja, 

w dniu wydania dyplomu nie byğa akredytowanŃ uczelniŃ lub realizowağa program studi·w nieposiadajŃcy akre-

dytacji; 

2) program studi·w albo jego czňŜĺ realizowano niezgodnie z przepisami paŒstwa, w kt·rym byğo prowadzone ksztağcenie. 

4. Dyrektor NAWA udziela, na wniosek zainteresowanego podmiotu, pisemnej informacji o dyplomie wydanym przez 

zagranicznŃ uczelniň, o poziomie studi·w i statusie uczelni. 

Art.  327. 1. Dyplom ukoŒczenia studi·w za granicŃ moŨe byĺ uznany za r·wnowaŨny odpowiedniemu polskiemu 

dyplomowi i tytuğowi zawodowemu na podstawie umowy miňdzynarodowej okreŜlajŃcej r·wnowaŨnoŜĺ, a w przypadku jej 

braku ï w drodze postňpowania nostryfikacyjnego. 

2. Osoba, kt·rej dyplom zostağ uznany za r·wnowaŨny polskiemu dyplomowi i tytuğowi, moŨe posğugiwaĺ siň odpo-

wiednim polskim tytuğem. 

3. UkoŒczenie studi·w na okreŜlonym poziomie przez cudzoziemca, kt·ry uzyskağ status uchodŦcy lub ochronň uzu-

peğniajŃcŃ, lub cudzoziemca posiadajŃcego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiŃzku z okolicznoŜciŃ, o kt·rej 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.  c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, kt·ry nie dysponuje dyplomem 

ukoŒczenia studi·w, moŨe byĺ potwierdzone w drodze postňpowania w sprawie potwierdzenia ukoŒczenia studi·w na okreŜ-

lonym poziomie. 
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4. Postňpowanie nostryfikacyjne albo postňpowanie, o kt·rym mowa w ust. 3, wszczyna siň na wniosek. Postňpowanie 

prowadzi uczelnia posiadajŃca kategoriň naukowŃ A+, A albo B+ w dyscyplinie, kt·rej dotyczy wniosek. 

5. Po przeprowadzeniu postňpowania nostryfikacyjnego albo postňpowania, o kt·rym mowa w ust. 3, wydaje siň za-

Ŝwiadczenie. 

6. Za postňpowanie pobierana jest opğata. Maksymalna wysokoŜĺ opğaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia 

ustala warunki i tryb zwalniania z opğaty. 

7. W przypadku stwierdzenia braku wğaŜciwoŜci do przeprowadzenia postňpowania, uczelnia wydaje postanowienie 

o odmowie jego przeprowadzenia, na kt·re sğuŨy zaŨalenie. Opğaty, o kt·rej mowa w ust. 6, nie pobiera siň. 

8. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) dokumenty doğŃczane do wniosku, 

2) szczeg·ğowy tryb postňpowania nostryfikacyjnego i postňpowania, o kt·rym mowa w ust. 3, 

3) terminy zağatwiania spraw w postňpowaniu nostryfikacyjnym i postňpowaniu, o kt·rym mowa w ust. 3, 

4) spos·b wnoszenia opğaty, 

5) wz·r zaŜwiadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postňpowania nostryfikacyjnego i postňpowania, o kt·rym mowa 

w ust. 3 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia sprawnego prowadzenia postňpowaŒ oraz r·ŨnorodnoŜĺ dokument·w potwier-

dzajŃcych ukoŒczenie studi·w wystňpujŃcych w obrocie miňdzynarodowym. 

Art.  328. 1. StopieŒ naukowy i stopieŒ w zakresie sztuki nadany przez uprawnionŃ instytucjň dziağajŃcŃ w paŒstwie 

czğonkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Wsp·ğpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumie-

nia o Wolnym Handlu (EFTA) ï strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest r·wnowaŨny z odpowiednim 

stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki, o kt·rych mowa w ustawie. 

2. StopieŒ doktora nadany przez Europejski Instytut Uniwersytecki, zgodnie z KonwencjŃ powoğujŃcŃ Europejski 

Instytut Uniwersytecki, sporzŃdzonŃ we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r., jest r·wnowaŨny ze stopniem doktora. 

3. StopieŒ naukowy i stopieŒ w zakresie sztuki nadany przez instytucjň innŃ niŨ ta, o kt·rej mowa w ust. 1 i 2, moŨe 

byĺ uznany za r·wnowaŨny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy miňdzynarodowej, a w przypadku jej 

braku ï w drodze postňpowania nostryfikacyjnego. 

4. Postňpowanie nostryfikacyjne wszczyna siň na wniosek. Postňpowanie prowadzi podmiot posiadajŃcy kategoriň 

naukowŃ A+ albo A w dyscyplinie, kt·rej dotyczy wniosek. 

5. Po przeprowadzeniu postňpowania nostryfikacyjnego wydaje siň zaŜwiadczenie. 

6. Za postňpowanie pobierana jest opğata. Maksymalna wysokoŜĺ opğaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. W uza-

sadnionych przypadkach wnioskodawca moŨe byĺ zwolniony z opğaty. Podmiot, o kt·rym mowa w ust. 4, ustala tryb zwalnia-

nia z opğaty. 

7. W przypadku stwierdzenia braku wğaŜciwoŜci do przeprowadzenia postňpowania, podmiot, o kt·rym mowa w ust. 4, 

wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na kt·re sğuŨy zaŨalenie. Opğaty, o kt·rej mowa w ust. 6, nie po-

biera siň. 

8. Minister wğaŜciwy do spraw szkolnictwa wyŨszego i nauki okreŜli, w drodze rozporzŃdzenia: 

1) dokumenty doğŃczane do wniosku, 

2) szczeg·ğowy tryb postňpowania nostryfikacyjnego, 

3) terminy zağatwiania spraw, 

4) spos·b wnoszenia opğaty, 

5) wz·r zaŜwiadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postňpowania nostryfikacyjnego 

ï majŃc na uwadze koniecznoŜĺ zapewnienia sprawnego przeprowadzania postňpowaŒ oraz r·ŨnorodnoŜĺ dokument·w 

potwierdzajŃcych nadanie stopnia wystňpujŃcych w obrocie miňdzynarodowym. 
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DZIAĞ IX 

Instytucje przedstawicielskie Ŝrodowiska szkolnictwa wyŨszego i nauki oraz organy pomocnicze ministra 

Art.  329. 1. Instytucjami przedstawicielskimi Ŝrodowiska szkolnictwa wyŨszego i nauki sŃ: 

1) RGNiSW; 

2) Konferencja Rektor·w Akademickich Szk·ğ Polskich; 

3) Konferencja Rektor·w Publicznych Uczelni Zawodowych; 

4) Konferencja Rektor·w Zawodowych Szk·ğ Polskich; 

5) PSRP; 

6) KRD. 

2. Organy wğadzy publicznej zasiňgajŃ opinii instytucji przedstawicielskich w sprawach: 

1) zasad dziağania i kierunk·w rozwoju systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki, zarzŃdzania uczelniami oraz w sprawach 

student·w, doktorant·w i kadry naukowej; 

2) projektu budŨetu paŒstwa w czňŜci dotyczŃcej szkolnictwa wyŨszego i nauki; 

3) projekt·w akt·w prawnych dotyczŃcych systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki. 

Art.  330. 1. RGNiSW wsp·ğdziağa z organami wğadzy publicznej w zakresie polityki naukowej paŒstwa. 

2. RGNiSW moŨe wsp·ğpracowaĺ z krajowymi i miňdzynarodowymi organizacjami dziağajŃcymi w obszarze szkol-

nictwa wyŨszego i nauki. 

Art.  331. 1. W skğad RGNiSW wchodzŃ: 

1) 14 nauczycieli akademickich wybranych przez konferencje, o kt·rych mowa w art. 329 ust. 1 pkt 2ï4, spoŜr·d kandyda-

t·w wybranych przez uczelnie, z podziağem tej liczby pomiňdzy konferencje proporcjonalnie do ğŃcznej liczby studen-

t·w studiujŃcych w uczelniach czğonkowskich kaŨdej z tych konferencji; 

2) 3 przedstawicieli PAN wybranych przez Prezydium PAN; 

3) 1 przedstawiciel instytut·w badawczych i 1 przedstawiciel paŒstwowych instytut·w badawczych wybrani przez Radň 

Gğ·wnŃ Instytut·w Badawczych; 

3a) 1 przedstawiciel Centrum Ğukasiewicz i instytut·w Sieci Ğukasiewicz wskazany przez Prezesa Centrum Ğukasiewicz 

spoŜr·d kandydat·w zgğoszonych przez dyrektor·w instytut·w Sieci Ğukasiewicz; 

4) 4 student·w wybranych przez PSRP; 

5) 2 doktorant·w wybranych przez KRD; 

6) 2 przedstawicieli pracownik·w wybranych przez reprezentatywne organizacje zwiŃzk·w zawodowych; 

7) 2 przedstawicieli pracodawc·w wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawc·w. 

2. Nauczyciele akademiccy, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, reprezentujŃ wszystkie dziedziny. 

Art.  332. 1. Czğonkiem RGNiSW moŨe byĺ osoba, kt·ra: 

1) ma nieposzlakowanŃ opiniň i przestrzega zasad etyki naukowej; 

2) nie ukoŒczyğa 70. roku Ũycia do dnia rozpoczňcia kadencji RGNiSW; 

3) speğnia wymagania, o kt·rych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1ï5. 

2. Czğonkiem RGNiSW nie moŨe byĺ: 

1) czğonek PKA; 

2) czğonek Rady Gğ·wnej Instytut·w Badawczych; 

3) zağoŨyciel; 

4) osoba peğniŃca funkcjň organu uczelni; 

5) dyrektor instytutu PAN; 

6) dyrektor instytutu badawczego; 
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6a) dyrektor instytutu Sieci Ğukasiewicz; 

7) Prezes lub wiceprezes PAN; 

7a) Prezes lub Wiceprezes Centrum Ğukasiewicz; 

8) prezes lub wiceprezes PAU; 

9) dyrektor NAWA; 

10) dyrektor NCBiR; 

11) dyrektor NCN; 

12) przewodniczŃcy KEN; 

13) przewodniczŃcy RDN. 

Art.  333. 1. Kadencja RGNiSW rozpoczyna siň w dniu 1 stycznia i trwa 4 lata. Przedstawiciele student·w i doktorant·w 

sŃ powoğywani na czğonk·w RGNiSW na okres okreŜlony odpowiednio w statucie PSRP i KRD. 

2. Ta sama osoba moŨe peğniĺ funkcjň czğonka RGNiSW nie dğuŨej niŨ przez 2 nastňpujŃce po sobie kadencje. 

Art.  334. 1. RGNiSW kieruje przewodniczŃcy. 

2. Organizacjň i spos·b dziağania RGNiSW oraz jej organy i ich kompetencje okreŜla statut uchwalony przez RGNiSW 

na posiedzeniu plenarnym. 

3. Rektor, na wniosek czğonka RGNiSW bňdŃcego nauczycielem akademickim, moŨe zwolniĺ go cağkowicie lub czňŜ-

ciowo z obowiŃzk·w dydaktycznych. 

Art.  335. 1. PrzewodniczŃcy RGNiSW stwierdza wygaŜniňcie mandatu czğonka RGNiSW w przypadku: 

1) Ŝmierci; 

2) zğoŨenia rezygnacji; 

3) niezğoŨenia oŜwiadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej; 

4) niespeğniania choĺby jednego z wymagaŒ okreŜlonych w art. 332; 

5) nieuczestniczenia w pracach RGNiSW przez okres dğuŨszy niŨ 6 miesiňcy. 

2. W przypadku wygaŜniňcia mandatu czğonka RGNiSW w trakcie kadencji dokonuje siň na jego miejsce wyboru nowej 

osoby w spos·b okreŜlony w art. 331, na okres do koŒca kadencji. Okresu tego nie wlicza siň do liczby kadencji, o kt·rej mowa 

w art. 333 ust. 2. 

Art.  336. Obsğugň RGNiSW zapewnia urzŃd obsğugujŃcy ministra. 

Art.  337. 1. Uczelnie akademickie mogŃ utworzyĺ Konferencjň Rektor·w Akademickich Szk·ğ Polskich. 

2. Publiczne uczelnie zawodowe mogŃ utworzyĺ Konferencjň Rektor·w Publicznych Uczelni Zawodowych. 

3. Niepubliczne uczelnie zawodowe mogŃ utworzyĺ Konferencjň Rektor·w Zawodowych Szk·ğ Polskich. 

4. Konferencje wsp·ğdziağajŃ z organami wğadzy publicznej w sprawach dotyczŃcych szkolnictwa wyŨszego, nauki 

i kultury. 

5. Konferencje posiadajŃ osobowoŜĺ prawnŃ. 

6. Do konferencji stosuje siň odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz 

art. 33ï39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ï Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). 

7. Organem nadzorujŃcym konferencje jest minister. 

Art.  338. 1. Przedstawiciele samorzŃd·w studenckich tworzŃ PSRP, reprezentujŃcy og·ğ student·w w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. PSRP ma prawo do wyraŨania opinii i przedstawiania wniosk·w w sprawach dotyczŃcych og·ğu student·w, w tym 

do opiniowania projekt·w akt·w normatywnych dotyczŃcych student·w. 

3. NajwyŨszym organem PSRP jest zjazd delegat·w. 

4. W skğad zjazdu delegat·w wchodzŃ przedstawiciele samorzŃdu studenckiego kaŨdej uczelni. 
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5. Zjazd delegat·w uchwala statut PSRP okreŜlajŃcy organizacjň i spos·b dziağania PSRP. 

6. Statut wchodzi w Ũycie po stwierdzeniu przez ministra jego zgodnoŜci z przepisami prawa. 

7. PSRP posiada osobowoŜĺ prawnŃ. 

8. Do PSRP stosuje siň odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz 

art. 33ï39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ï Prawo o stowarzyszeniach. 

9. Organem nadzorujŃcym PSRP jest minister. 

10. Minister przekazuje PSRP Ŝrodki finansowe niezbňdne do jego funkcjonowania w formie dotacji podmiotowej. 

11. Roczne sprawozdanie finansowe PSRP podlega badaniu przez firmň audytorskŃ. 

Art.  339. 1. Przedstawiciele samorzŃd·w doktorant·w tworzŃ KRD, reprezentujŃcŃ og·ğ doktorant·w w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. KRD ma prawo do wyraŨania opinii i przedstawiania wniosk·w w sprawach dotyczŃcych og·ğu doktorant·w, w tym 

do opiniowania projekt·w akt·w normatywnych dotyczŃcych doktorant·w. 

3. NajwyŨszym organem KRD jest zjazd delegat·w. 

4. KRD posiada osobowoŜĺ prawnŃ. 

5. Do KRD stosuje siň odpowiednio przepisy art. 338 ust. 5, 6 i 9ï11, a takŨe odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1, art. 10a 

ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28, art. 29 oraz art. 33ï39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ï Prawo o stowarzyszeniach. 

Art.  340. 1. KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej paŒstwa. 

2. KPN przeprowadza ewaluacjň realizacji polityki naukowej paŒstwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez 

ministra. Wyniki ewaluacji przekazuje siň Radzie Ministr·w za poŜrednictwem ministra. 

3. W skğad KPN wchodzi 12 czğonk·w, powoğanych przez ministra. 

4. Kadencja KPN trwa 2 lata. Ta sama osoba moŨe peğniĺ funkcjň czğonka KPN nie dğuŨej niŨ przez 2 kolejne kadencje. 

5. Pracami KPN kieruje przewodniczŃcy, wybierany przez KPN spoŜr·d jego czğonk·w. 

Art.  341. Minister moŨe powoğywaĺ zespoğy doradcze lub ekspert·w w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na 

jego potrzeby. 

DZIAĞ X 

Systemy informatyczne szkolnictwa wyŨszego i nauki 

Art.  342. 1. Minister prowadzi Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie WyŨszym i Nauce POL-on, zwany 

dalej ĂSystemem POL-onò. 

2. System POL-on jest systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-

matyzacji dziağalnoŜci podmiot·w realizujŃcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070). 

3. System POL-on obejmuje nastňpujŃce bazy danych: 

1) wykaz nauczycieli akademickich, innych os·b prowadzŃcych zajňcia, os·b prowadzŃcych dziağalnoŜĺ naukowŃ oraz 

os·b biorŃcych udziağ w jej prowadzeniu; 

2) wykaz student·w; 

3) wykaz os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ doktora; 

4) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki; 

5) repozytorium pisemnych prac dyplomowych; 

6) bazň dokument·w w postňpowaniach awansowych; 

7) bazň os·b upowaŨnionych do podpisywania dokument·w; 

8) bazň dokument·w planistyczno-sprawozdawczych. 

4. Dane w Systemie POL-on sŃ przetwarzane w celu wykonywania zadaŒ zwiŃzanych z ustalaniem i realizacjŃ polityki 

naukowej paŒstwa, przeprowadzaniem ewaluacji jakoŜci ksztağcenia, ewaluacji szk·ğ doktorskich i ewaluacji jakoŜci dzia-

ğalnoŜci naukowej, prowadzeniem postňpowaŒ w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytuğu 

profesora, ustalaniem wysokoŜci subwencji i dotacji, nadzorem nad systemem szkolnictwa wyŨszego i nauki, realizacjŃ zadaŒ 

przez NAWA, NCBiR oraz NCN. 
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5.37) Dane zawarte w Systemie POL-on w zakresie, o kt·rym mowa w art. 26b ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ï 

Prawo oŜwiatowe, sŃ przekazywane przez ministra ministrowi wğaŜciwemu do spraw oŜwiaty i wychowania w celu prowa-

dzenia monitoringu karier absolwent·w, o kt·rym mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy. 

Art.  343. 1. Wykaz nauczycieli akademickich, innych os·b prowadzŃcych zajňcia, os·b prowadzŃcych dziağalnoŜĺ 

naukowŃ oraz os·b biorŃcych udziağ w jej prowadzeniu obejmuje: 

1) imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go 

wydağo; 

3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z miňdzynarodowymi standardami ï w przypadku nauczycieli akade-

mickich zatrudnionych na stanowiskach pracownik·w badawczych lub badawczo-dydaktycznych i os·b prowadzŃcych 

dziağalnoŜĺ naukowŃ; 

4) obywatelstwo; 

5) nazwň paŒstwa urodzenia ï w przypadku cudzoziemc·w; 

6) rok urodzenia; 

7) pğeĺ; 

8) informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach r·wnowaŨnych z upraw-

nieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo r·wnowaŨnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym 

za granicŃ; 

9) informacje o zajňciach prowadzonych w ramach poszczeg·lnych program·w studi·w; 

10) dziedzinň i dyscyplinň, wskazanŃ w oŜwiadczeniu, o kt·rym mowa w ust. 7; 

11) informacje o zaliczeniu do liczby pracownik·w, o kt·rej mowa w art. 265 ust. 4; 

12) informacje o podmiocie i dyscyplinach, o kt·rych mowa w art. 265 ust. 13; 

13) informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia; 

14) informacje o stanowisku pracy; 

15) informacje o wymiarze czasu pracy; 

16) informacje o czasie pracy zwiŃzanej z prowadzeniem dziağalnoŜci naukowej w poszczeg·lnych dyscyplinach; 

17) informacje o kompetencjach i doŜwiadczeniu pozwalajŃcych na prawidğowŃ realizacjň zajňĺ w ramach programu stu-

di·w ï w przypadku innych os·b prowadzŃcych zajňcia; 

18) informacje o szkole doktorskiej, w kt·rej dana osoba prowadzi ksztağcenie; 

19) informacje o peğnionych funkcjach kierowniczych w uczelni; 

20) informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o kt·rej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4ï8, oraz o prawo-

mocnym orzeczeniu, o kt·rym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ï Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22); 

21) informacje o osiŃgniňciach naukowych i artystycznych. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzajŃ do 

Systemu POL-on: 

1) rektorzy; 

2) dyrektorzy instytut·w PAN ï z wyğŃczeniem danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20; 

3) dyrektorzy instytut·w badawczych ï z wyğŃczeniem danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20; 

4) dyrektorzy instytut·w miňdzynarodowych ï z wyğŃczeniem danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20; 

4a) Prezes Centrum Ğukasiewicz i dyrektorzy instytut·w Sieci Ğukasiewicz ï z wyğŃczeniem danych, o kt·rych mowa 

w ust. 1 pkt 9, 11ï13, 16, 17, 19 i 20; 

 
37) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy ï Prawo oŜwiatowe oraz niekt·rych innych ustaw (Dz. U. poz. 619), 

kt·ra weszğa w Ũycie z dniem 3 kwietnia 2021 r. 
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5) rektorzy uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe otrzymujŃcych subwencje, dotacje i inne 

Ŝrodki z budŨetu paŒstwa; 

6) osoby kierujŃce podmiotami, o kt·rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadajŃcymi siedzibň na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej ï z wyğŃczeniem danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 9, 13 i 17ï20. 

3. PrzewodniczŃcy RDN wprowadza do Systemu POL-on informacjň o utracie tytuğu profesora. 

4. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 20, wprowadzajŃ do Systemu POL-on rektorzy, a w przypadku gdy w dniu upra-

womocnienia siň orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w kt·rej zostağo 

wszczňte postňpowanie dyscyplinarne ï minister. 

5. Dostňp do danych zawartych w wykazie przysğuguje: 

1) ministrowi, ministrom nadzorujŃcym uczelnie, RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN; 

2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytut·w PAN, dyrektorom instytut·w badawczych, dyrektorom instytut·w 

miňdzynarodowych, Prezesowi Centrum Ğukasiewicz, dyrektorom instytut·w Sieci Ğukasiewicz, rektorom uczelni 

prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe otrzymujŃcych subwencje, dotacje i inne Ŝrodki z budŨetu 

paŒstwa oraz osobom kierujŃcym podmiotami, o kt·rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadajŃcymi siedzibň na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej ï w zakresie danych dotyczŃcych nauczycieli akademickich lub innych os·b pro-

wadzŃcych zajňcia lub dziağalnoŜĺ naukowŃ, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach; 

3) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe otrzymujŃcych subwencje, dotacje 

i inne Ŝrodki z budŨetu paŒstwa ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o prawomocnym 

orzeczeniu, o kt·rym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ï Kodeks karny wykonawczy; 

4) innym podmiotom, jeŨeli inne ustawy tak stanowiŃ. 

6. W celu upowszechniania wynik·w dziağalnoŜci naukowej dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 

w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej i pkt 21, sŃ powszechnie dostňpne. 

7. Osoba prowadzŃca dziağalnoŜĺ naukowŃ i osoba biorŃca udziağ w prowadzeniu dziağalnoŜci naukowej nie czňŜciej 

niŨ raz na 2 lata skğada rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu 

miňdzynarodowego lub osobie kierujŃcej podmiotem, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oŜwiadczenie o dziedzinie i dyscypli-

nie, kt·rŃ reprezentuje. 

8. Osoba, o kt·rej mowa w ust. 7, moŨe reprezentowaĺ ğŃcznie nie wiňcej niŨ 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, 

w kt·rych jest zatrudniona. 

9. OŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 7, skğada siň, biorŃc pod uwagň: 

1) ostatnio uzyskany stopieŒ naukowy, stopieŒ w zakresie sztuki lub tytuğ profesora lub 

2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 

10. Nowo zatrudniony pracownik skğada oŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, 

jednak nie p·Ŧniej niŨ do dnia 31 grudnia roku, w kt·rym zostağ zatrudniony. 

11. (uchylony) 

Art.  344. 1. Wykaz student·w obejmuje: 

1) imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re 

go wydağo; 

3) obywatelstwo; 

4) w przypadku cudzoziemc·w: 

a) nazwň paŒstwa urodzenia, 

b) informacje o przyjňciu na studia i ich odbywaniu, 

c) informacje o posiadaniu Karty Polaka; 

5) rok urodzenia; 

6) pğeĺ; 

7) miejsce zamieszkania przed rozpoczňciem studi·w: wieŜ lub miasto; 
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8) liczbň punkt·w ECTS uzyskanych przez studenta na studiach na kaŨdym kierunku, poziomie i profilu; 

9) liczbň punkt·w ECTS, kt·ra w wyniku potwierdzenia efekt·w uczenia siň zostağa zaliczona studentowi do danego 

programu studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu; 

10) rodzaj przyznanych ŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1ï4; 

11) informacjň o przyznaniu stypendium ministra; 

12) numer dyplomu ukoŒczenia studi·w na okreŜlonym kierunku, poziomie i profilu; 

13) datň rozpoczňcia studi·w, datň ich ukoŒczenia i nazwň uzyskanego tytuğu zawodowego albo datň skreŜlenia z listy 

student·w. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzajŃ do 

Systemu POL-on rektorzy oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe otrzymujŃcych 

subwencje, dotacje i inne Ŝrodki z budŨetu paŒstwa. 

3. Dostňp do danych zawartych w wykazie przysğuguje: 

1) ministrowi, ministrom nadzorujŃcym uczelnie, PKA oraz NAWA; 

2) rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe otrzymujŃcych subwencje, 

dotacje i inne Ŝrodki z budŨetu paŒstwa ï w zakresie danych dotyczŃcych student·w ksztağcŃcych siň w kierowanych 

przez nich uczelniach; 

3) ministrowi wğaŜciwemu do spraw rodziny w celu: 

a) umoŨliwienia organom wğaŜciwym i wojewodom weryfikacji prawa do ŜwiadczeŒ rodzinnych, o kt·rych mowa 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o Ŝwiadczeniach rodzinnych, ŜwiadczeŒ z funduszu alimentacyjnego, o kt·-

rych mowa w ustawie z dnia 7 wrzeŜnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment·w (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 877, 1162, 1981 i 2105), 

b) monitorowania sposobu realizacji ŜwiadczeŒ rodzinnych oraz ŜwiadczeŒ z funduszu alimentacyjnego przez organy 

wğaŜciwe lub wojewod·w 

ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13; 

3a) ministrowi wğaŜciwemu do spraw finans·w publicznych w celu realizacji ustawowych zadaŒ przez KrajowŃ Administra-

cjň SkarbowŃ ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 13 z wyjŃtkiem nazwy uzyskanego tytuğu 

zawodowego; 

4) w·jtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty DuŨej Rodziny ï w zakresie danych, 

o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13; 

4a) wojewodom ï w celu prowadzenia postňpowaŒ w sprawie udzielenia lub cofniňcia zezwolenia na pobyt czasowy ï 

w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1; 

4b) Szefowi Urzňdu do Spraw Cudzoziemc·w ï w celu prowadzenia postňpowaŒ w sprawie udzielenia lub cofniňcia ze-

zwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o kt·rym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68ï71 tej ustawy ï w zakresie danych, o kt·rych 

mowa w ust. 1; 

4c) Komendantowi Gğ·wnemu StraŨy Granicznej oraz komendantom oddziağ·w StraŨy Granicznej i komendantom plac·wek 

StraŨy Granicznej ï w celu realizacji ich zadaŒ, w szczeg·lnoŜci okreŜlonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 paŦdzier-

nika 1990 r. o StraŨy Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) ï w zakresie danych, o kt·rych 

mowa w ust. 1; 

4d)38) instytucjom kredytujŃcym i bankom, o kt·rych mowa w art. 103a ust. 2 ï w celu weryfikacji statusu studenta przy 

zawieraniu i obsğudze umowy kredytu studenckiego, umowy kredytu na studia medyczne albo umowy o inny kredyt 

na studia przyznawany przez instytucje kredytujŃce na warunkach okreŜlonych przez te instytucje studentom, kt·rych 

wysokoŜĺ miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie przekracza wysokoŜĺ uprawniajŃcŃ do otrzymania kredytu studenc-

kiego ogğoszonŃ na podstawie art. 98 ust. 4 ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 13; 

5) innym podmiotom, jeŨeli inne ustawy tak stanowiŃ. 

4. Danych osobowych objňtych wykazem nie udostňpnia siň. 

5. Wykaz nie obejmuje student·w uczelni wojskowych bňdŃcych Ũoğnierzami. 

 
38) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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Art.  345. 1. Wykaz os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ doktora obejmuje: 

1) imiona i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re 

go wydağo; 

3) elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z miňdzynarodowymi standardami; 

4) obywatelstwo; 

5) informacjň o trybie przygotowywania rozprawy doktorskiej, o kt·rym mowa w art. 197; 

6) informacjň o szkole doktorskiej ï w przypadku doktorant·w; 

7) w przypadku cudzoziemc·w: 

a) nazwň paŒstwa urodzenia, 

b) informacje o przyjňciu do szkoğy doktorskiej i odbywaniu w niej ksztağcenia, 

c) informacje o posiadaniu Karty Polaka; 

8) rok urodzenia; 

9) pğeĺ; 

10) informacjň o wysokoŜci stypendium doktoranckiego; 

11) informacjň o zwiňkszeniu stypendium doktoranckiego, o kt·rym mowa w art. 209 ust. 7; 

12) dyscyplinň lub dyscypliny albo dziedzinň, w kt·rych jest przygotowywana rozprawa doktorska; 

13) informacje o nadaniu stopnia doktora; 

14) datň rozpoczňcia ksztağcenia w szkole doktorskiej, datň i okres zawieszenia, datň ukoŒczenia ksztağcenia w szkole dok-

torskiej albo datň skreŜlenia z listy doktorant·w; 

15) informacje o ocenie Ŝr·dokresowej; 

16) informacje o osiŃgniňciach naukowych i artystycznych; 

17) imiona i nazwisko promotora oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego 

toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo, oraz miejsce zatrudnienia; 

18) informacjň o zatrudnieniu, o kt·rym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzajŃ do 

Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe, dyrektorzy instytu-

t·w PAN, dyrektorzy instytut·w badawczych oraz dyrektorzy instytut·w miňdzynarodowych. 

3. Dostňp do danych zawartych w wykazie przysğuguje: 

1) ministrowi, ministrom nadzorujŃcym uczelnie, RDN, KEN, NAWA, NCN, NCBiR oraz Prezesowi PAN; 

2) rektorom, rektorom uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe, dyrektorom instytut·w PAN, 

dyrektorom instytut·w badawczych oraz dyrektorom instytut·w miňdzynarodowych ï w zakresie danych dotyczŃcych 

os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ doktora w kierowanych przez nich jednostkach; 

3) ministrowi wğaŜciwemu do spraw rodziny w celu: 

a) umoŨliwienia organom wğaŜciwym i wojewodom weryfikacji prawa do ŜwiadczeŒ rodzinnych, o kt·rych mowa 

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o Ŝwiadczeniach rodzinnych, ŜwiadczeŒ z funduszu alimentacyjnego, o kt·rych 

mowa w ustawie z dnia 7 wrzeŜnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment·w, 

b) monitorowania sposobu realizacji ŜwiadczeŒ rodzinnych oraz ŜwiadczeŒ z funduszu alimentacyjnego przez organy 

wğaŜciwe lub wojewod·w 

ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14; 

3a) ministrowi wğaŜciwemu do spraw finans·w publicznych w celu realizacji ustawowych zadaŒ przez KrajowŃ Administra-

cjň SkarbowŃ ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 14; 

4) w·jtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty DuŨej Rodziny ï w zakresie danych, 

o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14; 
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4a) wojewodom ï w celu prowadzenia postňpowaŒ w sprawie udzielenia lub cofniňcia zezwolenia na pobyt czasowy ï 

w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6ï11, 13, 14 i 18; 

4b) Szefowi Urzňdu do Spraw Cudzoziemc·w ï w celu prowadzenia postňpowaŒ w sprawie udzielenia lub cofniňcia ze-

zwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o kt·rym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68ï71 tej ustawy ï w zakresie danych, o kt·rych 

mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6ï11, 13, 14 i 18; 

4c) Komendantowi Gğ·wnemu StraŨy Granicznej oraz komendantom oddziağ·w StraŨy Granicznej i komendantom plac·wek 

StraŨy Granicznej ï w celu realizacji ich zadaŒ, w szczeg·lnoŜci okreŜlonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 

12 paŦdziernika 1990 r. o StraŨy Granicznej ï w zakresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6ï11, 13, 14 i 18; 

4d)39) instytucjom kredytujŃcym ï w celu weryfikacji statusu doktoranta przy zawieraniu i obsğudze umowy kredytu stu-

denckiego albo umowy o inny kredyt na ksztağcenie w szkole doktorskiej przyznawany przez instytucje kredytujŃce na 

warunkach okreŜlonych przez te instytucje doktorantom, kt·rych wysokoŜĺ miesiňcznego dochodu na osobň w rodzinie 

przekracza wysokoŜĺ uprawniajŃcŃ do otrzymania kredytu studenckiego ogğoszonŃ na podstawie art. 98 ust. 4 ï w za-

kresie danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14; 

5) innym podmiotom, jeŨeli inne ustawy tak stanowiŃ. 

4. Danych osobowych objňtych wykazem nie udostňpnia siň. 

5. Wykaz nie obejmuje os·b bňdŃcych Ũoğnierzami. 

Art.  346. 1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyŨszego i nauki dotyczy podmiot·w, o kt·rych mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4ï8, i obejmuje informacje o: 

1) danych identyfikacyjnych podmiotu; 

2) imionach i nazwisku osoby kierujŃcej podmiotem; 

3) prowadzeniu dziağalnoŜci poza siedzibŃ; 

4) posiadanych kategoriach naukowych; 

5) dziağalnoŜci naukowej; 

6) pozwoleniach na utworzenie studi·w; 

7) prowadzonych studiach; 

8) opğatach pobieranych od student·w; 

9) prowadzonym ksztağceniu specjalistycznym; 

10) wsp·ğczynnikach kosztochğonnoŜci; 

11) prowadzonych szkoğach doktorskich; 

12) organach nadajŃcych stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki ï w przypadku uczelni; 

13) aparaturze naukowo-badawczej i infrastrukturze informatycznej, o wartoŜci przekraczajŃcej 500 000 zğ; 

14) inwestycjach; 

15) nakğadach na badania naukowe i prace rozwojowe; 

16) Ŧr·dğach pochodzenia Ŝrodk·w i wynikach finansowych; 

17) przychodach z tytuğu komercjalizacji wynik·w dziağalnoŜci naukowej lub know-how zwiŃzanego z tymi wynikami. 

2. Wykaz obejmuje r·wnieŨ ewidencjň uczelni niepublicznych. 

3. W wykazie minister przypisuje uczelni indywidualny trzycyfrowy numer na potrzeby potwierdzania waŨnoŜci legi-

tymacji studenckich. 

4. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï9 i 11ï17 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, 

wprowadzajŃ do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy instytut·w PAN, dyrektorzy instytut·w badawczych, dyrektorzy 

instytut·w miňdzynarodowych oraz osoby kierujŃce podmiotami, o kt·rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadajŃcymi 

siedzibň na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
39) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o kt·rej mowa w odnoŜniku 2. 
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4a. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï3, 5 i 13ï17 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, 

wprowadzajŃ do Systemu POL-on Prezes Centrum Ğukasiewicz i dyrektorzy instytut·w Sieci Ğukasiewicz. 

5. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 10 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadza 

do Systemu POL-on minister. 

6. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï14 i ust. 3, sŃ powszechnie dostňpne. 

7. Dostňp do danych, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 15ï17, przysğuguje: 

1) ministrowi, ministrowi nadzorujŃcemu uczelniň lub podmiot, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 i 8, KEN, NCBiR 

i Prezesowi Gğ·wnego Urzňdu Statystycznego; 

1a) ministrowi wğaŜciwemu do spraw gospodarki ï w zakresie danych dotyczŃcych Centrum Ğukasiewicz i instytut·w 

Sieci Ğukasiewicz; 

2) osobie kierujŃcej podmiotem, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4ï8 ï w zakresie danych dotyczŃcych tego pod-

miotu. 

Art.  347. 1. Repozytorium pisemnych prac dyplomowych obejmuje: 

1) tytuğ i treŜĺ pracy dyplomowej; 

2) imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej; 

3) numer PESEL autora pracy dyplomowej, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ 

oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo; 

4) imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwier-

dzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo; 

5) imiona i nazwisko recenzenta pracy dyplomowej, numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwier-

dzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo; 

6) nazwň uczelni; 

7) datň zdania egzaminu dyplomowego; 

8) kierunek, poziom i profil studi·w. 

2. W repozytorium nie zamieszcza siň prac zawierajŃcych informacje podlegajŃce ochronie na podstawie przepis·w 

o ochronie informacji niejawnych. 

3. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1, wprowadzajŃ do repozytorium rektorzy. 

4. Rektor wprowadza treŜĺ pracy dyplomowej do repozytorium niezwğocznie po zdaniu przez studenta egzaminu 

dyplomowego. 

5. Dostňp do danych, o kt·rych mowa w ust. 1, przysğuguje promotorowi pracy dyplomowej oraz PKA, a takŨe ministrowi 

w zakresie niezbňdnym do prawidğowego utrzymania i rozwoju repozytorium oraz system·w informatycznych wsp·ğpracu-

jŃcych z tym repozytorium. 

Art.  348. 1. Baza dokument·w w postňpowaniach awansowych obejmuje: 

1) w odniesieniu do os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ doktora: 

a) imiona i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, 

kt·re go wydağo, 

c) treŜĺ rozprawy doktorskiej bňdŃcej pracŃ pisemnŃ wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebň-

dŃcej pracŃ pisemnŃ i datň ich zğoŨenia, 

d) imiona i nazwisko recenzenta, numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego 

toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo, oraz miejsce zatrudnienia, 

e) recenzje rozprawy doktorskiej i daty ich opracowania, 

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora; 
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2) w odniesieniu do os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ doktora habilitowanego: 

a) imiona i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, 

kt·re go wydağo, 

c) wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego i datň jego zğoŨenia, 

d) imiona i nazwisko czğonka komisji habilitacyjnej, numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu 

potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo, oraz miejsce zatrudnienia, 

e) recenzje osiŃgniňĺ naukowych albo artystycznych i daty ich opracowania, 

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu stopnia doktora habilitowanego; 

3) w odniesieniu do os·b ubiegajŃcych siň o tytuğ profesora: 

a) imiona i nazwisko, 

b) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, 

kt·re go wydağo, 

c) wniosek o nadanie tytuğu profesora i datň jego zğoŨenia, 

d) imiona i nazwisko recenzenta, numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego 

toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re go wydağo, oraz miejsce zatrudnienia, 

e) opinie recenzent·w w zakresie speğniania wymagaŒ, o kt·rych mowa w art. 227 ust. 1 i 2, i daty ich opracowania, 

f) informacje o nadaniu lub pozbawieniu tytuğu profesora. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353, wprowadzajŃ do Systemu POL-on: 

1) rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe, dyrektorzy instytut·w PAN, dyrek-

torzy instytut·w badawczych, dyrektorzy instytut·w miňdzynarodowych ï w zakresie okreŜlonym w ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) przewodniczŃcy RDN ï w zakresie okreŜlonym w ust. 1 pkt 3. 

3. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1, sŃ powszechnie dostňpne, z wyğŃczeniem numeru PESEL i numeru dokumentu po-

twierdzajŃcego toŨsamoŜĺ. 

Art.  349. 1. Baza os·b upowaŨnionych do podpisywania dokument·w, o kt·rych mowa w art. 78 ust. 3, art. 163 ust. 4 

i art. 180 ust. 1, obejmuje: 

1) imiona i nazwisko; 

2) informacje o funkcji peğnionej w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie miňdzynarodowym; 

3) odwzorowanie cyfrowe wzoru podpisu i parafy; 

4) informacje o wzorze pieczňci urzňdowej uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu miňdzynarodowego; 

5) informacje o wzorach: 

a) dyplom·w ukoŒczenia studi·w, dyplom·w doktorskich i dyplom·w habilitacyjnych, 

b) odpis·w dokument·w, o kt·rych mowa w lit.  a, w tym odpis·w w jňzyku obcym, 

c) Ŝwiadectw ukoŒczenia studi·w podyplomowych, 

d) zaŜwiadczeŒ o ukoŒczeniu studi·w i studi·w podyplomowych. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1, wprowadzajŃ do Systemu POL-on rektorzy, dyrektorzy instytut·w PAN, dyrektorzy 

instytut·w badawczych oraz dyrektorzy instytut·w miňdzynarodowych. 

3. Dostňp do danych zawartych w bazie przysğuguje ministrowi, ministrom nadzorujŃcym instytuty badawcze, Preze-

sowi PAN oraz dyrektorowi NAWA. 

Art.  350. 1. Baza dokument·w planistyczno-sprawozdawczych obejmuje: 

1) plany rzeczowo-finansowe uczelni publicznych; 

1a) roczne plany finansowe Centrum Ğukasiewicz i instytut·w Sieci Ğukasiewicz; 
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2) sprawozdania z wykonania plan·w rzeczowo-finansowych uczelni publicznych; 

3) sprawozdania i raporty z wykorzystania Ŝrodk·w finansowych, o kt·rych mowa w art. 365; 

4) roczne sprawozdania finansowe uczelni publicznych zbadane przez firmň audytorskŃ; 

5) roczne sprawozdania finansowe Centrum Ğukasiewicz i instytut·w Sieci Ğukasiewicz zbadane przez firmň audytorskŃ, 

o ile z przepis·w odrňbnych wynika obowiŃzek ich badania. 

2. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1, wprowadzajŃ do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez 

koŜcioğy i inne zwiŃzki wyznaniowe, otrzymujŃcych subwencje, dotacje i inne Ŝrodki z budŨetu paŒstwa, dyrektorzy insty-

tut·w PAN, dyrektorzy instytut·w badawczych, dyrektorzy instytut·w miňdzynarodowych, Prezes Centrum Ğukasiewicz, 

dyrektorzy instytut·w Sieci Ğukasiewicz oraz osoby kierujŃce podmiotami, o kt·rych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posia-

dajŃcymi siedzibň na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o kt·rych mowa w ust. 1 pkt 1ï3, wprowadza siň na for-

mularzach w postaci elektronicznej udostňpnionych w Systemie POL-on. 

3. Dostňp do danych zawartych w bazie przysğuguje: 

1) ministrowi oraz ministrowi nadzorujŃcemu podmiot, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 5 i 8; 

1a) ministrowi wğaŜciwemu do spraw gospodarki ï w zakresie danych dotyczŃcych Centrum Ğukasiewicz i instytut·w 

Sieci Ğukasiewicz; 

2) osobie kierujŃcej podmiotem, o kt·rym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4ï8, oraz rektorowi uczelni prowadzonej przez 

koŜci·ğ i inny zwiŃzek wyznaniowy otrzymujŃcej subwencje, dotacje i inne Ŝrodki z budŨetu paŒstwa ï w zakresie 

danych dotyczŃcych tego podmiotu. 

Art.  351. 1. Minister prowadzi Jednolity System Antyplagiatowy. 

2. Jednolity System Antyplagiatowy zapewnia wsparcie w zakresie przeciwdziağania naruszeniom przepis·w o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Jednolity System Antyplagiatowy wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz 

bazie dokument·w w postňpowaniach awansowych. 

4. Minister zapewnia nieodpğatne korzystanie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego uczelniom, instytutom PAN, 

instytutom badawczym, instytutom miňdzynarodowym, PKA oraz RDN. 

Art.  352. 1. Minister prowadzi monitoring karier student·w i absolwent·w studi·w, os·b ubiegajŃcych siň o stopieŒ 

doktora i os·b, kt·re uzyskağy ten stopieŒ, zwany dalej Ămonitoringiemò. 

2. Monitoring jest prowadzony na podstawie: 

1) danych zawartych w Systemie POL-on; 

2) danych gromadzonych przez Zakğad UbezpieczeŒ Spoğecznych, zwany dalej ĂZUSò, na kontach ubezpieczonych lub 

kontach pğatnik·w skğadek. 

3. Minister przekazuje w postaci elektronicznej ZUS, wedğug stanu na dzieŒ 31 grudnia kaŨdego roku, dane: 

1) absolwent·w, kt·rzy ukoŒczyli studia w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzajŃcych ten rok, oraz os·b, kt·re uzyskağy 

stopieŒ doktora w okresie 15 lat kalendarzowych poprzedzajŃcych ten rok; 

2) os·b, kt·re byğy studentami od paŦdziernika roku poprzedzajŃcego o 5 lat ten rok, oraz os·b, kt·re w tym roku rozpo-

czňğy ksztağcenie w szkole doktorskiej lub ubiegağy siň o nadanie stopnia doktora w okresie 15 lat kalendarzowych 

poprzedzajŃcych ten rok. 

4. Dane, o kt·rych mowa w ust. 3, obejmujŃ: 

1) numer PESEL, a w przypadku jego braku ï numer dokumentu potwierdzajŃcego toŨsamoŜĺ oraz nazwň paŒstwa, kt·re 

go wydağo; 

2) rok urodzenia i pğeĺ; 

3) informacje o ukoŒczonych oraz odbywanych studiach, ukoŒczonym oraz odbywanym ksztağceniu w szkole doktor-

skiej, wszczňtym postňpowaniu o nadanie stopnia doktora oraz nadanym stopniu doktora: 

a) nazwň uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu miňdzynarodowego, 

b) formň, kierunek, poziom i profil studi·w lub dziedzinň i dyscyplinň, w kt·rej jest lub byğa przygotowywana roz-

prawa doktorska, 




