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USTAWA 
Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

Projekt z 16  września 2017 r.

oprac. Marek Górski



Główne założenia regulacji

Zakres formalny, stwierdzone wady obecnego systemu, rozwiązania 
zmierzające do usunięcia wad, misja systemu
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Formalny zakres regulacji

▪ Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (łącznie 457 art.)

▪ Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (łącznie 318 art.)
– ustalenie terminów i zasad wprowadzenia w życie ustawy PoSzWiN
– uchylenie :

▪ ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich 

▪ ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki 

▪ ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  

– zmiany w 154 ustawach

▪ Na dziś – brak projektów nowych aktów wykonawczych (około 40)
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Główne założenia nowej regulacji –
1) usunięcie uznanych wad obecnego systemu:

▪ wadliwe zasady dotyczące organizacji i ustroju ograniczające możliwość 
sprawnego zarządzania

▪ niedopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań 
społecznych i gospodarczych

▪ ograniczona autonomia finansowa uczelni

▪ niezadowalająca jakość kształcenia na studiach

▪ niska skuteczność kształcenia doktorantów

▪ system stopni i tytułów hamujący dążenie naukowców do doskonałości 
naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych

▪ niewystarczający poziom znaczenia wyników polskich badań naukowych w 
światowej nauce
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Główne założenia nowej regulacji –
2) kompleksowość modelu regulacji:

▪ uporządkowanie i ujednolicenie prawa o systemie nauki i szkolnictwa 
wyższego

▪ zmniejszenie prawie o połowę ilości przepisów ustawowych (ograniczenie 
kazuistyki)

▪ zmniejszenie o ponad połowę liczby niezbędnych rozporządzeń wykon.

▪ ograniczenie regulacji prawnych o charakterze ustawowym do 
najważniejszych kwestii systemowych

▪ rozszerzenie autonomii uczelni poprzez zwiększenie roli statutów uczelni

▪ racjonalny model wdrażania wprowadzanej regulacji
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Główne założenia nowej regulacji –
3) wprowadzenie rozwiązań usuwających 
stwierdzone wady:

▪ wzmocnienieautonomii uczelni – w szczególności organizacyjnej i finansowej

▪ nowe zasady organizacji i ustroju uczelni –wzmocnieniepozycji rektora, 
wprowadzenie organu ściślej wiążącego uczelnię z otoczeniem społeczno-
gospodarczym (rada uczelni)

▪ nowe zasady oceny jakości działalności naukowej uczelni –ewaluacja jakości 
dyscyplin naukowych, głębsze powiązanie finansowania z jakością badań

▪ powiązanie uprawnień do otwierania i prowadzenia kierunków studiów z 
oceną jakości działań naukowych w dyscyplinach nauki, ściślejszy nadzór 
ministra przy kierunkach powiązanych z dyscyplinami niżej ocenionymi

▪ przebudowa modelu kształcenia doktorantów –szkoły doktorskie

▪ pewna przebudowa systemu stopni i tytułów – większa samodzielność naukowa 
dla osób ze stopniem doktora, pozostawienie habilitacji głównie jako 
uprawnienia do opieki naukowej (w tym recenzowania dorobku)
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Misja systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki

▪ Art. 2. Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest  prowadzenie 
kształcenia oraz działalności naukowej,  kształtowanie postaw 
obywatelskich, a także  uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz 
tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. 

▪ Art. 3. 1. Podstawą systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest wolność 
nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich 
wyników oraz  autonomia uczelni. 

▪ Art. 4. 1. Działalność naukowa obejmuje prowadzenie badań naukowych, 
prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej.
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Dziedziny i dyscypliny nauki

Art. 5. 1. Badania naukowe i prace rozwojowe są prowadzone w dziedzinach 
nauki i dyscyplinach naukowych, a twórczość artystyczna – w dziedzinie sztuki i 
dyscyplinach artystycznych. 

2. Kształcenie jest prowadzone w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych 
lub dziedzinie sztuki i dyscyplinach artystycznych. 

3. Dyscyplinie naukowej i dyscyplinie artystycznej przypisuje się współczynniki 
kosztochłonności odpowiadające kosztom prowadzenia kształcenia i 
działalności naukowej w danej dyscyplinie. 

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) dziedziny nauki i dyscypliny naukowe oraz dyscypliny artystyczne w ramach dziedziny sztuki, 
mając na uwadze systematykę dziedzin i dyscyplin przyjętą przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
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Dziedziny i dyscypliny nauki wg OECD

3. Nauki medyczne i nauki o 
zdrowiu 
3.1 Medycyna ogólna 
3.2 Medycyna kliniczna 
3.3 Nauka o zdrowiu 
3.4 Biotechnologia medyczna 
3.5 Inne nauki medyczne

4. Nauki rolnicze 
4.1 Rolnictwo, leśnictwo i 
rybołówstwo 
4.2 Nauka o zwierzętach i 
mleczarstwie 
4.3 Nauki weterynaryjne 
4.4 Biotechnologia rolnicza 
4.5 Inne nauki rolnicze 
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2. Nauki inżynieryjne i techniczne

2.1 Inżynieria lądowa 

2.2 Elektrotechnika, elektronika, 

inżyniera informatyczna

2.3 Inżynieria mechaniczna

2.4 Inżynieria chemiczna 

2.5 Inżynieria materiałowa 

2.6 Inżynieria medyczna

2.7 Inżynieria środowiska 

2.8 Biotechnologia środowiskowa 

2.9 Biotechnologia przemysłowa 

2.10 Nanotechnologia 

2.11 Inne nauki inżynieryjne i 

technologie 

1. Nauki przyrodnicze 
1.1 Matematyka
1.2 Nauki o komputerach i 
informatyka
1.3 Nauki fizyczne 
1.4 Nauki chemiczne 
1.5 Nauki o ziemi i o środowisku 
1.6 Nauki biologiczne (nauki 
medyczne należą do 3, a 
rolnicze do 4) 
1.7 Inne nauki przyrodnicze 



Dziedziny i dyscypliny nauki wg OECD

11

6. Nauki humanistyczne 
6.1 Historia i archeologia 
6.2 Języki i literatura
6.3 Filozofia, etyka i religia 
6.4 Sztuka (sztuka, historia 
sztuki, sztuki sceniczne, 
muzyka) 
6.5 Inne nauki humanistyczne

5. Nauki społeczne 

5.1 Psychologia 

5.2 Ekonomia i biznes 

5.3 Pedagogika 

5.4 Socjologia 

5.5 Prawo

5.6 Nauki polityczne 

5.7 Geografia społeczna i 

gospodarcza 

5.8 Media i komunikowanie 

5.9 Inne nauki społeczne 



Dziedziny i dyscypliny nauki wg OECD
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5.5 Prawo
• Prawo, kryminologia, penologia; 
5.6 Nauki polityczne 
• Nauki polityczne; 
• administracja publiczna; 
• teoria organizacji; 

6.2 Języki i literatura
• Językoznawstwo ogólne; 
• językoznawstwo poszczególnych 

języków; 
• literaturoznawstwo ogólne; 
• teoria literatury; 
• literatury w poszczególnych 

językach; 
• lingwistyka; 

5.2 Ekonomia i biznes 
• Ekonomia, ekonometria; 
• stosunki przemysłowe; 
• Biznes i zarządzanie; 
5.3 Pedagogika 
• Pedagogika ogólna; w tym szkolenia, 

pedagogika, dydaktyka; 
• Pedagogika specjalistyczna (praca z 

osobami uzdolnionymi, z osobami 
mającymi trudności w uczeniu się); 

5.4 Socjologia 
• Socjologia; 
• demografia; 
• antropologia, etnologia, 
• Problematyka społeczna 

(feminologia i badania nad płcią 
kulturową; problemy społeczne; 
nauka o rodzinie, praca socjalna); 



System organizacyjny nauki 
i szkolnictwa wyższego 
po reformie

Struktura systemu, organizacja wewnętrzna uczelni, nadzór nad uczelniami
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Podmioty systemu po reformie
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❖ uczelnie + uczelnie federacyjne
❖ PAN, instytuty naukowe PAN
❖ PAU
❖ krajowe i międzynarodowe instytuty 

badawcze
❖ inne podmioty prowadzące 

samodzielnie i w sposób ciągły 
działalność naukową

Agencje rządowe
➢ Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
➢ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
➢ Narodowe Centrum Nauki

 Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół 

Polskich 
 Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni
 Zawodowych
 Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół 

Polskich
 Parlament Studentów RP
 Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Instytucje przedstawicielskie środowiskaGłówne podmioty systemu

Instytucje wspierające
➢ Polska Komisja Akredytacyjna 
➢ Rada Doskonałości Naukowej
➢ Komisja Ewaluacji Nauki
➢ Komitet Polityki Naukowej



Typy uczelni wyższych

Art. 13. 1. Uczelnia jest: 
1) uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa; 
2) uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo osobę 
prawną inną niż państwowa albo samorządowa osoba prawna, zwaną dalej 
„założycielem”. 
2. Uczelnia jest uczelnią zawodową albo akademicką. 

Art. 15. 1. Uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli posiada kategorię naukową 
A+, A albo B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej albo artystycznej. 

Art. 14. 1. Uczelnia jest uczelnią zawodową, jeżeli prowadzi kształcenie na 
studiach wyłącznie o profilu praktycznym. 
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Typy uczelni wyższych - kwalifikacja

Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, … w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji jakości działalności naukowej, 
ogłasza komunikat o zakwalifikowaniu uczelni do grupy uczelni zawodowych 
albo grupy uczelni akademickich. Uczelnię, która nie spełnia wymagań 
określonych w art. 14 ust. 1 i (?) art. 15 ust. 1, kwalifikuje się do grupy uczelni 
zawodowych. 

2. Uczelnia, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w 
ust. 1, może złożyć wniosek o zakwalifikowanie jej do innej grupy. 

3. Minister, w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w 
ust. 1, ogłasza komunikat uwzględniający wyniki rozpatrzenia wniosków, o 
których mowa w ust. 2. 

▪ Charakter prawny „komunikatu” i ostatecznego rozstrzygnięcia ministra?
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Nazwa uczelni wyższej

Art. 17. 

1. Wyraz „akademia” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej. 

2. Wyraz „politechnika” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ 
w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych 
i technicznych. 

3. Wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni 
akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ 
w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki, zwanych dalej 
„dziedzinami”, i w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub 
artystycznych, zwanych dalej „dyscyplinami”. 
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Art. 182. 

1. Uczelnie działające w 
dniu wejścia w życie 
ustawy, o której mowa w 
art. 1, mają prawo 
posługiwać się nazwami 
dotychczasowymi. 

▪ Bezterminowo?



Autonomia publicznych uczelni wyższych

Motto (preambuła ustawy) 

„obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie 
optymalnych warunków dla ●wolności badań 
naukowych, ● wolności nauczania oraz ● autonomii 
społeczności akademickiej”
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Autonomia organizacyjna uczelni

Art. 9. 

1. Uczelnia posiada osobowość prawną. 

2. Uczelnia jest autonomiczna na zasadach
określonych w ustawie.

Art. 10. 

1. Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i 
inni pracownicy uczelni stanowią wspólnotę 
uczelni. 

2. Członkowi wspólnoty uczelni przysługuje 
czynne prawo wyborcze w uczelni. 

Art. 26. 

1. Skład kolegium elektorów w uczelni publicznej 
oraz tryb wyboru jego członków określa statut…

Art. 18. 

1. Organami uczelni: 

1) publicznej – są rada uczelni, rektor i senat; 

2) niepublicznej – są rektor i senat. 

2. Statut uczelni może przewidywać również inne 
organy.

Art. 35. 

1. Statut określa organizację i zasady 
funkcjonowania uczelni , w szczególności:

1) sposób powoływania organów uczelni; 

2) skład rady uczelni oraz senatu; 

3) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad 
aktami wydawanymi przez organy uczelni; 

4) funkcje kierownicze w uczelni; 
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Autonomia finansowa uczelni

Art. 399. 
1. Uczelnia publiczna oraz uczelnia federacyjna 
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na 
podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych oraz przepisami o 
rachunkowości.
Art. 378. 
1. Środki finansowe, o których mowa w art. 360 pkt 1–
3, niewykorzystane w danym roku pozostają w 
dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane. 
2. Środki finansowe, o których mowa w art. 360 pkt 5, 
6 i 8, niewykorzystane w danym roku pozostają w 
dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane, na 
realizację zadań, na które zostały przyznane.  

Art. 360. Środki finansowe na szkolnictwo 
wyższe i naukę przeznacza się na:

1) utrzymanie potencjału dydaktycznego…
2) utrzymanie potencjału badawczego…
3) konkursy „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza” oraz „Regionalna 
inicjatywa doskonałości” 
4) świadczenia, o których mowa w art. 92 
ust.1 pkt 1–4; 
5) inwestycje związane z…
6) utrzymanie (aparatury)…
7) zadania związane z zapewnieniem osobom 
niepełnosprawnym …
8) programy i przedsięwzięcia ustanawiane 
przez ministra 
....
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Nadzór nad uczelnią - zakres

Art. 417. 

1. W ramach nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki minister 
sprawuje nadzór nad: 

1) uczelniami, uczelniami federacyjnymi i związkami uczelni w zakresie 
zgodności działania z  przepisami prawa,  pozwoleniem na utworzenie 
kierunku studiów oraz  prawidłowości wydatkowania środków 
publicznych; 

2) instytutami PAN, instytutami badawczymi i międzynarodowymi 
instytutami w zakresie zgodności działania z przepisami dotyczącymi 
kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawidłowości wydatkowania środków 
publicznych przekazanych przez ministra; 
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Nadzór nad uczelnią – środki nadzoru

Art. 418. 

1. Minister może  żądać informacji i wyjaśnień od podmiotów, o 
których mowa w art. 417 ust. 1, oraz od założyciela uczelni 
niepublicznej, a także dokonywać kontroli ich działalności w zakresie 
określonym w tym przepisie. 

2. Minister  stwierdza nieważność: 

1) aktu wydanego w uczelni, uczelni federacyjnej lub związku uczelni, 
z wyłączeniem decyzji administracyjnej ..

– w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami prawa.
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Nadzór nad uczelnią – środki nadzoru

Art. 425. 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa 
minister może wystąpić do kolegium elektorów albo podmiotu, który dokonał 
wyboru rektora, albo go powołał  z wnioskiem o odwołanie rektora. 

5. W przypadku nieodwołania rektora w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
minister może odwołać rektora, po zasięgnięciu opinii RGNiSW oraz 
właściwej konferencji uczelni. Opinie są przedstawiane w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia wniosku o ich wydanie.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez radę uczelni przepisów prawa, 
minister występuje do senatu  z wnioskiem o skrócenie kadencji rady. 
Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
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Nadzór nad uczelnią – środki nadzoru

Art. 418. 

4. Minister, w przypadku gdy: 

1) uczelnia, uczelnia federacyjna, związek uczelni lub założyciel uczelni 
niepublicznej narusza przepisy prawa lub pozwolenie na utworzenie 
kierunku studiów…

–wzywa do zaprzestania tej działalności i usunięcia naruszenia, określając 
sposób i termin usunięcia naruszenia. 

6. W przypadku niezrealizowania wezwania, o którym mowa w ust. 4, 
minister może  zawiesić rekrutację w uczelni lub uczelni federacyjnej na 
kolejny rok akademicki. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności.

art. 236.3 – wniosek o dokonanie oceny programowej
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Nadzór (?) nad uczelnią

Art. 40. 
1. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, tworzy
uczelnię publiczną, likwiduje uczelnię publiczną lub zmienia nazwę 
uczelni publicznej. 

2. Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia
uczelni publicznych, instytutów badawczych lub instytutów PAN.

▪ Zmiana organu właściwego – obecnie art. 18.1. „Utworzenie publicznej uczelni 
akademickiej, jej likwidacja oraz połączenie z inną uczelnią publiczną 
następują w drodze ustawy. 3. Likwidacja uczelni publicznej, jej połączenie z 
inną uczelnią publiczną oraz zmiana jej nazwy następują po zasięgnięciu opinii 
senatu lub senatów uczelni, których te akty dotyczą”.

▪ Brak regulacji dotyczącej przyczyn likwidacji czy zmiany nazwy, podstaw 
połączenia, 
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Nadzór (?) nad uczelnią

Art. 40. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 
drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej inną 
uczelnię publiczną, instytut badawczy lub instytut PAN, po 
zasięgnięciu opinii właściwego ministra nadzorującego uczelnię 
lub instytut badawczy, lub Prezesa PAN.

▪ Zmiana trybu– obecnie art. 18.6. „Do włączenia uczelni publicznej do 
innej uczelni publicznej stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 3, z tym 
że włączenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni 
akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po 
zaopiniowaniu przez ich senaty.”.
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Nadzór nad jakością działania uczelni

Dział V ustawy – Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół 
doktorskich, ewaluacja jakości działalności naukowej

Środki kontrolne –
 działania w zakresie ewaluacji kształcenia (kompetencja 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
 działania w zakresie ewaluacji jakości naukowej (kompetencja 
Komitetu Ewaluacji Nauki)

Środki nadzorcze – konsekwencje negatywnej oceny
wynikające z przeprowadzonej ewaluacji
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Nadzór nad uczelnią – finanse

Art. 399. 1. 
Uczelnia publiczna oraz uczelnia federacyjna prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 
rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych oraz przepisami o rachunkowości. 
2. Uczelnia publiczna oraz uczelnia federacyjna przekazuje 
ministrowi, za pośrednictwem Systemu POL-on, w terminie do 
dnia 31 maja: 
1) plan rzeczowo-finansowy na bieżący rok obrotowy; 
2) sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 
poprzedni rok obrotowy. 
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Nadzór nad uczelnią – finanse 
(program naprawczy)

Art. 409. 
1. Uczelnia publiczna, w której suma strat netto w okresie nie 
dłuższym niż 5 ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z 
budżetu państwa otrzymanej w roku poprzedzającym bieżący rok 
budżetowy na zadania, o których mowa w art. 360 pkt 1, 2, 6 i 7, 
opracowuje program naprawczy. (w terminie 3 miesięcy od 
stwierdzenia straty) 
4. Rada uczelni uchwala program naprawczy i przedkłada go 
ministrowi. 
5. Rada uczelni przedkłada ministrowi roczne sprawozdanie z 
wykonania programu naprawczego …
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Nadzór nad uczelnią – finanse 
(program naprawczy)

▪ Art. 409. 
▪ 6. W przypadku gdy: 
– 1) uczelnia publiczna nie wprowadzi programu 

naprawczego w trybie określonym w ust. 2–4 lub 
– 2) ocena rezultatów programu naprawczego 

przedstawianych w sprawozdaniach, o których mowa 
w ust.5, wskazuje, że nie zostaną osiągnięte jego cele, 
lub

– 3) w ostatnim roku realizacji programu naprawczego 
wystąpił warunek opracowania programu 
naprawczego, o którym mowa w ust. 1, lub 

– 4) ocena rezultatów programu naprawczego 
przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w 
ust. 5, złożonym po zakończeniu ostatniego roku 
realizacji programu naprawczego, wskazuje, że nie 
zostały osiągnięte jego cele -
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▪ minister powołuje, na okres nie dłuższy 
niż 3 lata, osobę pełniącą obowiązki 
rektora, powierzając jej zadania 
dotyczące opracowania i wdrożenia 
programu naprawczego. 

▪ 7. Z dniem powołania osoby pełniącej 
obowiązki rektora: 

▪ 1) rektor zostaje zawieszony w pełnieniu 
obowiązków; w okresie zawieszenia rektorowi 
nie przysługuje dodatek funkcyjny do 
wynagrodzenia; 

▪ 2) działalność organów kolegialnych uczelni 
zostaje zawieszona w zakresie decydowania 
o gospodarce finansowej. 



Nadzór nad uczelnią – sankcje finansowe

Art. 424. 1. Minister może nałożyć na uczelnię lub uczelnię federacyjną 
administracyjną karę pieniężną w wysokości do:

1) 100 000 złotych w przypadku prowadzenia studiów bez pozwolenia
2) 50 000 złotych w przypadku:

a) naruszenia obowiązków informacyjnych
b) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 422,
c) niewprowadzenia do systemu POL-on (wymaganych) danych, a 
także w przypadku ich niezaktualizowania, niezarchiwizowania lub 
nieusunięcia z tego systemu,
d) pobierania od studentów opłat niezgodnie z art. 85 lub art. 86,
e) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 88 lub art. 201;

3) 5 000 złotych w przypadku naruszenia terminu (wydania dyplomu)
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Organizacja wewnętrzna 
uczelni wyższej

Organy uczelni, ich kompetencje, tryb wyłaniania
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Organy uczelni

Art. 18. 

1. Organami uczelni: 

1) publicznej – są  rada uczelni,  rektor i  senat; 

2) niepublicznej – są  rektor i  senat. 

2. Statut uczelni może przewidywać również  inne organy.

Art. 35. 

1. Statut określa organizację i zasady funkcjonowania 
uczelni, w szczególności: 

1) sposób powoływania organów uczelni; …
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Art. 212. 1. Senaty uczelni 
uchwalą statuty uczelni na 
podstawie przepisów ustawy, 
o której mowa w art. 1, w 
terminie umożliwiającym ich 
wejście w życie nie później 
niż 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy. 



Rada uczelni - zadania

Art. 19. Do zadań rady uczelni należy: 

1) uchwalanie strategii uczelni; 

2) opiniowanie projektu statutu; 

3) sprawowanie nadzoru (kompetencje nadzorcze?)
nad gospodarką finansową uczelni; 

4) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i 
sprawozdania z jego wykonania; 

5) sprawowanie nadzoru (kompetencje nadzorcze?)
nad zarządzaniem uczelnią; 

6) wskazywanie kandydatów na rektora; 

7) wykonywanie innych zadań określonych w 
statucie.
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Art. 409. 2. Uczelnia publiczna 
opracowuje program naprawczy w 
terminie 3 miesięcy od stwierdzenia 
straty …
4. Rada uczelni uchwala program 
naprawczy i przedkłada go ministrowi. 
5. Rada uczelni przedkłada ministrowi 
roczne sprawozdanie z wykonania 
programu naprawczego 

? (art.29.1 – wniosek o odwołanie
rektora)

(art.148.1 – ustalanie wynagrodz.
rektora)



Rada uczelni - skład

Art. 20. 1.

1. W skład rady uczelni wchodzi:

1) 6 lub 8 członków powoływanych przez senat;

2) przewodniczący samorządu studenckiego.

2. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią ponad 
50% składu rady uczelni.
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Rada uczelni - członkowie

Art. 21. 

1. wymagania dotyczące kandydatów na członków (dodatkowe – statut)

3. Członkostwa w radzie uczelni nie można łączyć z  pełnieniem funkcji organu 
tej lub innej uczelni,  członkostwem w radzie innej uczelni, ani  zatrudnieniem 
w administracji rządowej.  

6. Senat odwołuje członka rady uczelni … większością 3/5 głosów w przypadku 
niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków. 

Art. 23. 

1. Rada uczelni wybiera przewodniczącego spośród członków pochodzących 
spoza wspólnoty uczelni. 

4. Członkowi rady uczelni … przysługuje miesięczne wynagrodzenie, którego 
wysokość nie może przekroczyć 400% minimalnego wynagrodzenia … 
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Rada uczelni - kadencja

Art. 22. 
1. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.

Który senat powołuje nową radę?
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Art. 215. 1. Senat uczelni publicznej powołuje pierwszą radę uczelni 
w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 
2. Sposób powołania pierwszej rady uczelni określa senat. 
3. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do dnia 31 grudnia 2020 r. 



Rektor – pozycja i zadania

Art. 24. 

1. Rektor podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach dotyczących 
uczelni, z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych przez ustawę lub 
statut do kompetencji innych 
organów uczelni. 

2. Do zadań rektora należy w szczególności: 
1) reprezentowanie uczelni; 
2) zarządzanie uczelnią; 
3) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu 
strategii uczelni; 
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 
5) powoływanie osób do pełnienia funkcji 
kierowniczych w uczelni; 
6) prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; 
7) zapewnianie wykonywania przepisów 
obowiązujących w uczelni; 
8) prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; 
9) ustalanie szczegółowej struktury organizacyjnej 
uczelni. 
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3. Rektor ustala regulamin organizacyjny, 
który określa organizację oraz zasady 
działania administracji uczelni. 
4. Od decyzji administracyjnych wydawanych 
przez rektora służy wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 



Rektor – wymagania dotyczące kandydata

Art. 25. 

1. Rektorem może być osoba, która posiada co najmniej  stopień 
doktora oraz spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1.  
(„wymagania lustracyjne”)

5. Mandat rektora wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji albo 
zaprzestania spełniania wymagań określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1–4. 

8. W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia 
wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy 
członek senatu. 
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Rektor - wybór

Art. 19. Do zadań rady uczelni należy: 
6) wskazywanie kandydatów na rektora; 
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Art. 25. 2. Rektora w uczelni: 
1) publicznej – wybiera kolegium elektorów; 
2) niepublicznej – powołuje założyciel albo wybiera senat.
3. Wybór rektora jest dokonywany bezwzględną 
większością głosów. (głosujących?) 

Art. 28. 1. Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w 
którym został wybrany. 
2. Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez 2 następujące po sobie 
kadencje.  

Art. 216. 1. Rektorzy 
uczelni publicznych 
sprawują funkcję do 
końca kadencji 
rozpoczętej przed 
dniem wejścia w życie 
ustawy, o której 
mowa w art. 1. 



Rektor – odwołanie 

Art. 29. 

1. Rektor w uczelni publicznej może być odwołany przez podmiot, 
który dokonał wyboru, większością co najmniej 3/4 głosów w 
obecności co najmniej 2/3 statutowego składu tego podmiotu.

2. Wniosek o odwołanie rektora w uczelni publicznej może być 
zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu senatu albo 
radę uczelni. (czy trzeba uzasadnić? Jak często można zgłaszać?)

Art. 425. 

1. Wniosek ministra o odwołanie 

2. Odwołanie przez ministra 
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Senat - zadania 

Art. 30. Do zadań senatu należy: 

1) uchwalanie statutu i regulaminu studiów; 
2) opiniowanie projektu strategii uczelni; 
3) powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni; 
4) przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni, w tym realizacji strategii uczelni; 
5) formułowanie rekomendacji (charakter prawny?) dla rady uczelni i rektora w zakresie 
wykonywanych przez nich zadań;
6) nadawanie stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu doktora honoris causa;
7) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;
8) ustalanie programów studiów oraz studiów podyplomowych;
9) określanie sposobu i trybu potwierdzania efektów uczenia się;
10) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa 
wyższego i nauki;
11) wykonywanie zadań związanych z: … (Systemem Kwalifikacji)
12) wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 
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Senat – skład  

Art. 31. 1. W publicznej uczelni akademickiej profesorowie i profesorowie uczelni 
wybierają ze swojego grona członków senatu, którzy stanowią nie mniej niż 50% 
składu senatu. 

2. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadający co 
najmniej stopień doktora wybierają ze swojego grona członków senatu, którzy 
stanowią nie mniej niż 50% składu senatu. 

3. Studenci i doktoranci wybierają ze swojego grona członków senatu, którzy 
stanowią nie mniej niż 20% składu senatu. Liczbę studentów i doktorantów ustala 
się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni. 

4. Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w 
art. 21 ust. 1. 

Art. 33. 1. Przewodniczącym senatu jest rektor.
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Senat – kadencja, działanie, wybory 

Wybór członków senatu – skład (główne wymagania) ustawa, tryb wyboru  statut
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Art. 33. 2. Senat podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w obecności co 
najmniej połowy statutowej liczby członków. Rozstrzygnięcia w sprawach, o 
których mowa w art. 30 pkt 6 (stopnie naukowe), senat podejmuje w obecności co 
najmniej połowy statutowej liczby członków będących profesorami i profesorami 
uczelni. 

3. W posiedzeniach senatu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel 
każdego związku zawodowego działającego w uczelni. 

Art. 32. 1. Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września. 

2. Ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące 
po sobie kadencje. 



Senat i inne organy 
w okresie przejściowym
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Art. 218. 1. Senaty uczelni publicznych działają do końca kadencji rozpoczętej 
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1.

(posiadają uprawnienia wynikające z nowej ustawy – art. 213.1)

Art. 217. Kolegia elektorów działają do końca kadencji senatu …

(posiadają uprawnienia wynikające z nowej ustawy – art. 213.4)

Art. 213. 2. Z dniem 30 września 2019 r. rady podstawowych jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, 
oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w 
art. 60 ust. 6 tej ustawy, przestają być organami uczelni. 

3. Znosi się konwenty, o których mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy uchylanej w 
art. 157 pkt 3.  (z chwilą wejścia w życie ustawy)



Statut uczelni 

Art. 35. 1. Statut określa organizację i zasady funkcjonowania uczelni, w 
szczególności:

1) sposób powoływania (a odwoływania?) organów uczelni;

2) skład rady uczelni oraz senatu;

3) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez 
organy uczelni;

4) funkcje kierownicze w uczelni;

5) tryb nadawania tytułu doktora honoris causa;

6) zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię;

7) zasady dysponowania mieniem uczelni;

8) tryb ustalania regulaminu organizacyjnego;

9) zasady organizowania zgromadzeń na terenie uczelni.
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Statut uczelni – tryb przyjęcia 

Art. 35. 

2. Statut uczelni publicznej uchwala senat 
bezwzględną większością głosów po 
zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej 
większością statutowej liczby głosów oraz po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
działających w uczelni. Związki zawodowe 
przedstawiają opinię w terminie 30 dni. W 
przypadku bezskutecznego upływu tego 
terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa 
się za spełniony.
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▪ Art. 212. 1. Senaty uczelni 
uchwalą statuty uczelni na 
podstawie przepisów ustawy, o 
której mowa w art. 1, w terminie 
umożliwiającym ich wejście w 
życie nie później niż 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie tej 
ustawy. 



Dostosowanie prawa wewnętrznego uczelni
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Art. 235. 1. Uczelnie wprowadzą regulaminy pracy w terminie umożliwiającym 
ich wejście w życie nie później niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o 
której mowa w art. 1. 

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na 
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, uczelnie publiczne ustalą 
regulaminy wynagradzania. 

3. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu uchwalonego na 
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1: 

1) umowy o pracę zostaną dostosowane do przepisów tej ustawy i statutu; 

2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania, z wyłączeniem 
stanowiska docenta, zostaną dostosowane do stanowisk określonych w tej ustawie i 
statucie. 



Współdziałanie 
uczelni wyższych

Uczelnie federacyjne, łączenie uczelni, związki uczelni
Wspólne nadawanie stopnia doktora
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Prawne formuły współdziałania wg projektu

❖Współdziałanie „merytoryczne” 

❖ uczelnia federacyjna

❖wspólna szkoła doktorska
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❖Współdziałanie „obsługowe” 

❖ związek uczelni

❖„Współdziałanie” 

organizacyjne 

❖ łączenie uczelni

❖włączanie uczelni 



Uczelnia federacyjna – podmioty tworzące

Art. 36. 1. Publiczna uczelnia akademicka wraz 

z inną publiczną uczelnią akademicką, instytutem 

badawczym, instytutem PAN lub międzynarodowym 

instytutem, jeżeli mają siedzibę w tym samym 

województwie, mogą utworzyć uczelnię federacyjną. 
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Uczelnia federacyjna – cel tworzenia

2. Uczelnię federacyjną tworzy się w celu wspólnej realizacji zadań 

podmiotów, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „jednostkami 

uczestniczącymi”, w zakresie: 

1) prowadzenia działalności naukowej; 

2) kształcenia doktorantów; 

3) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 

4) komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-

how związanego z tymi wynikami. 

3. Jednostki uczestniczące mogą powierzyć uczelni federacyjnej realizowanie 

innych zadań określonych w statucie uczelni federacyjnej, w tym prowadzenie 

kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów. 
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Uczelnia federacyjna – uprawnienia

Art. 38. 1. Uczelnia federacyjna wykonuje zadania w imieniu własnym i 
na własną odpowiedzialność.

2. Uczelnia federacyjna posiada osobowość prawną.

3. Prawa i obowiązki jednostek uczestniczących, związane z 
wykonywaniem zadań powierzonych uczelni federacyjnej, przechodzą
na tę uczelnię z dniem uzyskania przez nią osobowości prawnej.

Art. 262. 4. W przypadku … utworzenia uczelni federacyjnej, … uczelnia 
federacyjna zachowuje kategorię naukową najwyższą z posiadanych 
w danej dziedzinie i dyscyplinie odpowiednio przez … jednostki 
uczestniczące. 

(kolejna ewaluacja jakości naukowej dotyczy uczelni federacyjnej –
art. 258.1.1)
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Uczelnia federacyjna – idea konstrukcji
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UCZELNIA TWORZĄCA UCZELNIA TWORZĄCA

UCZELNIA FEDERACYJNA



Uczelnia federacyjna – tryb tworzenia

Art. 37. 1. Uczelnię federacyjną tworzy się  na wniosek jednostek 
uczestniczących.

2. Projekt statutu uczelni federacyjnej podlega  uzgodnieniu z ministrem, a 
w przypadku gdy jednostką uczestniczącą jest uczelnia lub instytut 
nadzorowany przez inny organ – wymaga również uprzedniego zasięgnięcia 
opinii tego organu.

3. Utworzenie uczelni federacyjnej wymaga przyjęcia jej statutu przez 
każdą jednostkę uczestniczącą, w trybie przewidzianym dla przyjęcia statutu 
tej jednostki.

5. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki, w drodze  rozporządzenia, tworzy uczelnię federacyjną, 
likwiduje uczelnię federacyjną lub zmienia nazwę uczelni federacyjnej. 
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Łączenie uczelni

UTWORZENIE NOWEJ UCZELNI PRZEZ POŁĄCZENIE
Art. 40.
2. Uczelnia publiczna może być utworzona w wyniku połączenia uczelni publicznych, 
instytutów badawczych lub instytutów PAN. (kompetencja Rady Ministrów na wniosek 
ministra)
WŁĄCZENIE UCZELNI DO INNEJ UCZELNI WYŻSZEJ
Art. 40
3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze 
rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej inną uczelnię publiczną, instytut 
badawczy lub instytut PAN, po zasięgnięciu opinii …

Art. 262.4. W przypadku połączenia, o którym mowa art. 40 ust. 2 …, włączenia, o 
którym mowa w art. 40 ust. 3 …, uczelnia utworzona w wyniku połączenia, uczelnia, do 
której włączono inny podmiot … zachowuje kategorię naukową najwyższą z 
posiadanych w danej dziedzinie i dyscyplinie odpowiednio przez podmioty 
uczestniczące w połączeniu, podmioty uczestniczące we włączeniu
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Stopień doktora - nadawanie wspólne

Art. 180. 

2. Stopień doktora może być nadany również wspólnie
przez uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze albo 
międzynarodowe instytuty w dyscyplinie, w której każde 
posiada kategorię naukową A+, A albo B+, w tym z 
udziałem podmiotów zagranicznych posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie 
dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Zasady 
współpracy w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 
doktora określa umowa zawarta w formie pisemnej. 
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Związek uczelni

Art. 39. 

1. Uczelnie publiczne w celu wspierania realizacji zadań, o których mowa w 
art.11, mogą wnioskować do ministra o utworzenie związku uczelni.

2. Zadaniem związku uczelni jest w szczególności  optymalizacja 
wykorzystania zasobów uczelni tworzących związek, która może być 
realizowana przez:

1) administrowanie wydzielonym majątkiem;

2) prowadzenie obsługi w zakresie administracyjnym, finansowym, kadrowym, 
pomocy prawnej, zamówień publicznych i akademickich biur karier;

3) prowadzenie działalności wydawniczej;

4) wspieranie działalności naukowej.

3. Związek uczelni posiada  osobowość prawną.
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Ewaluacja jakości działania 
uczelni wyższych

Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja 
jakości działalności naukowej
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Ewaluacja jakości kształcenia - zasady

Art. 235. 1. Jakość 
kształcenia w uczelni 
podlega ewaluacji 
przeprowadzanej 
przez PKA. 

2. Ewaluacji dokonuje 
się w formie oceny 
programowej lub 
oceny 
kompleksowej. 
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Art. 236. 1. Ocena programowa polega na cyklicznej ocenie jakości 
kształcenia na kierunku studiów. 

3. Ocenę programową przeprowadza się z urzędu, na wniosek uczelni 
lub niezwłocznie na wniosek ministra.

4. Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo 
negatywnej.

Art. 237. 1. Ocena kompleksowa polega na ocenie działań na rzecz 
zapewniania jakości kształcenia w uczelni.

2. Przeprowadzając ocenę kompleksową bierze się pod uwagę w 
szczególności skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości 
kształcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w których 
prowadzone jest kształcenie.

3. Ocenę kompleksową przeprowadza się na wniosek uczelni 
posiadającej wyłącznie pozytywne oceny programowe albo 
pozytywną ocenę kompleksową.



Ewaluacja jakości kształcenia –
kryteria oceny
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Art. 242. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki określi, w drodze rozporządzenia, ogólne kryteria:

1) oceny programowej,

2) oceny kompleksowej

– mając na uwadze międzynarodowe standardy w zakresie 
zapewniania jakości kształcenia. 



Ewaluacja jakości kształcenia –
forma oceny i jej konsekwencje
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Art. 239. 1. W sprawach ocen i opinii … prezydium PKA podejmuje 
uchwały po zasięgnięciu opinii zespołu …

2. Strona niezadowolona z uchwały prezydium może zwrócić się, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest opiniowany przez zespół 
odwoławczy.

4. W opiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą brać udziału 
eksperci, którzy uczestniczyli w pierwszym opiniowaniu sprawy.

Art. 240. Jeżeli jakość kształcenia na kierunku studiów została oceniona 
negatywnie, uczelnia … traci możliwość kształcenia na tym kierunku z 
końcem semestru, w trakcie którego ocena została dokonana. 



Ewaluacja szkół doktorskich 
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Art. 253. 1. Jakość kształcenia w szkole doktorskiej podlega ewaluacji 
przeprowadzanej przez KEN.

2. Ewaluacja odbywa się nie rzadziej niż co 6 lat według harmonogramu 
ustalonego przez KEN.

4. Ewaluacji dokonują eksperci powoływani przez przewodniczącego KEN, 
w tym co najmniej jeden zatrudniony w zagranicznej uczelni lub instytucji 
naukowej posiadający znaczący dorobek naukowy oraz jeden doktorant.

Art. 254. Pierwszą ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej 
przeprowadza się po upływie co najmniej 5 lat od dnia rozpoczęcia 
kształcenia w ramach tej szkoły.



Ewaluacja szkół doktorskich -
konsekwencje 
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Art. 256. 1. Wynikiem ewaluacji jest ocena dokonana przez zespół 
oceniający na podstawie raportu samooceny przygotowanego w języku 
polskim i angielskim przez podmiot posiadający kategorię naukową A+, A 
albo B+ oraz wizytacji przeprowadzonej w siedzibie tego podmiotu.

3. Ocena może być  pozytywna albo  negatywna.

4. Podmiot niezadowolony z oceny może zgłosić zastrzeżenia do tej oceny, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie oceny.

Art. 257. W przypadku oceny negatywnej uczelnia, instytut PAN, instytut 
badawczy oraz międzynarodowy instytut traci możliwość prowadzenia 
szkoły doktorskiej, której dotyczy ocena z końcem roku akademickiego, w 
którym ta ocena stała się ostateczna. 



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
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Art. 258. 1. Ewaluacji podlega jakość działalności naukowej prowadzonej 
przez:

1) uczelnię akademicką, uczelnię federacyjną, instytut PAN, instytut 
badawczy oraz międzynarodowy instytut; (obowiązkowa)

2) uczelnię zawodową oraz podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, 
posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (na wniosek)

3. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie 
zatrudniającym według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym 
przeprowadza się ewaluację, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
co najmniej 12 pracowników na stanowiskach badawczych i badawczo-
dydaktycznych prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– zakres merytoryczny 
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Art. 258. 5. Ewaluacją obejmuje się osiągnięcia, które powstały w związku z 
zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w podmiocie, a w przypadku 
uczelni federacyjnej – również osiągnięcia osób zatrudnionych w jednostkach 
uczestniczących.

6. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 5, może stanowić:

1) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo publikujące 
recenzowane monografie naukowe;

2) artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym, ujętym w 
indeksowanych, międzynarodowych bazach czasopism naukowych o 
największym zasięgu.

7. Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w 
ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie naukowe może 
być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej 
dyscypliny.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– zakres merytoryczny 
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Art. 260. 1. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

1) poziom naukowy prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) efekty działalności naukowej;

3) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Art. 263. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w 
drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, tryb 
jej przeprowadzania i sposób dokumentowania,

2) szczegółowe kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej, tryb jej 
przeprowadzania i sposób dokumentowania

– mając na uwadze specyfikę kształcenia w szkole doktorskiej oraz 
prowadzenia działalności naukowej w ramach dziedzin.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– tryb przeprowadzania
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Art. 259. 1. Ewaluacji dokonuje się co 4 lata.
2. Ewaluacja obejmuje okres 4 lat poprzedzających rok, w którym dokonuje 
się ewaluacji.
Art. 269. 1. Do zadań KEN należy:

1) przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, o której 
mowa w art. 258;

Art. 261. 1. KEN podejmuje uchwałę w sprawie proponowanych kategorii 
naukowych. 
Art. 262. 1. Minister, biorąc pod uwagę uchwałę, o której mowa w art. 261 
ust. 1, przyznaje kategorię naukową A+, A, B+, B albo C, przy czym 
kategoria A+ jest kategorią najwyższą, a kategoria C – najniższą.
2. Kategoria naukowa jest przyznawana na okres do dnia zakończenia 
kolejnej ewaluacji.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– tryb przeprowadzania
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Art. 262. 3. Minister wydaje decyzję w sprawie 
przyznania kategorii naukowej w terminie do dnia 
31 lipca roku następującego po ostatnim roku okresu 
objętego ewaluacją.

Art. 265. 1. Strona niezadowolona z decyzji w sprawie 
przyznanej kategorii naukowej może zwrócić się do 
ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Wniosek jest opiniowany przez KEN w terminie 2 
miesięcy od dnia otrzymania wniosku przekazanego 
przez ministra.



Ewaluacja jakości działalności naukowej 
– finansowe konsekwencje przeprowadzenia
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Art. 362. 

3. Wysokość dotacji ze środków finansowych o których mowa 
w art. 360 pkt 2  zależy w szczególności od:

1) liczby doktorantów;

2) kategorii naukowych podmiotu w poszczególnych 
dyscyplinach;

3) współczynników kosztochłonności określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 lit. b;

4) liczby osób biorących udział w prowadzeniu działalności 
naukowej zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.



Prowadzenie studiów 

Pozwolenie na prowadzenie studiów, zwolnienie z obowiązku uzyskania, 
rodzaje studiów
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Pozwolenie

Art. 58. 1. Utworzenie kierunku studiów o określonym poziomie i 
profilu wymaga pozwolenia ministra. 

3. Uczelnia akademicka, która w dyscyplinie, do której 
przyporządkowany jest kierunek studiów, posiada: 

1) kategorię naukową B+ może uzyskać pozwolenie na 
utworzenie kierunku studiów o profilu praktycznym lub o profilu 
ogólnoakademickim na określonym poziomie studiów; 

2) kategorię naukową B albo C albo nie posiada kategorii 
naukowej może uzyskać pozwolenie na utworzenie kierunku 
studiów o profilu praktycznym na określonym poziomie studiów. 
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Pozwolenie – zwolnienie z obowiązku

Art. 58. 2. Pozwolenia nie wymaga utworzenie kierunku studiów 
o określonym poziomie i profilu: 

1) przez uczelnię, która uzyskała pozytywną ocenę kompleksową 
lub 

2) w ramach dyscypliny, w której uczelnia posiada kategorię 
naukową A+ albo A.

(„pozwolenie z ustawy”)
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Pozwolenie – tryb uzyskania

Art. 59. 1. Uczelnia występuje z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie 
kierunku studiów wskazując ich poziom i profil. 
2. Minister wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii: 

1) PKA dotyczącej warunków prowadzenia studiów, w szczególności efektów 
uczenia się określonych w programie studiów oraz związku studiów ze strategią 
uczelni; …

3. PKA wyraża opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 
doręczenia wniosku przez ministra. 

4. PKA może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz 
przeprowadzać wizytacje. 

5. Minister wydaje pozwolenie, jeżeli uczelnia spełnia wymagania określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 87 oraz uzyskała pozytywne opinie, o 
których mowa w ust. 2.
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Pozwolenie – odmowa wydania

Art. 60. 1. Minister odmawia wydania pozwolenia na utworzenie kierunku 
studiów, jeżeli: … (m.in.)

uczelnia publiczna objęta jest programem naprawczym …

uczelnia nie realizuje wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli …

w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia minister wydał w 
stosunku do uczelni decyzję o cofnięciu pozwolenia na utworzenie kierunku 
studiów przyporządkowanego do tej samej dyscypliny

2. Minister może odmówić wydania pozwolenia, jeżeli według stanu na dzień 
złożenia wniosku kształcenie na danym kierunku studiów nie odpowiada 

lokalnym lub regionalnym potrzebom społeczno-gospodarczym. 
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Pozwolenie – cofnięcie

Art. 61. 1. Minister może cofnąć pozwolenie na utworzenie kierunku studiów, 
jeżeli: 

1) jakość kształcenia na danym kierunku studiów została oceniona 
negatywnie przez PKA; 

2) na danym kierunku studiów nie rozpoczęto prowadzenia kształcenia w 
okresie 2 lat od dnia wydania pozwolenia; 

3) uczelnia nie spełnia warunków do prowadzenia danego kierunku studiów 
albo przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 58 ust. 2 lub 4; …

5) kształcenie na danym kierunku studiów przestało odpowiadać lokalnym 
lub regionalnym potrzebom społeczno-gospodarczym.

(kompetencja uznaniowa)
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Studia prowadzone wspólnie

Art. 63. 1. Studia mogą być prowadzone przez uczelnię wspólnie z inną 
uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym lub międzynarodowym 
instytutem. Studia mogą być również prowadzone z udziałem zagranicznej 
uczelni lub instytucji naukowej. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów 
określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

Art. 64. 1.Uczelnia może prowadzić studia we współpracy z organem 
nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem 
przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania 
uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, 
organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy przy 
prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

Art. 65. Uczelnia może prowadzić studia dualne o profilu praktycznym z 
udziałem przedsiębiorców. Organizację studiów określa umowa zawarta w 
formie pisemnej. 
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Typy studiów

Art. 66. 1. Studia są prowadzone jako  studia stacjonarne, w ramach których 
co najmniej połowa zajęć objętych programem studiów jest realizowana z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów lub jako  studia 
niestacjonarne, w ramach których warunek ten nie musi być spełniony. 
Art. 67. 1. Studia są prowadzone: 

1) na poziomie  studiów pierwszego stopnia; 
2) na poziomie  studiów drugiego stopnia; 
3) jako  jednolite studia magisterskie. 

2. Studia są prowadzone na profilu: 
1)  praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana 
efektom uczenia się uzyskiwanym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 
praktyczne;
2)  ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest 
przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w ramach zajęć związanych z 
prowadzoną w uczelni działalnością naukową.
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Minimalny czas trwania studiów

Art. 68. 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 
semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające 
uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów.

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.

3. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do12 semestrów.

4. Studia niestacjonarne:

1) pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia trwają o co najmniej 1 semestr,

2) jednolite studia magisterskie trwają o co najmniej 2 semestry

– dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
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Standardy kształcenia

Art. 71. 1. W programach studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów:

1) lekarza, 7) fizjoterapeuty,

2) lekarza dentysty, 8) ratownika medycznego,

3) farmaceuty, 9) lekarza weterynarii,

4) pielęgniarki, 10) architekta,

5) położnej, 11) nauczyciela

6) diagnosty laboratoryjnego,

– uwzględnia się standardy kształcenia będące zbiorem reguł i warunków 

kształcenia.
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Ustalane w drodze
rozporządzenia ministra



Delegacja ustawowa

Art. 87. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1) warunki, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić studia na określonym 
kierunku, poziomie i profilu, 

2) wymagania, jakie musi spełniać program studiów, 

3) kierunki studiów prowadzone jako jednolite studia magisterskie, 

4) zakres wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów, 

5) wymagania, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić kształcenie na 
odległość, oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w 
ramach tego kształcenia,

…
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Prowadzenie studiów 
w okresie przejściowym

Art. 196. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i 
profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3 stają się 
pozwoleniami na utworzenie kierunku studiów w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
art. 1. 

Art. 197. Studia prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w 
dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, stają się studiami na takim samym 
kierunku, poziomie i profilu w rozumieniu tej ustawy. 

Art. 198. Uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i 
profilu kształcenia w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, na których 
kształcenie nie jest prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, 
wygasają. 

Art. 199. Uczelnie przyporządkują prowadzone kierunki studiów do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej 
ustawy. 

82



Tytuł i stopnie naukowe

Uprawnienia do nadawania stopni i występowania o tytuł, tryb 
uzyskiwania stopni naukowych, kształcenie doktorantów
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System stopni naukowych

Art. 172. 

1. W systemie szkolnictwa wyższego i nauki nadaje się: 

1) stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki: 

a) stopień doktora, 

b) stopień doktora habilitowanego; 

2) tytuł profesora. 

2. Stopień naukowy nadaje się w ►dziedzinie nauki i ►dyscyplinie 

naukowej. 

3. Stopień w zakresie sztuki nadaje się w ►dziedzinie sztuki i ►dyscyplinie 

artystycznej. 

4. Tytuł profesora nadaje się w ►dziedzinie. 
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Nadawanie stopni naukowych 
– właściwość organów, opłata

Art. 173. 1. Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje: 
1) w uczelni – senat lub wskazana w statucie komisja senatu (skład?); 
2) w uczelni federacyjnej – organ tej uczelni wykonujący kompetencje 
senatu; 
3) w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w międzynarodowym 
instytucie – rada naukowa. 

2. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 177. 1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, stopnia 
doktora habilitowanego lub tytułu profesora, wnosi opłatę za 
przeprowadzenie postępowania w tej sprawie. 

4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, uczelni federacyjnej, instytucie PAN, 
instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie od osoby, która 
ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej. 
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Nadawanie stopni naukowych 
– promotor, recenzent

Art. 178. Nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest 
obowiązany przyjąć funkcję promotora, funkcję recenzenta w 
postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora 
habilitowanego lub tytułu profesora, a także funkcję recenzenta, o 
którym mowa w art. 233 ust. 2. 

Art. 179. 1. Promotorowi i recenzentowi w postępowaniu w sprawie 
nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 
profesora oraz członkowi komisji habilitacyjnej przysługuje 
jednorazowe wynagrodzenie. 

Wymagania merytoryczne dotyczące recenzentów – zróżnicowane w 
zależności od celu postępowania
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Stopień doktora 
– uprawnienia do nadawania

Art. 180. 1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora posiada 
uczelnia, uczelnia federacyjna, instytut PAN, instytut badawczy albo 
międzynarodowy instytut w dyscyplinie, w której posiada kategorię 
naukową A+, A albo B+, zwane dalej „podmiotami doktoryzującymi”. 

2. Stopień doktora może być nadany również wspólnie przez uczelnie, 
instytuty PAN, instytuty badawcze albo międzynarodowe instytuty w 
dyscyplinie, w której każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+, 
w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w 
której nadawany jest stopień. Zasady współpracy w postępowaniu w 
sprawie nadania stopnia doktora określa umowa zawarta w formie 
pisemnej. 
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Stopień doktora 
– warunki uzyskania

Art. 181. 1. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada 
dyplom (adekwatny zagraniczny)

2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty 
uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone 
certyfikatem poświadczającym znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej 
co najmniej C1; 

3) posiada co najmniej 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo ujęte w 

wykazie określonym w przepisach … lub co najmniej 1 artykuł naukowy opublikowany 

w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie określonym w …  lub dzieło artystyczne o 

istotnym znaczeniu; 

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską; 

5) spełniła inne (dowolne?) wymagania określone przez podmiot doktoryzujący. 
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Stopień doktora 
– recenzenci i promotor

Art. 185. 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest 
sprawowana przez promotora lub promotorów.

2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 
3 recenzentów wskazanych przez podmiot doktoryzujący spośród osób spoza 
tego podmiotu oraz spoza uczelni, uczelni federacyjnej, instytutu PAN, instytutu 
badawczego albo międzynarodowego instytutu, których pracownikiem jest 
osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora.

3. Recenzenci, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wyznaczenia, sporządzają 
recenzje rozprawy doktorskiej. (konieczne co najmniej 2 pozytywne)

4. Promotorem albo recenzentem może być osoba posiadająca stopień 
doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

6. Promotorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 5 lat sprawowała 
opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 3 osoby ubiegające się 
o nadanie stopnia doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
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Stopień doktora – rozprawa doktorska

Art. 182. 1. Rozprawa doktorska prezentuje  ogólną wiedzę teoretyczną 
kandydata w danej dyscyplinie oraz  umiejętność samodzielnego prowadzenia 
pracy naukowej lub artystycznej.

2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest  oryginalne rozwiązanie problemu 
naukowego,  oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników 
własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo 
oryginalne dokonanie artystyczne.

3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym zbiór 
opublikowanych artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, 
technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i 
wyodrębniona część pracy zbiorowej.

Art. 192. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:
1) kształcenia doktorantów w szkole doktorskiej;
2) eksternistycznym.
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Stopień doktora – tryb postępowania

Art. 186. 1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, 
która spełniła wymagania, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 5, oraz uzyskała 
pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie 
do RDN.

Art. 187. 1. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora może 
dokonywać komisja powołana przez organ, o którym mowa w art. 173 ust. 1. 
(senat albo komisja senacka)

Art. 188. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje 
odwołanie do RDN.

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
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Stopień doktora – wznowienie 
postępowania, stwierdzenie nieważności

Art. 189. 1. Przesłankami wznowienia postępowania o nadanie stopnia 
doktora mogą być ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień został 
nadany na podstawie rozprawy doktorskiej powstałej z naruszeniem prawa, w 
tym praw autorskich.

2. Organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest RDN. 
RDN wskazuje podmiot doktoryzujący, który prowadzi postępowanie.

Art. 190. Podmiot doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu 
stopnia doktora, jeżeli osoba ubiegająca się o stopień przypisała sobie autorstwo 
istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia 
naukowego. (a jeżeli nie podejmie takiej decyzji?)

A kompetencje do stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia? (np. rażące 
naruszenie prawa)
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Szkoły doktorskie

Art. 193. 1. Kształcenie doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej.

2. Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia doktorantów w co 
najmniej 2 dyscyplinach, o których mowa w ust. 3 lub 4.

3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię, uczelnię federacyjną, 
instytut PAN, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut posiadające 
kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach, zwane dalej 
„podmiotem prowadzącym szkołę doktorską”.

4. Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie … 
(analogicznie jak nadawanie stopnia)

6. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może prowadzić tylko jedną szkołę 
doktorską w danej dyscyplinie.

7. Za kształcenie w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.
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Szkoły doktorskie - kształcenie

Art. 196. 1. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.

2. Z dniem rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej wyznacza się promotora 
lub promotorów.

3. Kształcenie doktoranta jest prowadzone na podstawie programu kształcenia 
oraz indywidualnego planu badawczego.

Art. 197. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, 
opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności 
harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go 
podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

2. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia 
określonego w programie kształcenia.

3. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
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Szkoły doktorskie – skreślenie z listy

Art. 198. 1. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:

1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;

2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym 
planie badawczym;

2. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:

1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 202

Art. 202. 1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem 
szkoły doktorskiej.

2. Doktorant jest obowiązany w szczególności do realizacji programu kształcenia 
i indywidualnego planu badawczego oraz składania sprawozdań w tym zakresie.
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Szkoły doktorskie 
– uprawnienia doktorantów

Art. 203. 1. Doktorantowi przysługuje prawo do przerw wypoczynkowych w 
wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku.

2. Doktorantowi przysługuje prawo do ubezpieczenia społecznego i 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.

Art. 205. 1. Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach 
doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

4. Wysokość stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 110% minimalnego wynagrodzenia – do miesiąca, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa;

2) 170% minimalnego wynagrodzenia – po miesiącu, w którym została 
przeprowadzona ocena śródokresowa.
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Stopień doktora habilitowanego –
uprawnienie do nadawania

Art. 213. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego posiada uczelnia, uczelnia 
federacyjna, instytut PAN, instytut badawczy albo 
międzynarodowy instytut, w dyscyplinie, w której 
posiada kategorię naukową A+ albo A, zwane dalej 
„podmiotami habilitującymi”.
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Stopień doktora habilitowanego –
wymagania

Art. 214. 1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, 
która:

1) posiada stopień doktora;

2) posiada osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące 
znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny;

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo 
artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub 
instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej.
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Stopień doktora habilitowanego –
wymagania

Art. 214. 2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić:

1) monografia naukowa wydana przez wydawnictwo ujęte w wykazie 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 260 ust. 2 pkt 1;

2) cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w 
czasopismach naukowych ujętych w wykazie określonym w przepisach 
wydanych na podstawie art. 260 ust. 2 pkt 2;

3) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, 
technologiczne lub artystyczne;

4) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest 
indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego.
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Stopień doktora habilitowanego –
wymagania (habilitacja „grantowa”)

Art. 214. 4. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się 
do osoby, która spełniła przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) jako kierownik projektu otrzymała grant przyznany przez 
Europejską Radę do spraw Badań Naukowych;

2) jako kierownik projektu i zespołu badawczego zrealizowała projekt 
finansowany w ramach konkursu grantowego o uznanej renomie 
międzynarodowej określonego w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 5 i uzyskała rozliczenie tego projektu.

Lista „grantów o uznanej renomie międzynarodowej” - rozporządzenie
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Stopień doktora habilitowanego –
procedura (wszczęcie postępowania)

Art. 215. 1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za 
pośrednictwem RDN.

Art. 216. 1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go 
podmiotowi habilitującemu w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania.

2. W terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku, podmiot habilitujący 
może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego. W tym przypadku zwraca się 
wniosek do RDN w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny 
podmiot habilitujący i przekazuje wniosek temu podmiotowi. Przepisu ust. 2 
nie stosuje się.
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Stopień doktora habilitowanego –
procedura (komisja i recenzenci)

Art. 215. 4. W terminie 10 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza spoza 
podmiotu habilitującego:

1) 4 członków komisji habilitacyjnej spośród osób o uznanej renomie naukowej, w 
tym międzynarodowej, w tym recenzenta i przewodniczącego, oraz

2) 2 recenzentów niewchodzących w skład komisji habilitacyjnej.

5. Dane osobowe recenzentów niewchodzących w skład komisji habilitacyjnej nie 
podlegają ujawnieniu i nie stanowią informacji publicznej.

6. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o 
członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję 
habilitacyjną. Komisja składa się z:

1) 4 członków wyznaczonych przez RDN;

2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 
zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza;

3) recenzenta spoza podmiotu habilitującego.
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Stopień doktora habilitowanego –
procedura (uchwała komisji)

Art. 215. 7. W terminie 12 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej 
recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w 
art.214 ust. 1 pkt 2 i przygotowują recenzje. Recenzenci niewchodzący w skład 
komisji habilitacyjnej przekazują recenzje komisji habilitacyjnej za 
pośrednictwem RDN. (recenzje dotyczą „istotnego wkładu”)

8. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w 
zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego.

9. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Na 
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia komisja podejmuje uchwałę 
w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 
2 recenzje są negatywne.
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Stopień doktora habilitowanego –
procedura (nadanie stopnia)

Art. 215. 10. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia 
otrzymania recenzji przekazuje podmiotowi habilitującemu 
uchwałę, o której mowa w ust. 9, wraz z uzasadnieniem i 
dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego.

11. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 9, podmiot 
habilitujący, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania,  nadaje 
stopień doktora habilitowanego albo  odmawia jego nadania. 
Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia w przypadku gdy 
opinia, o której mowa w ust. 9, jest  negatywna.
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Stopień doktora habilitowanego –
procedura (kontrola instancyjna)

Art. 220. 1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN. Przepisy art. 
188 ust. 2–4 stosuje się.

Art. 221. Do wznowienia postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego oraz do stwierdzenia 
nieważności decyzji o nadaniu tego stopnia stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 189 i art. 190.

Uwagi co do nadzwyczajnej kontroli instancyjnej analogiczne jak 
przy procedurze dot. stopnia doktora 
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Stopień doktora habilitowanego –
zakaz ponowienia procedury

Art. 215. 12. W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania 
stopnia doktora habilitowanego, te same osiągnięcia naukowe 
albo artystyczne nie mogą być podstawą do ponownego 
ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

13. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji 
habilitacyjnej:

1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego w innym podmiocie habilitującym;

2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego przez okres 2 lat.
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Stopień doktora habilitowanego –
jawność postępowania

Art. 217. 1. Na stronie internetowej podmiotu habilitującego 
udostępnia się wniosek osoby ubiegającej się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego, informację o składzie komisji 
habilitacyjnej, recenzje oraz uchwałę zawierającą opinię w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z 
uzasadnieniem.
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Tytuł profesora - wymagania

Art. 223. 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która:

1) posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz: (wymagania łączne)

a) prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe, których efektem były 
wybitne osiągnięcia naukowe,

b) kierowała zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w 
drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

c) prowadziła badania naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych 
trwające co najmniej 3 miesiące;

2) posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz prowadziła 
działalność w zakresie twórczości artystycznej, której efektem były wybitne 
osiągnięcia artystyczne.

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć 
naukowych albo artystycznych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej 
stopień doktora. 
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Tytuł profesora – procedura nadawania

Art. 224. 1. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna 
się na wniosek  (zainteresowanej) osoby zawierający uzasadnienie 
wskazujące na spełnienie wymagań (ustawowych), składany do RDN.

2. RDN może odmówić wszczęcia postępowania w sprawie nadania 
tytułu profesora. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
przysługuje zażalenie do RDN.

3. RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii w zakresie 
spełnienia wymagań (ustawowych). Dane osobowe recenzentów nie 
podlegają ujawnieniu i nie stanowią informacji publicznej.

4. Opinia jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia zlecenia jej wydania.
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Tytuł profesora –
recenzenci w postępowaniu

Art. 225. Recenzentem w postępowaniu w sprawie nadania tytułu 
profesora może być osoba posiadająca:

1) tytuł profesora w zakresie danej dziedziny lub

2) co najmniej stopień doktora zatrudniona przez co najmniej 5 lat w 
zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, 
która:

a) przez okres co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołem 
badawczym oraz

b) posiada znaczący dorobek naukowy.
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Tytuł profesora – decyzja RDN

Art. 224. 5. RDN, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania opinii, 
wydaje decyzję w sprawie:

1) wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
wnioskodawcy tytułu profesora albo

2) odmowy wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
wnioskodawcy tytułu profesora.

6. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w 
terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

7. RDN rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 6 
miesięcy od dnia jego doręczenia.

9. W postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora biorą udział 
członkowie RDN posiadający tytuł profesora. 
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Tytuł profesora – wniosek do Prezydenta

Art. 226. 1. RDN, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w 
art. 224 ust. 5 pkt 1, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o 
nadanie tytułu profesora.

2. Wniosek o nadanie tytułu profesora oraz opinie recenzentów upublicznione w 
systemie POLON

3. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich 
przez osobę, której dotyczy wniosek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może 
zwrócić się do RDN o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w 
nauce przy PAN.

4. W przypadku wydania opinii potwierdzającej możliwość naruszenia praw 
autorskich, RDN wznawia postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora 
lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności tego 
postępowania. 
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 162. 1. Jednostki organizacyjne, będące jednocześnie jednostką naukową 
w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4, które w dniu wejścia w życie 
ustawy, o której mowa w art. 1, posiadają kategorię naukową C lub nie 
posiadają kategorii naukowej, tracą uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie ustawy 
uchylanej w art. 157 pkt 2.

2. Uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego, przyznane na podstawie przepisów 
dotychczasowych, stają się uprawnieniami uczelni do nadawania stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
art. 1.
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 165. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. uczelnie, instytuty 
badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowe 
instytuty naukowe oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
składają do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oświadczenia w 
sprawie przyporządkowania posiadanych uprawnień do nadawania stopnia 
doktora lub doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z 
dziedzin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 
ustawy, o której mowa w art. 1. 

2. W terminie 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia Centralna Komisja do 
Spraw Stopni i Tytułów może wnieść sprzeciw w drodze decyzji 
administracyjnej, dokonując jednocześnie przyporządkowania innego niż 
wskazane w oświadczeniu, po zasięgnięciu opinii Komitetu Polityki Naukowej. 
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Uprawnienia do nadawania stopni 
-okres przejściowy

Art. 165. 3. W terminie do 30 kwietnia 2019 r. Centralna Komisja 
do Spraw Stopni i Tytułów wydaje komunikat o:

1) przyporządkowaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora lub 
doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny w jednej z dziedzin 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy, o 
której mowa w art. 1;

2) uprawnieniach przyporządkowanych do dziedzin i dyscyplin 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy, o 
której mowa w art. 1, na podstawie których w okresie do 31 grudnia 2023 r. 
mogą być nadawane stopnie doktora lub doktora habilitowanego.
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Postępowania w sprawie nadania stopni 
-okres przejściowy

Art. 163. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, 
o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach nadania uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w rozumieniu ustawy 
uchylanej w art. 157 pkt 2, prowadzi się na podstawie przepisów 
dotychczasowych, z tym że uprawnienia nadaje się w dziedzinach i 
dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 
ustawy, o której mowa w art. 1.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek jednostki 
organizacyjnej uczelni, uczelnia wstępuje w prawa strony tego postępowania.
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Pracownicy uczelni

Stabilizacja zatrudnienia, ścieżki kariery, oceny
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 119. Pracownikami uczelni są  nauczyciele akademiccy 
oraz  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Art. 121. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w 
następujących grupach pracowników:

1) dydaktycznych;
2) badawczych;
3) badawczo-dydaktycznych.
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Formy zatrudnienia w uczelni

Art. 123. 1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta.

2. Na stanowisku:
1) profesora – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora;
2) profesora uczelni – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 
stopień doktora oraz znaczące osiągnięcia:

a) dydaktyczne – w przypadku pracowników dydaktycznych,
b) naukowe – w przypadku pracowników badawczych,
c) naukowe lub dydaktyczne – w przypadku pracowników badawczo-
dydaktycznych;

3) adiunkta – może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień 
doktora;
4) asystenta – może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 
magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.
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Nauczyciele akademiccy

Art. 124. 1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem uczelni następuje na 
podstawie umowy o pracę.
2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w danej uczelni jest 
zawierana na czas:

1) nieokreślony albo
2) określony na okres do 4 lat. 

Art. 127. 1. Podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego jest 
uczelnia, w której jest on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Nauczyciel akademicki może mieć tylko jedno podstawowe miejsce pracy.
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Nauczyciele akademiccy

Art. 130. 1. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z 
nauczycielem akademickim w szczególności w przypadku:

1) otrzymania oceny negatywnej, o której mowa w art. 135 ust. 1;
2) podjęcia lub wykonywania dodatkowego zatrudnienia bez zgody 
rektora, o której mowa w art. 132 ust. 1.

2. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem 
semestru, w trakcie którego nastąpiło wypowiedzenie, z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia.
3. Rektor rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z nauczycielem 
akademickim w przypadku otrzymania dwóch kolejnych ocen 
negatywnych..
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Nauczyciele akademiccy – oceny okresowe

Art. 135. 1. Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej w szczególności 
w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 122, oraz 
przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o 
własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo 
negatywna.
2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na 
wniosek rektora…
3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 
stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz 
samorządu doktorantów. 
7. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana 
nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej 
oceny. 
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Nauczyciele akademiccy – wynagrodzenia

Art. 145. Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego w uczelni publicznej dla:

1) profesora – wynosi 300%,
2) profesora uczelni – wynosi 250%,
3) adiunkta – wynosi 195%,
4) asystenta – wynosi 125%,
5) pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – wynosi 
100%

– minimalnego wynagrodzenia.
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Finansowanie systemu

Zakres i formy finansowania, finansowe wzmacnianie „doskonałości 
naukowej”

12
4



Zakres przedmiotowy finansowania

Art. 360. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na: 

1) utrzymanie potencjału dydaktycznego, w tym: 
a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 

b) utrzymanie uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, 

c) rozwój zawodowy pracowników uczelni; 

2) utrzymanie potencjału badawczego, w tym: 
a) prowadzenie działalności naukowej, 

b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo–badawczej oraz infrastruktury informatycznej o 

wartości nieprzekraczającej 500 000 złotych, 

c) kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz 

międzynarodowych instytutach; 

3) konkursy „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna 

inicjatywa doskonałości”; 
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Zakres przedmiotowy finansowania

Art. 360. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na: 

5) inwestycje związane z:
a) kształceniem,

b) działalnością naukową,

c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCBR i NCN;

6) utrzymanie:
a) unikatowych w skali kraju aparatury naukowo–badawczej lub stanowiska 

badawczego,

b) specjalnej infrastruktury informatycznej

– mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

10) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej …

126



Kryteria określania wysokości dotacji

Art. 362. 1. Wysokość dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 360 
pkt 1, 2, 4 i 7, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 392.

2. Wysokość dotacji ze środków finansowych o których mowa w art. 360 pkt 1 
zależy w szczególności od:

1) przynależności uczelni do danej grupy uczelni;
2) liczby nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonarnych;
3) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach (wykonawczych)

3. Wysokość dotacji ze środków finansowych o których mowa w art. 360 pkt 2 
zależy w szczególności od:

1) liczby doktorantów;
2) kategorii naukowych podmiotu w poszczególnych dyscyplinach;
3) współczynników kosztochłonności określonych w przepisach (wykonawczych)
4) liczby osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy.
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Przyznawanie środków – okres przejściowy

Art. 224. 1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. do przyznawania 
środków finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a 
i art. 94b ustawy uchylanej w art. 157 pkt 3, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
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Kryteria –uznaniowa decyzja ministra

Art. 362. 8. W uzasadnionych przypadkach minister może 
dokonać zwiększenia wysokości dotacji przyznanej ze 
środków finansowych, o których mowa w art. 360 pkt 1, 2 i 4. 
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Środki samorządowe

Art. 366. Jednostka samorządu terytorialnego, związek 
jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropoli-
talny może przyznać uczelni publicznej środki finansowe.



Finansowanie infrastruktury

Art. 367. 1. W ramach środków finansowych, o których mowa w art. 360 pkt 5 lit. b, 
co najmniej 50% środków przeznacza się na finansowanie infrastruktury wpisanej na 
Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zwaną dalej „Mapą”. Mapa stanowi wykaz 
inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. 

3. Nabór wniosków o wpisanie inwestycji na Mapę jest przeprowadzany nie rzadziej 
niż raz na 4 lata. Do naboru stosuje się odpowiednio przepisy art. 371 ust. 2 i 3.

4. Wniosek o wpisanie infrastruktury na Mapę składa uczelnia, instytut PAN, instytut 
badawczy lub międzynarodowy instytut. (Kryteria oceny wniosków – ust. 5)

Art. 368. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w art. 360 pkt 5 lit. b 
obejmuje:

1) inwestycje w zakresie aparatury naukowo–badawczej oraz infrastruktury 
informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 złotych;
2) inwestycje budowlane.
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Programy i przedsięwzięcia służące 
realizacji polityki naukowej państwa

Art. 370. 1. Minister ustanawia programy i przedsięwzięcia w celu realizacji 
polityki naukowej państwa.

Art. 371. 1. Minister ogłasza nabory do programów. (komunikat w BIP)

Art. 372. Przy przyznawaniu środków finansowych w ramach programów 
uwzględnia się:

1) poziom merytoryczny wniosku lub
2) potencjał wnioskodawcy, lub
3) wpływ na poszerzenie stanu wiedzy, lub
4) użyteczność wyników prac lub zadań, lub
5) społeczną odpowiedzialność nauki.

Art. 373. 1. Minister przekazuje środki finansowe w ramach programów i 
przedsięwzięć na podstawie umowy. 
(Rozliczanie środków zgodnie z przepisami o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności albo zgodnie z umowami międzynarodowymi )
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Konkurs „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza” 

Art. 381. 1. Minister ogłasza cyklicznie konkurs „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza”, którego celem jest podniesienie międzynarodowego 
znaczenia działalności naukowej uczelni.

2. W ramach konkursu środki finansowe może otrzymywać nie więcej niż 10 
uczelni akademickich lub uczelni federacyjnych.

3. Wysokość środków finansowych w danym roku dla uczelni w ramach 
konkursu nie może przekroczyć 10% dotacji ze środków finansowych, o 
których mowa w art. 360 pkt 1 i 2, przyznanej w roku poprzedzającym rok 
zawarcia umowy…
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Konkurs „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza” 

Art. 382. 1. Do konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” może przystąpić 
uczelnia akademicka lub uczelnia federacyjna, która:

1) prowadzi działalność naukową w co najmniej 6 dyscyplinach i posiada kategorię 
naukową A+ albo A w co najmniej połowie tych dyscyplin;
2) nie posiada kategorii naukowej B ani C w jakiejkolwiek dyscyplinie;
3) prowadzi szkołę doktorską;
4) nie posiada negatywnej oceny programowej;
5) nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 383 ust. 1.

2. Wniosek o udział w konkursie zawiera plan obejmujący cele w zakresie podniesienia 
poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia oraz opis działań 
zmierzających do ich osiągnięcia w okresie 6 lat.
5. Wniosek podlega ocenie dokonywanej przez powołany przez ministra 
międzynarodowy zespół ekspertów posiadających znaczący dorobek naukowy. 
Art. 383. 1. Minister zawiera umowę z uczelnią, której wniosek został oceniony 
pozytywnie.  

133



Konkurs „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza” – okres przejściowy

Art. 288. 1. Pierwsza edycja konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” … 
zostanie ogłoszona nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

2. Do pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” może 
przystąpić uczelnia akademicka, w której:

1) spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) co najmniej połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu 
ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki 
organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 
dziedzinach albo

b) co najmniej 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi w rozumieniu 
ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki 
organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dziedzinach;

2) żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy 
uchylanej w art. 157 pkt 4 nie posiada kategorii naukowej C;

3) żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.
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Konkurs 
„Regionalna inicjatywa doskonałości” 

Art. 387. 1. Minister ogłasza cyklicznie konkurs „Regionalna inicjatywa 
doskonałości”, którego celem jest umocnienie znaczenia działalności 
naukowej uczelni w określonych przez niego dyscyplinach.

2. W ramach konkursu środki finansowe mogą otrzymać nie więcej niż 2 
uczelnie w każdej dyscyplinie.

3. Uczelnia będąca laureatem konkursu w dyscyplinie otrzymuje 
zwiększenie dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 360 
pkt 1 i 2, w wysokości nie większej niż 2% dotacji z tych środków 
przyznanej w roku poprzedzającym rok zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 389 ust. 1. W przypadku gdy uczelnia jest laureatem konkursu w 
więcej niż 3 dyscyplinach, zwiększenie nie może łącznie przekroczyć 6%.
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Konkurs 
„Regionalna inicjatywa doskonałości” 

Art. 388. 1. Do konkursu „Regionalna inicjatywa doskonałości” może 
przystąpić uczelnia akademicka, która:

1) posiada kategorię naukową A+ albo A w dyscyplinie określonej w ogłoszeniu o 
konkursie;
2) prowadzi szkołę doktorską;
3) nie spełnia warunków udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o 
których mowa w art. 382 ust. 1. 

2. Wniosek o udział w konkursie zawiera plan obejmujący cele w zakresie 
podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości 
kształcenia w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz opis działań 
zmierzających do ich osiągnięcia w okresie 4 lat.
5. Wniosek podlega ocenie dokonywanej przez zespół ekspertów 
posiadających znaczący dorobek naukowy powołany przez ministra.  
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Konkurs „Regionalna inicjatywa 
doskonałości” – okres przejściowy

Art. 289. 1. Pierwsza edycja konkursu „Regionalna inicjatywa doskonałości” … 
zostanie ogłoszona nie później niż do dnia 31 marca 2019 r. 

2. Do pierwszej edycji konkursu „Regionalna inicjatywa doskonałości” może 
przystąpić uczelnia akademicka, w której:

1) co najmniej jedna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w 
rozumieniu ustawy uchylanej w art. 157 pkt 4 posiada kategorię naukową A+ 
albo A oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora

2) nie spełnia warunków udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości –
uczelnia badawcza”, o których mowa w art. 288 ust. 2.
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Obsługa bankowa finansów uczelni

Art. 400. 1. Uczelnia posiada fundusz:
1) stypendialny;
2) wsparcia osób niepełnosprawnych.

2. Uczelnia publiczna oraz uczelnia federacyjna posiada:
1) fundusz zasadniczy;
2) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

Art. 410. 1. BGK prowadzi obsługę bankową rachunków funduszy, o 
których mowa w art. 400 ust. 1.
2. Koszty obsługi bankowej, o której mowa w ust. 1, są pokrywane przez 
ministra ze środków finansowych, o których mowa w art. 360 pkt 4 i 7.
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