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Pan Jaroslaw G O W I N ^ 

W odpowiedzi na pi^aR) Pana Ministra Nr DLP.ZLS. 1201.24.2017 z dnia 18 wrzesnia 

2017 r., dotycz^ce: 

1) projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, 

2) projektu ustawy — Przepisy wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym 

i nauce, w zal^czeniu przesylam tabelaryczne zestawienie uwag i propozycji 

do przedmiotowych projektow. 

Jednoczesnie pragn? zwrocic szczegolng uwag? na zapisy dotyczqce koniecznosci 

pokrywania kosztow ksztatcenia studentow cywilnych w uczelniach wojskowych z budzetu 

Ministra Obrony Narodowej, co obci^y budzet resortu dodatkowymi kosztami. 

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) uczelnie wojskowe otrzymujg dotacje z budzetu panstwa 

z dwoch zrodel, t j , z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz z Ministerstwa 

Obrony Narodowej. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego planuje i przekazuje uczelniom 

wojskowym dotacje na utrzymanie i dziatalnosc dydaktyczn^ zwi^zan^ z ksztalceniem 

i utrzymaniem studentow cywilnych, natomiast Minister Obrony Narodowej udziela 

uczelniom wojskowym dotacji na zadania zwi^zane z ksztalceniem studentow b^d^cych 

zolnierzami zawodowymi lub kandydatami na zolnierzy zawodowych oraz na zadania 

zwi^ane z obrony narodow^. 

Propozycje zawarte w projekcie ustawy - Prawo a szkolnictwie wyzszym i nauce 

zaktadaj^, iz uczelnie wojskowe (zarowno w zakresie studentow cy>vilnych, jak 

i wojskowych) finansowane bylyby ze ^rodk6w, kt6rych dysponentem jest Minister Obrony 

Narodowej. 

Przyj^cie takiego zatozenia zobowi^ywaloby resort obrony narodowej 

do zabezpieczenia wydatkow zwi^zanych z finansowaniem „student6w cywilnych" 

(szacunkowy koszt ok. 230 mln zl) lub do rezygnacji z ksztalcenia ich w uczelniach 

wojskowych. W przypadku rezygnacji z ksztatcenia studentow cywilnych nalezaloby si? 



Iiczy6 z koniecznoSci^ znacz^cego ograniczenia potencjahi kadry dydaktycznej w uczelniach 

wqjskowych oraz pracownikow, zajmuj^cych si? obshigg admmistracyjnq studentow. 

Nalezy jednoczesnie zaznaczyc, ii w ramach wydatkow na potrzeby resortu obrony 

narodowej, utrzymanie w uczelniach wojskowych studentow cywilnych nie mieSci si? 

w definicji potrzeb obronnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 25 maja 2001 r. 

o przebudowie i modemizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 716, z pozn. zm.) i mogloby zosta6 zakwestionowane przez Najwyzsz^ Izb? Kontroli. 

Biorgc powy^ze pod uwag?, proponuj? pozostawienie zapisow dotycz^cych 

finasowania uczelni wojskowych w dotychczasowym brzmieniu. 

Zalaczniki: 2 na 33 str. 
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Zaiqcznik nr 1 

UWAGI DO P R O J E K T U USTAWY - PRAWO O S Z K O L N I C T W I E W Y Z S Z Y M I NAUCE 

Lp. Artykui 
ustawy 

Zapis projektu Propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie 

Uwaga ogolna UzupeJnic projekt 
zastosowanych poj?c. 

o siownik Brak slownika poj^c stosowanych 
w ustawie powoduje zwi^kszenie 
dowolnosci inteipretacji. 

Art. 5 ust. 4 „4. Minister wla^ciwy do spraw 
szkolnictwa wy^szego i nauki okresli, 
w drodze rozporz^dzenia: 

1) dziedziny nauki i dyscypliny 
naukowe oraz dyscypliny 
artystyczne w ramach dziedziny 
sztuki, maj^c na uwadze 
systematyk? dziedzin i dyscyplin 
przyj?t4 przez Organizacj? 
Wspolpracy Gospodarczej 
iRozwoju (OECD);". 

Nadac brzmienie: 
„4. Minister wtasciwy do spraw 

szkolnictwa wyzszego i nauki okresli, 
w drodze rozporz^dzenia: 

1) dziedziny nauki i dyscypliny 
naukowe oraz dyscypliny artystyczne 
w ramach dziedziny sztuki, maj^c na 
uwadze systematyk^ dziedzin 
i dyscyplin przyj^t^ przez Organizacj? 
Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz uwzgl^dniaj^c 
specyfikf uczeini nadzorowanych 
przez innych ihinistrdw;". 

Studia prowadzone w uczelniach 
woj skowy ch znaj d^ si? poza 
klasyfikacj^OECD. 
Niezmiemie istotnym j est, aby 
uczelnie wojskowe mogty 
przyporz^dkowac aktualnie 
prowadzone badania naukowe, jak 
i kierunki studiow do nowej 
dyscypliny nauki. Przyjmowana 
na mocy ustawy klasyfikacja nauk 
powinna uwzgl^dnic albo nauki 
wojskowe, albo nauki 
o obronnosci albo nauki 
o bezpieczehstwie. Istnieje 
potrzeba okreslenia dziedzin tak, 
aby mozna byJo okreslic 
wskazniki kosztochlonnosci 
prbwadzonych kierunkow 
studiow. 

Art. 7 ust. 1 Proponuje si? w^rod wymienianych 
typow uczeini, wskazad uczelnie 
wojskowe. 

Wskazaloby to na specyficzriq 
rol? uczeini wojsko\yych 
i pelnionej przez nie funkcji 



jednostki wojskowej. 
4. Art. 9 ust. 

pkt4 
Proponuje si? usunqc zapis „uczelnia nie 
dziala w celu osi^gni^cia zysku", jako 
sprzeczny w pozniejszym zapisem w art. 
12. 

W art. 9 przyjmuje si?, ze 
uczelnia nie dziala w celu 
osi^gni?cia zysku przez uczeini?, 
a w art. 12 jest zgoda na 
prowadzenie dziaialnosci 
gospodarczej przez uczelni?. 
Ponadto dzialalnosc ta ma bye 
wyodr^bniona organizacyjnie 
i finansowo od dzialalnosci 
wymienionej w art. 11. 
Brak spojnosci zapisow, np. 
uczelnia ksztalci w ramach 
studiow niestacjonamych 
(jedno z zadari), za ktore 
pobiera oplaty (dzialania 
te bylyby niezgodne 
z proponowanymi zapisami). 

5. Art. 11 ust. 
pkt2 

„1. Podstawowymi zadaniami uczelni 
ŝ : 
(...) 2) prowadzenie ksztalcenia na 

studiach podyplomowych lub 
w innych formach;". 

Nadac brzmienie: 
„2) prowadzenie studiow 
podyplomowych, kursow i szkolen 
w celu nabycia kwalifikacji 
hiezbfdnych na rynku pracy w 
systemie uczenia sif przez cale zycie;". 

Pomini^cie kursow 
doksztatcaj qcych (doskonalenia 
zawodowego) i szkolen 
w dzialalnosci uczelni 
wojskowych moze ograniczyc 
moiliwosi realizacji istotnej 
funkcji uczelni wojskowych, 
a mianowicie doskonalenia kadr 
na potrzeby Sil Zbrojnych RP. 
Zwi?kszy to koszty 
funkcjonowania uczelni z uwagi 
na opodatkowanie dzialalnosci 
ni.in. podatkiem VAT innej niz 



wymieniona w art. 11. 

6. Art. 15 „1. Uczeinia jest uczelniq 
akademick^, jezeli posiada kategori? 
naukow^ A+, A albo B+ w co 
najmniej jednej dyscyplinie naukowej 
albo artystycznej.". 

Nadac brzmienie: 
„1. Uczeinia jest uczelniq akademick^, 
jezeli posiada kategori? naukowq A+, A 
albo B+ w CO najmniej jednej dyscyplinie 
naukowej albo artystycznej albo B w co 
najmniej dwdch dyscypUnach 
naukowych albo artystycznej 
lub altematywnie dbdac do tre^ci 
artykuhi „kategorii naukowej B co 
najmniej w dw6ch dyscyplinach 
naukowych lub artystycznych". 

Uczelnie wojskowe mog^ stracic 
status uczelni akademickich staj^c 
si? uczelniami zawodowymi 
prowadz^cymi tylko studia o 
profilu praktycznym, bez 
mozliwosci ksztalcenia 
dbktorant6w. 
W my^l art. 17 ust. 1 nazwa 
„akademia" jest zastrzezona dla 
uczelni akademickiej. 

7. Art. 16ust. 5 ,,5. W przypadku zakwalifikowania do 
innej grupy uczelni, uczeinia 
dostosowuje prowadzone ksztatcenie 
do wymagan okreslonych 
odpowiednio w art. 14 ust. 1 i 2 albo 
art. 15 ust. 2, w terminie 12 miesi?cy 
od dnia ogloszenia komunikatu, o 
kt6rym mowa w ust. 1 lub 3.". 

Nadac brzmienie: 
„5. W przypadku zakwalifikowania do 
innej grupy uczelni, uczeinia dostosowuje 
prowadzone ksztalcenie do wymagan 
okreslonych odpowiednio w art. 14 ust. 1 
i 2 albo art. 15 ust. 2, w terminie 24 
miesifcy od dnia liczbhego od 
rozpoczfcia nowego roku 
akademickiego nast^puj^cego po 
ogloszeniu komunikatu, o ktorym mowa 
w ust. 1 lub 3.". 

Proponowany w projekcie termin 
jest zbyt krotki na dostosowanie 
prowadzonego ksztalcenia. 

8. Art. 18 ust. 1 
w zw. z art. 19, 
art. 20 oraz art. 
23 

„1. Organami uczelni: 
1) publicznej - ŝ  rada uczelni, rektor 

i senat;" 

Dodac w art. 18 po ust. 1 ust. la w 
brzmieniu: 
„W'odniesieniu do uczelni wojskowych 
nie powoluje si? rady uczelni.", 
lub altematywnie: 

Powolywanie rady uczelni w 
uczelniach wojskowych moze 
skutkowa6 nieuzasadnionym 
ostabieniem kompetencji Ministra 
Obrony Narodowej w stosunku do 



4. 

Przyj^cie, ze wi?kszosc czionkow 
rady powolywana jest ze wspolnoty 
uczelni oraz przewodnicz^cy rady 
jest powolywany sposrod czlonkow 
wsp61noty uczelni. 
Ustanowienie wymagan formalnych 
stawianych czlonkom rady na 
zasadzie analogii do reprezentantow 
Skarbu Paristwa w spotkach prawa 
handlowego. 
Wskazanie kryteri6w oceny 
czlonk6w rady. 
Ustalenie, ze to statut uczelni okresla 
zasady wynagradzania za prac? w 
Radzie uczelni. 

uczelni przez niego 
nadzorowanych. 
Kluczowe decyzje dla rozwoju 
Uczelni podejmowane b?d^ przez 
organ skladaj^cy si? w ponad 50% 
z osob spoza wspolnoty uczelni 
wojskowych. 
Moze wystaple takze rozbieznosc 
pomi?dzy organem 
zalozycielskim i nadzoruj^cym, a 
rad^ uczelni w zakresie realizacji 
jej misji. 
W przypadku przyj?cia 
rozwiqzania altematywnego, poza 
powyzszym nalezy podniesc, ze 
wymagania stawiane osobom 
kandyduj^cym do skladu Rady 
(art. 21 projektu) nie obejmujq 
posiadania stosownej wiedzy i 
kwalifikacji do np. merytorycznej 
oceny tresci planu rzeczowo-
finansowego, sprawdwania 
nadzoru had gospodark^ 
finansow4 uczelni, czy tez 
sprawowania nadzoru nad 
zarz^dzaniem uczelnig i to 
pomimo zakladanego 
wynagrodzenia za.prac? w 
skladzie Rady. Skoro Rada uczelni 
ma posiada(S kompetehcje w duzej 
mierze analogicznedo 
kompetencji rady nadzorczej 



spotki prawa handlowego, 
wlasciwe wydaje si? postawienie 
rowniez analogicznych wymagan 
w zakresie kwalifikacji jak przy 
reprezentacji Skarbu Panstwa w 
radach nadzorczych spotek. 
Ponadto nalezy zauwazyc, ze w 
projekcie nie wskazano kryteriow 
oceny pracy czlonka rady przez 
senat uczeini. 
Koszty wyriagrodzenia osob 
pelni^cych funkcje w Radzie 
mog^ stanowic duze obci^zenie, 
szczegolnie dla maiych uczeini. 
W^tpliwosci natury prawnej budzi 
koniecznosc dodatkowego 
wynagrodzenia za prac? w Radzie 
dla czlonkow zatrudnionych w 
uczeini na innych stanowiskach. 
Oznacza to koniecznosc 
wyplacania drugiego 
wynagrodzeiiia u tego samego 
pracodawcy, co stoi w 
sprzecznosci z Kodeksem pracy. 
Proponuje si? delegowac 
uprawnienia do regulacji kwestii 
wynagrodzenia do senatu uczeini. 



9. Art. 26 ust. 5 Proponuje si? zapis w brzmieniu 
„5. Kadencja kolegjum elektorow trwa 4 
lata i rozpoczyna si? z dniem rozpocz?cia 
kadencji senatu" ograniczyd do czasu 
trwahia studiow w ramach uczelni 
zawodowych. 

Biorqc pod uwag?, ze studia 
w uczelniach zawodowych 
maj^ trwac 3 lata, nie ma 
mo^liwoSci, aby studenci 
wybrani do kolegjum 
elektorow pelnili swoj^ 
kadencj? przez 4 lata. 

10. Art. 36 ust 1 „1. Publiczna uczelnia akademicka 
wraz z inn^ publicznq uczelni^ 
akademick% instytutem badawczym, 
instytutem PAN lub 
mi?dzynarodowym instytutem, jezeli 
maj^ siedzib? w tym samym 
wojewodztwie, mog^ utworzyc 
uczelni? federacyjn^." 

Proponuje si? ust. 1 nadac nast?puj^ce 
brzmienie: 
„1. Publiczna uczelnia akademicka wraz 
z inn^ pubhczn^ uczelniq akademick^, 
instytutem badawczym, instytutem PAN 
lub mi?dzynarodowym instytutem, mog^ 
utworzyc uczelni? federacyjnq jezeli 
prowadzji dzialalnosc naukowq 
przyporz3|dkowanq co najmniej do 
dw6ch tych samych dyscyplin 
naukowych lub prowadzq ksztalcenie 
na CO najmniej dw6ch kierunkach 
przyporzqdkowanych do tych samych 
dyscyplin naukowych/' 

Przyj?cie propozycji umozliwi 
tworzenie federacji uczelniom o 
podobnym pfofilu dzialania, a tym 
samym umozliwi utrzymanie kat. 
A, A+ i B+ mniejszym uczelniom. 
Uwarunkowanie mozliwosci 
tworzenia uczelni federacyjnych 
w uzaleznieniu od lokalizacji nie 
znajduje uzasadnienia. 

11. Art. 40a Po art. 40 proponuje si? dodac art. 40a „Art. 40a. Rada Ministr6w tworzy 
uczelni? wojskow% likwiduje uczelni? 
wojskowg lub zmienia jej nazw? w 
drodze rozporz^dzenia, na wniosek 
Ministra Gbrony Narodowej, zlozony po 
zasi?^i?ciu opinii ministra wlasciwego 
do spraw szkolnictwa wyzszego 
i nauki".; 

Powyzsza propozycja 
podyktowana zostala potrzeby 
osi^ni?cia sp6jnoSci 
projektowanych regulacji z 
pbstanowieniami zawartymi w 
wojskowej ustawie pragmatycznej 
oraz wydanym na jej podstawie 
rozporzgdzeniem Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 14 wrze^nia 
2014 r. w sprawie trybu 
wyznaczania zolnierzy 



zawodowych na stanowiska 
stuzbowe i zwalniania z tych 
stanowisk (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1292, z pozn. zm.), gdzie 
okreslono tryb wyznaczariia 
zolnierzy zawodowych na 
stanowiska sKizbowe i zwalniania 
z tych stanowisk. 
W art. 44 przedmiotowej ustawy 
wskazano bowiem organy 
wlasciwe do wyznaczania 
zolhierzy zawodowych na 
stanowiska sluzbowe i zwalniania 
z tych stanowisk, zatem zolnierze 
zawodowi ŝ  wyznaczani na 
stanowiska stuzbowe i zwalniani z 
tych stanowisk, nie zas 
powotywani i z nich odwotywani. 

12.1 Art. 58 ust. 3 1 „3. Uczelnia akademicka, ktora w 
dyscyplinie, do ktorej 
przyporz^dkowany jest kierunek 
studiow, posiada: 
1) kategori? naukow^ B+ moze 

uzyskac pozwolenie na utworzenie 
kieninku studiow o profilu 
praktycznym lub o profilu 
ogolnoakademickim na 
okreslonym poziomie studiow;". 

Proponuje si? ust. 3 nadac nast?puj^ce 
brzmienie: 
„3. Uczelnia akademicka, ktora w 
dyscyplinie, do ktorej przyporz^dkowany 
jest kierunek studiow, posiada: 

1) kategori? naukow^ B+ lub B w co 
najmniej dw6ch dyscyplinach, 
moze uzyskac pozwolenie na 
utworzenie kierunku studiow o 
profilu praktycznym lub o profilu 
ogolnoakademickim na okreslonym 
poziomie studiow;". 

Proponowana w projekcie zmiana, 
pomimo, ze idzie we wlasciwym 
kierunku, moze okazac si? zbyl 
restrykcyjna i w praktyce 
uniemo^iliwi zbyt wielu uczelniom 
prowadzenie studiow o profilu 
akademickim. Propozycja MON 
ma na celu zabezpieczenie przed 
tak niekorzystnym 
rozstrzygni?ciem. 

13.1 Art. 60 ust. 2 I „2. Minister moze odmowic wydania 
pozwolenia, jezeli wedhig stanu na 

U s u h 4 6 w calosci. Przeslanka umoiliwiaj^ca 
niewydanie i coftii?cie 



dzien zlozenia wniosku ksztalcenie na 
danym kierunku studiow nie 
odpowiada lokalnym lub regionalnym 
potrzebom spoleczno-gospodarczym.". 

• 

pozwolenia na utworzenie 
kierunku studiow jest 
zdefiniowana malo precyzyjnie. 
Doprecyzowania wymagaj^ 
kwestie, w jaki sposob okre^lane 
b?d4 regionalne i lokalne potrzeby 
spoleczno-gospodarcze oraz kto 
b?dzie ich dokonywal. 
Lobby uczelni silniejszych w 
regionie moze doprowadzic do 
likwidacji kierunku studiow 
uczelni „slabszej" z przyczyn 
pozamerytory cznych. 

14. Art. 61 ust.l „1. Minister moze cofii^c pozwolenie 
na utworzenie kierunku studiow, 
jezeli: 

(...) 5) ksztalcenie na danym 
kierunku studiow przestalo 
odpowiadac lokalnym lub 
regionalnym potrzebom 
spoleczno-gospodarczym.". 

Punkt 5 w ust. 1 usun^c w calosci. Jak powyzej. 

15. Art. 75 ust. 1 „ 1 .Uczeinia posiadajqca kategori? 
naukowg A+ albo A w zakresie 
dyscyplin, do kt6rych jest 
przyporz^dkowany kieninek studiow, 
lub pozytywn^ ocen? jakosci 
ksztalcenia na tym kierunku, poziomie 

. i profilu studiow moze potwierdzic 
osobie ubiegaj^cej si? o przyj?cie na 
studia efekty uczenia si? uzyskane w 
ramach ksztalcenia zorganizowahego 
instytucjonalnie poza systemem 

Wskazanemu przepisowi proponuje si? 
nadac nast?puj^ce brzmienie: 
„1 .Uczeinia posiadaj^ca kategori? 
naukow^ A+ ttlbe, A albo 8+ w zakresie 
dyscyplin, do ktorych jest 
przyporz^dkowany kierunek studiow, lub 
pozytywnq ocen? jakosci ksztalcenia na 
tym kierunku, pozioifiie i profilu studi6w 
mo^e potwierdzic osobie ubiegaj^cej si? 
o przyj?cie na studia efekty uczenia si? 
uzyskane w ramach ksztalcenia 

Propozycja uj?ta w projekcie 
ustawy powoduje ograniczenie 
moiliwosci przyj?cia na studia z 
uwzgl?dnieniem potwierdzania 
efektow uczenia si? do bardzo 
w^skiego grona uczelni. 
Propozycja MON ma na celu 
zabezpieczenie przed tak 
niekorzystnym rozstrzygni?ciem. 



studiow oraz ksztatcenia 
niezorganizowanego 
instytucjonalnie.". 

zorganizowanego instytucjonalnie poza 
systemem studiow oraz ksztatcenia 
niezorganizowanego instytucjonalnie.". 

16. Art. 78 ust. 1 „1. Zaj^cia ŝ  prowadzone przez 
nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w danej uczelni oraz 
przez irme osoby posiadaj^ce 
doswiadczenie w zakresie programu 
studi6w.". 

Wskazanemu przepisowi proponuje si? 
nadac nast^pujqce brzmienie: 
„1. Zaj?cia ŝ  prowadzone przez 
nauczycieli akademickich: 
1) posiadaj^cych doSwiadczenie w 

zakresie prowadzonego przedmiotu 
- w odniesieniu do zaj?£ o profilu 
praktycznym; 

2) posiadajqcych dorobek naukowy 
odnosz^cy sif do prowadzonego 
przedmiotu lub w danej dziedzinie -
w odniesieniu do zajf c o profilu 
og6lnoakademickim.". 

Propozycja ma na celu 
uszczegotowienie zapisow. 

17. Art. 83 ust. 1 
pkt2 

Nalezy uwzgl?dnic uzyskiwany 
przez oficerow, ktorzy ukonczyli 
uczelnie wojskowe, tytut „oficer 
dypiomowany". 

Tytut „oficer dypiomowany" 
w czasie, gdy byt nadawany 
stanowit odpowiednik tytutu 
„magistra". Oficerowie 
btrzymywali ten tytut 
po ukonczeniu ksztatcenia 
w szkbtach oficerskich. 

18. Art. 87 Proponuje si?, aby minister do spraw 
szkolnictwa. wyzszego i nauki zadania 
okre^lone w tym paragrafie realizowat we 
wspotpracy z odpowiednimi ministrami, 
ktorym podlegaj^ uczelnie ksztdc^ce na 
potrzeby ich res6rt6w (MON, MSW, 

Obecnie w Akademii Sztuki 
Wojennej w ramach studidw 
podyplomowych nadawany 
jest tytut „oficer dypiomowany 
Sit Zbrojnych RP". Jest to 
wyr6znienie w stosunku do 



MS). absolwentow, ktprzy ukonczyli 
studia podyplomowe w Akademii 
Sztuki Wojennej. 

19. Art. 88 „W przypadku zaprzestania 
ksztaJcenia na kierunku studiow 
uczelnia zapewnia studentom 
mozliwosc kontynuowania studiow w 
innej uczeini na tym samym kierunku 
albo innym kierunku zwi^anym 
z dyscypliny, dp ktorej by! 
przyporzydkowany dotychczas 
prowadzony kierunek studiow.". 

Zastgpic wyraz „zapewiiia" wyrazami 
„podejmuje dzialania w celu 
zapewnienia". 

Propozycja zawarta w projekcie 
ustawy nie wskazuje w jaki 
sposob uczelnia ma zrealizowac 
przedmiotowe dziaianie. 

20. Art. 90 ust. 2 Obowiyzek realizacji szkolenia z zakresu 
praw i obowiyzkow studenta powinien 
bye realizowany przez pracownikow 
uczeini, a nie zostac delegowany na 
Parlament Studentow RP. 

Zapoznanie przysztych 
studentow z ich prawami 
i obowi^zkami jest bardzo 
istotnym elementem zycia 
studenckiego i powinno byd 
realizowane przez wykladowcow 
uczeini delegowanych przez 
Rektora. 

21. Art. 123 „1. Nauczyciela akademickiego 
zatrudnia si? na stanowisku: 

1) profesora; 
2) profesora uczeini; 
3) adiunkta; 
4) asystenta. 
2. Na stanowisku: 
1) profesora - moze bye 

zatrudniona osoba posiadajyca 
tytul profesora; 

Nalezy okreslic zasady nazewnictwa i 
okreslania wymagan kwalifikacyjnych 
dla stanowisk okreslonych w statucie. 

Uczelnie wojskowe posiadajy 
m.in. stanowiska dydaktyczne 
wyk}ado\ycy, starszego 
wykladowcy, lektora, ktore nie sy . 
przewidziane w howej ustawie. 
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2) profesora uczelni - moze bye 
zatrudniona osoba posiadaj^ca co 
najmniej stopien doktora oraz 
znacz^ce osi^gni?cia: 

a) dydaktyczne - w przypadku 
pracownik6w dydaktycznych, 

b) naukowe ~ w przypadku 
pracownikow badawczych, 

c) naukowe lub dydaktyczne - w 
przypadku pracownikow 
badawczo-dydaktycznych; 

3) adiunkta - mole bye zatrudniona 
osoba posiadaj^ca co najmniej 
stopien doktora; 

4) asystenta - moze bye zatrudniona 
osoba posiadaj^ca tytul 
zawodowy magistra, magistra 
in^yniera albo r6wnorz?dny. 

3. Statut uczelni moze okreslac: 
1) rowniez inne stanowiska dla 

nauczycieli akademickich niz 
okreslone w ust. 1 wymagania 
kwalifikacyjne niezb?dne do ich 
zajmowania; 

2) dodatkowe wymagania 
kwalifikacyjne niezb?dne do 
zajmowania stanowisk, o ktorych 
mowa w ust. 1 dla 
poszczeg61nych grup 
pracownik6w. 
4. Szczegdlowy zakres 

obowiqzkow nauczyciela 
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akademickiego ustala rektor. 
5. Obowiqzki nauczyciela 

akademickiego mog^ bye 
wykonywane rowniez poza uczelni^ 
na zasadach oraz w jednostkach 
okre^lonych przez senat.". 

22. Art. 125 ust. 1 „1. W uczelni nie moze powstat 
stosunek bezpo^redniej podlegto^ci 
stuzbowej mi?dzy mal^onkami oraz 
osobami: 1) prowadz^cymi wspolne 
gospodarstwo domowe;". 

Art. 125 ust. 1 pkt 1 proponuje si? nadac 
nast?puj^ce brzmienie: 
„1) prowadz^cymi wspolne gospodarstwo 

domowe w rozumieniu przepisdw 
podatkowych;". 

Koniecznosc doprecyzowania 
zapisow. 

23. Art. 132 ust. 3 
p k t l 

„1) w podmiotach, z kt6rymi uczelnia 
nawi^zata wspolprac? na podstawie 
umowy lub porozumienia, albo dla 
ktorych jest organem prowadz^cym, 
zatozycielem albo udziatowcem;". 

Art. 132 ust. 3 pkt 1 proponuje si? nadac 
nast?puj4ce brzmienie: 
„1) w podmiotach, dla ktdrych uczelnia 
jest organem prowadz^cym, 
zatozycielem, albo udziatowcem;". 

Poprawka ma na celu 
doprecyzowanie zapisu, 
dotycz^cego pracy nauczycieli 
akademickich w podmiotach, z 
ktorymi uczelnia nawi^zata 
wspbtprac? na podstawie umowy 
lub porozumienia. Istnieje 
mozliwosc odptywu nauczycieli 
akademickich do pracy na 
kolejnym etacie. 

24. Art. 134 ust. 5 „5 . W szczegolnych przypadkach, 
uzasadnionych konieczhbsci^ 
realizacji programu studiow, 
nauczyciel akademicki moze bye 
obbwi^zany do prowadzenia zaj?d 
dydaktycznych w godzinach. 

Proponuje si? po ust. 6 w art. .134 dodac 
ust. 7 w brzmieniu: 
,^Nauczycielowi akademickiemu, za 
jego zgodq, mote byt powierzone 
prowadzenie zajftS dydaktycznych w 
wymiarze przekraczaj^cym liczb^ 

Propozycja pbzwala uczelni na 
swobod? okreslania 1 iczby 
dodatkowych godzin 
dydaktycznych zgodnie z 
potrzebami uczelni. 
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ponadwymiarowych, w wymiarze 
nieprzekraczaj^cym; 
1) 1/4 maksymalnego wymiaru 

zaj?c dydaktycznych - dla 
pracownika badawczo-
dydaktycznego; 

2) 1/2 maksymalnego wymiaru 
zaj?c dydaktycznych - dla 
pracownika dydaktycznego.". 

godzin ponadwymiarowych okreslonq 
w ust. 5. Zasady oraz tryb powierzania 
tych zaj?c okreSIa senat.". 
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25. Art. 156 - 167 
Komercjalizacja 
wynikow badan 
naukowych, prac 
rozwojowych 
oraz know-how 

Aktualnie istniejq zapisy w tym 
zakresie w obowi^uj^cych 
ustawach poza tre^ci^ art. 167. 

W art. 167 po ust. 6 dbdac ust. 6a 
w brzmieniu: 
„6a. W przypadku potrzeby utworzenia 
spolki kapitalowej w celu zarzqdzania 
infrastruktur^ badawcz^ utworzon^ ze 
srodkow spoza dziahi 28 lub srodkow na 
badania naukowe z obszaru 
bezpieczenstwa i obronnosci panstwa, 
rektor uczelni musi uzyskac zgod? 
wlasciwego ministra nadzoruj^cego 
uczelnie - Ministra Obrony Narodowej 
najej powolanie." 

Proponowana zmiana regulacji 
daje mozliwosc Ministrowi 
Obrony Narodowej kontroli nad 
powolywaniem spolek do 
zarzadz^nia intrastrukturq 
badawczg tworzon^ ze srodkow 
MON lub ze srodkow na badania 
naukowe z obszaru obronnosci i 
bezpieczenstwa panstwa. Minister 
Obrony Narodowej w momencie 
wydawania zgody ha utworzenie 
spolki mote oczekiwac od rektora 
niegenerowania zysku na rzecz 
spolki w odniesieniu do ushig 
realizowanych na rzecz resortu 
obrony narodowej z 
wykorzystaniem infrastruktury 
zarzqdzanej przez spolk?. 

26.1 Dzial III „Studia podyplomowe i inne formy 
ksztalcenia". 

Tytulowi dziahi I I I nadac ponizsze 
brzmienie: 
„Studia podyplomowe, kursy i irme 
formy ksztalcenia" 

Konsekwencja uwagj do 
art. 11 ust. 1 pkt 2 

27. Art. 170 „1. Studia podyplomowe lub inne 
formy ksztalcenia mog^ by 6 
prowadzone przez uczelni?, instytut 
badawczy oraz instytut PAN. 

2. Za ksztalcenie na studiach 
podyplomowych lub ksztalcenie w 
iimych formach mozna pobierac 
oplaty.". 

Proponuje si? art. 170 nadac nast?puj^ce 
brzmienie: 
„1. Studia podyplomowe, kursy i 

szkolenia lub inne formy ksztalcenia 
mog4 bye prowadzone przez uczelni?, 
instytut badawczy oraz instytut PAN. 

2. Za ksztalcenie na studiach 
podyplomowych, kursy i szkolenia 
lub ksztalcenie w innych formach 

: mozna p6biera6 oplaty.". 

Konsekwencja zmiany art. 11. 
Pomini?cie kursow 
doksztalcaj^cych (doskonalenia 
zawodowego) i szkolen w 
dzialalriosci uczelni wojskowych 
moze ograniczyc mozliwosc 
realizacji istotnej funkcji uczelni 
wojskowych: doskonalenia kadr 
na potrzeby SZ RP. Zwi?kszy to 
koszty fiinkcjonowania uczelni. 
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z uwagi na opodatkowanie 
dzialalnosci m.in. podatkiem VAT 
innej ni^ wymieniona w art. 11. 

28. Art. 181 „l.Stopien doktora nadaje si? 
osobie, kt6ra (.. .): 

2) uzyskala efekty uczenia si? dla 
kwalifikacji na poziomie 8 
PRX, przy czym efekty 
uczenia si? w zakresie 
znaj omosci nowozytnego 
j?zyka obcego potwierdzone 
certyfikatem poswiadczaj^cym 
znajomosc lego j?zyka na 
poziomie bieglosci j?zykowej 
CO najmniej C I ; 

3) posiada co najmniej 1 
monografi? naukow^ wydan^ 
przez wydawnictwo uj?te w 
wykazie okreslonym w 
przepisach wydanych na 
podstawie art. 260 ust. 2 pkt 1 
lub CO najmniej 1 artykuJ 
naiikowy opublikowany w 
czasopi^mie nankowym 
uj?tym w wykazie okreslonym 
w przepisach wydanych na 
podstawie art. 260 ust. 2 pkt 2 
lub dzieio artystyczne o 
istotnym znaczeniu (...);". 

Uzupetnii tre^c o wskazanie, kto 
potwierdza efekty uczenia si? na 
poziomie 8 PRK. 

Projekt ustawy w art. 75 mowi 
tylko o 6 i 7 poziomie PRK. 

Proponuje si? ust. 3 nadac nast?puj^ce 
brzmienie: 
„3- Organ, o ktorym mowa w art. 173 ust. 

29. Art. 187 ust. 3 „3- Organ, o kt6rym mowa w art. 
173 ust. 1, moze okreSlic, w drodze 
uchwaty, wymagania, o ktorych 

Wskazanie podmiotu, kt6ry 
b?dzie okre^lal zasady 
potwierdzania efektow uczenia si? 
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mowa w art. 181 ust. 1 pkt 5.' 1, moze okreslic, w drodze uchwaly, 
wymagania, o ktorych mowa w art. 181 
ust. 1 pkt 2 i 5.". 

dla kwalifikacji na poziomie 8 
PRK, w przypadku przygotowania 
rozprawy doktorskiej w trybie 
ekstemistycznym. 

30. Art. 204 „Doktorant nie 
zatrudniony jako 
akademicki ani 
naukbwy. Zakaz 

moze bye 
nauczyciel 
praeownik 

nie dotyczy 

Nalezy uregulowac t^ kwesti? w 
regulaminach i dac mozliwosc 
prowadzenia zaj^c (ograniczenie do 90 
godzin rocznie). 

Propozycja zmiany ma na celu 
umozliwienie doktorantom 
zdobywania doswiadczenia 
dydaktyeznego. 

zatrudnienia w eelu realizacji 
projektu badawczego, o kt6rym 
mowa w art. 126 ust. 2 pkt 3.". 

31. Art. 214 ust. 2 „2. Osi^gni^cie, o ktorym mowa w 
ust. 1 pkt 2, moze stanowic: 
1) monografia naukowa wydana 

przez wydawnietwo uj?te w 
wykazie okre^lonym w 
przepisach wydanyeh na 
podstawie art. 260 ust. 2 pkt 1; 

2) cykl powi^anych tematycznie 
artykulow naukowych 
opublikowanych w 
czasopismach naukowych 
uj^tych w wykazie okreslonym 
w przepisach wydanyeh na 
podstawie art. 260 ust. 2 pkt 2; 

3) zrealizowane oryginalne 
osiqgni^cie projektowe, 
konstrukcyjne, technologiczne 
lub artystyczne; 

4) .cz?56 pracy zbiorowej, jeieli 
opracowanie wydzielonego 
zagadnienia jest indywidualnym 

Nalezy uszczegolowid kwesti? w 
zakresie autorstwa i 
wspotautorstwa. 
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wktadem osoby ubiegajqcej si? 
0 nadanie stopnia doktora 
habilitowanego.". 

32. Art. 216 ust. 5 „5. Dane osobowe recenzentow 
niewchodz^cych w sklad komisji 
habilitacyjnej nie podlegajq 
ujawnieniu i nie stanowi^ 
informacji publicznej.". 

Proponuje si^ ust. 5 usungc w calosci. Maj^c na uwadze transparentnosd 
procedur dane recenzentow 
powinny bye jawne. 

33. Art. 223 ust. 1 
pkt 1 lit. c 

„1. Tytul profesora moze bye 
nadany osobie, ktora: 
1) posiada stopien naukowy 
doktora habilitowanego oraz (.. .): 
c) prowadzila badania naukowe w 

zagrani cznych instytucj ach 
naukowy ch trwaj^ce co 
najmniej 3 miesiqce;". 

Art. 223 ust. 1 pkt 1 lit. c proponuje si? 
nada6 brzmienie: 
„c) prowadzila badania z zagranicznymi 
instytucjami naukowymi trwaj^ce co 
najmniej 3 miesi^ce;". 

Uwaga ma na celu 
doprecyzowanie zapisow. 

34. Dzial V, Rozdzial 
3 Ewaluacja 
jako^ci 
dzialalnosci 
naukowej 

Uwaga ogolna Niezb?dnym jest dodanie w zapisach 
ustawy szczegolnych uregulowan 
dotycz^cych uczelni wojskowych. 

W proponowanym projekcie 
ustawy, ze wzgl?du na szczegoln^ 
dzialalnosi uczelni wojskowych, 
koniecznym jest wprowadzenie 
odr?bnych zasad uwzgl?dniania w 
procesie ewaluacji dorobku 
obj?tego klauzul^ niejawnosci lub 
dorobku realizowahego w ramach 
programow i projektdw 
badawczych i rozwojowych 
realizowanych w obszarze 
obronnbsci i bezpieczenstwa 
pahstwa. 

35. Art. 263 „Minister wlasciwy do spraw 
szkolnictwa wyzszego i nauki 
okresli, w drodze rozporzgdzenia: 

'Po pkt 2 proponuje si? dodac pkt 3 w 
brzmieniu: 
„3. szczeg6lowe kryteria i zasady 

Wynika to ze specyfiki 
podmiotow prowadzqcych 
niejawne prace naukowe i 
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1) szczegotowe kryteria 
ewaluacji jakosci ksztaJcenia 
w szkole doktorskiej, tryb jej 
przeprowadzania i sposob 
dokumentowani a, 

2) szczegdtowe kryteria 
ewaluacji jakosci dzialalnosci 
naukowej, tryb jej 
przeprowadzania i sposob 
dokumentowani a 

- majgc na uwadze specyfik? 
ksztatcenia w szkole 
doktorskiej oraz prowadzenia 
dzialalnosci naukowej w 
ramach dziedzin.". 

ewaluacji jakosci d[zialalnosci 
naukowej objftej klauzu^ 
niejawnoSci, tryb jej 
przeprowadzania i sposdb 
dokumentowania" 

oraz nadac dalszej cz^sci artykuhi 
brzmienie: 

, - maj^c na uwadze specyfik^ 
ksztaJcenia w szkole doktorskiej oraz 
prowadzenia dzialalnosci naukowej w 
ramach dyscyplin naukowych.". 

rozwojowe. Zast^pienie dziedzin 
naukowych dyscyplinami z 
uwagi na zapisy w innych 
artykulach odnosz^ce si^ do 
dyscyplin, a nie dziedzin. 

36. Art. 360 Srodki fmansowe na szkolnictwo 
wyzsze i nauk? przeznacza si? na: 

Proponuje si? w art. 360 po pkt 16 dodac 
pkt 17: 

„ 17) dzialaInoS6 upowszechniaj^cq 
nauk?" 

a ponadto w art. 361 ust. 1 po pkt 8 dodac 
pkt 9: 

,,9) pkt 17 - ministrom kieruj^cym 
dzialami administracji rzf{dowej i 
kierownikom centralnych organdw 
administracji rzqdowej na ich 
potrzeby wlasne dotycz^ce 
dzialalnosci upowszechniajqcej 
naukf'\ 

Proponowane zapisy maj^ na celu 
zapewnienie (w sposob 
obligatoryjny) dofinansowania 
ze srodkow na nauk? realizacji 
zadan wynikajqcych z potrzeb 
wlasnych Mini stra Obrony 
Narodowej w ramach dzialalnosci 
upowszechniaj^cej nauk?, w tym 
wykonywanych przez biblioteki, 
muzea i archiwa wojskowe. 

Pozbawienie Ministra Obrony 
Narodowej tej dotacji, 
przyznawanej na podstawie art. 25 
ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r, 
o zasadach finanso\yania nauki, 
uniemoj:liwi realizacj? wresorcie 
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obrony narodowej szeregu zadari 
istotnych dla potrzeb Sil 
Zbrojnych RP, wspieraj^cych 
rozw6j, promocj? i zastosowania 
praktyczne nauki i techniki w 
zakresie obrormbsci panstwa -
zardwno w kraju, jak i w ramach 
mi?dzynarodowej wspolpracy 
naukowej (ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem Europejskiej 
Agencji Obrony i NATO), co 
rowniez przyczyni si? do wzrostu 
innowacyjno^ci gospodarki. 

37. Art. 360 Srodki finansowe na szkolnictwo 
wyzsze i nauk? przeznacza si? na: 

Proponuje si? w art. 360 po dodanym pkt 
17dodac pkt 18: 

„18) badania naukowe i prace 
rozwojowe na rzecz obronnosci i 
bezpieczenstwa panstwa". 

W zwiqzku z dodaniem powyzszego 
zapisu nalezy dokonac zniian w: 

a) art. 364 pkt 2: 

„2) NCBR - Srodki finansowe, o ktorych 
mowa w art. 360 pkt 5 lit. c, pkt 10, 
pkt 12, pkt 14 lit. b i pkt 18". 

b) w art. 365 ust. 2: 

„2. W formie dotacji celowej przyznaje 
si? srodki finansowe, o kt6rych 
mowa w art. 360 pkt 5, 11-13 i 18". 

Proponowane zapisy majq na celu 
utrzymanie obecnie istniej^cego 
systemu realizacji i finansowania 
w NCBR projektow dotycz^cych 
obronnosci ze srodkow na nauk?, 
wskazanego art. 2 pkt 5, art. 5 pkt 
2, art. 6 ust. 2 i art. 7 pkt 1 ustawy 
z dnia 30.04.2010 r. o zasadach 
finansowania nauki. Dlatego tez 
zasadne jest, aby badania 
naukowe i prace rozwojowe na 
rzecz obronnosci i 
bezpieczenstwa, jako 
wyodr?bniona kategoria, byly 
dofinansowane ze Srodkow na 
nauk?, b?d4cych w dyspozycji 
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c) art. 365 a: 

„Art. 365a. Wysokosc srodkow 
flnansowych, w cz^sci budzetu 
panstwa przeznaczonej na 
szkolnictwo wyzsze i nauk^, w 
zakresie badan naukowych lub prac 
rozwojowych na rzecz obronnosci i 
bezpieczenstwa panstwa minister 
wlaSciwy do spraw szkolnictwa 
wyzszego i nauki w prpjekcie budzetu 
panstwa, a po uchwaleniu ustawy 
budietowej - w planie finansowym, 
ustala po zasifgnifciu opinii Ministra 
Obrony Narodowej." 

ministra wlasciwego do spraw 
szkolnictwa wyzszego i nauki. 

Obszar obronnosci panstwa jest 
strategiczny w sensie 
politycznym, gospodarczym, 
wojskowym i spolecznym. 
Dlatego proponuje si?, aby w 
ustawie zostal jednoznacznie 
uwzgl^dniony. Ponadto 
proponowane zmiany do ustaw 
uwzgl^dniajg fakt, ze MON z 
dziahi „Obrona Narodowa" 
finansuje badania naukowe i 
prace rozwojowe realizowane w 
NCBR, ksztattuje polityk? 
naukowo - techniczn^ i naukow^ 
w dziedzinie obronnosci i 
bezpieczenstwa panstwa, zgodnie 
z zobowi^zaniami sojuszniczymi 
Polski w N A T O i U E . 

38. Art. 361 ust. 1 „Minister przyznaje ^rodki 
finansowe, o kt6rych mowa w art. 
360: 
1) pkt 1, pkt 2 lit. a-c, pkt 3 i 4, pkt 

5 lit. a i b oraz pkt 6-8 i 10 -
pubHcznej uczelni 
akademickiej; 

2) pkt 1, 4, pkt 5 lit, a, pkt 6-8 i 10 

Proponuje si? po pkt 1 dodac pkt la 
w brzmieniu: 
„la) pkt 1, pkt 2 lit. a-c, pkt 3 i 4, pkt 5 
lit. b oraz pkt 6-7 i 10 - wojskowej 
uczelni w zakresie ksztalcenia 
studentdw cywilnych oraz utrzymania 
potehcjalu badawczego." 
oraz po pkt 2 dodac pkt 2a w brzmieniu 

Wylqczenie finansowania uczelni 
wojskowych z budzetu ministra 
wlasciwego do spraw szkolnictwa 
wyzszego w negatywny sposob 
moze odbic si? na postrzeganiu 
akademickiego i za\yodowego 
szkolnict^ya wojskowego. 
Jakie srodki hp. na stypendia dla 
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- publicznej uczelni 
zawodowej;". 

„2a) pkt 1, 4, pkt 6-7 i 10 - wojskowej 
uczelni zawodowej w zakresie 
ksztalcenia student6w cywilnych:". 

studentow wydzieli Minister 
Obrony Narodowej. Czy b?d4 one 
wyzsze, od tych ktore rozdziela 
minister wlasciwy do spraw 
szkolnictwa wyzszego, czy 
nizsze? 
Nalezy utrzymac dotychczasowe 
zasady finansowania z budzetu 
ministra wlasciwego do spraw 
szkolnictwa wyzszego w 
odniesieniu do cywilnych 
stiidentdw studiuj^cych w 
uczelniach wojskowych. 

39. Art. 362 ust. 8 „8. W uzasadnionych przypadkach 
minister moze dokonac 
zwi?kszenia wysokosci dotacji 
przyznanej ze srodkow 
finansowych, o kt6rych mowa w 
art. 3 6 0 p k t l , 2 i 4 . " . 

W uzasadnionych przypadkach minister 
moze dokonac zwi?kszenia w trakcie 
roku srodkow przewidzianych na 
zadania, o ktorych mowa w art. 360 pkt 
l , 2 i 4 . 

Zapis da mozliwosc zwi?kszenia 
w trakcie roku srodkow dia 
uczelni wojskowych w ramach 
rozdzialu 80302 Szkolnictwo 
wojskowe. 

40. Art. 367 ust. 1 „1. W ramach srodkow 
finansowych, o kt6rych mowa w 
art. 360 pkt 5 lit. b, co najmniej 
50% srodkow przeznacza si? na 
firiMisowanie infrastruktury 
wpisanej na Polsk^ Map? 
Infrastruktury Badawczej, zwan^ 
dalej „Map4". Mapa stanowi wykaz 
inwestycji w zakresie strategicznej 
infi-astruktury badawczej:". 

Brak mozliwosci rozwoju 
infrastruktury. W ramach srodkow 
finansowych na dzialalno^c 
naukowy co najmniej 50% 
Srodkow przeznacza si? na 
finansowanie infrastruktury 
woisanei na Polska Map? 
Infrastrukturv Badawczei. 
Mapa stanowi wykaz inwestycji 
w zakresie strategicznej 
infrastruktury badawczej. 
Uczelnie nie posiadaj^ 
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infrastruktury wpisanej na Polsk^ 
Map? Infrastruktury Badawczej. 
W mysl art. 368 ust. 1 pkt 2 
finansowanie inwestycji obejmuje 
rowniez inwestvcie budowlane. 

41. Art. 426 „Art. 426. Uczelnia publiczna, 
ktora wykonuje zadania, o ktorych 
mowa w art. 11, oraz w ktorej w 
przewazaj^cej cz^sci zadania te 
dotycz^: 

1) obrony narodowej - jest 
uczelniq wojskow^; 

2) bezpieczenstwa obywateli i 
ochrbhy iudnosci - jest 
uczelni^ shizb panstwowych; 

3) dzialalnosci kulturalnej - jest 
uczelni^ artystyczn^; 

4) medycyny - jest uczelnig 
medyczng, jezeli prowadzi 
podmiot leczniczy prowadz^cy 
szpital; 

5) zeglugi morskiej - jest 
uczelnig morskq. 

Art. 426 proponuje si? nadac nowe 
brzmienie: 

„Art. 426. Uczelnia publiczna, ktora 
jest nadzorowana przez: 
1) Ministra Obrony Narodowej - jest 

uczelni^ wojskow^; 
2) ministra wlaSciwego do spraw 

wewn?trznych - jest uczelnif) slutb 
panstwowych; 

3) ministra wlaSciwego do spraw 
kultury i dziedzictwa narodowego -
jest uczelniq artystyczni); 

4) ministra wlaSciwego do spraw 
zdrowia - jest uczelniq medyczni), 

5) ministra wlasciwego do spraw 
gospodarki morskiej - jest uczelniq 
morsk^;". 

Przyj?ta w projekcie defmicja w 
pol^czeniu z brakiem kryteriow 
oceny, w jakiej cz?sci zadania 
realizowane przez uczelni? 
zwi^ane S4 z np. obrony 
narodow^ powoduj^, ze nie jest 
mozliwe precyzyjne stwierdzenie 
ktory minister b?dzie nadzorowal 
np. uczelnie wojskowe. Ponadto 
wydaje si? zasadne, by zmiany w 
zakresie wlasciwego organu do 
nadzoru poszczegolnych uczelni 
byly nast?pstwem Swiadomej 
decyzji podejmowanej na 
szczeblu rz^dowym. Z uwagi na 
realizacj? w uczelniach 
wojskowych ksztalcenia na 
kierunkach takich, jak 
„bezpieczenstwo narodowe", 
„bezpieczenstwo wewn?trzne", 
„systemy informacyjne w 
bezpieczenstwie" przyj?cie 
zaproponowanego kryterium 
sprawiloby trudnoSc w okreSleniu, 
czy wykonuje one zadania w 
zakresie bezpieczenstwa 
obywateli i ochrony ludnoSci, a 
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zatem jest uczelni^ shizb 
panstwowych. Ma to istotne 
znaczenie ze wzgl?du na 
stosowanie przepisow 
szczegolnych. 

42. Art. 431 ust. I i 2 „1. Rektora uczelni wojskowej 
Minister Obrony Narodowej: 
1) wyznacza sposrod zolnierzy 

zawodowych albo 
2) powohije spoSrod bylych 

zolnierzy zawodowych 
- spetniaj^cych warunki okreSlone 

w art. 25 ust. 1. 
2. Do zatrudnienia rektora uczelni 
wojskowej stosuje si? przepis art. 
27.". 

W art. 431 ust. 1 i 2 proponuje si? nadac 
brzmienie: 
„1. Rektora uczelni wojskowej Minister 
Obrony Narodowej: 
1) wyznacza spoSr6d zolnierzy 

zawodowych albo 
2) powoluje sposrod bylych zolnierzy 

zawodowych 
- spelniaj^cego warunki okreslone w art. 
25 ust. 1. 
2. Do zatrudnienia rektora uczelni 
wojskowej nie stosuje si? przepisu art. 
19 pkt 6.". 

Propozycja zapisu w ust. 2 ma na 
celu doprecyzowanie zapisu - w 
odniesieniu do uczelni 
wojskowych w Swietle zadari rady 
uczelni. 
Przepisy szczeg61ne nie 
przewiduj^ wyl^czenia tego 
zadainia rady uczelni w uczelniach 
wojskowych. 

43. Art. 431 ust. 3 Proponuje si? ust. 3 nadac nast?puj^ce 
brzmienie: 
„ 3 . Minister Obrony Narodowej 
wyznacza, spoSr6d zolnierzy zawodowych 
osob? pelnigc^ w uczelni wojskowej 
furikcj? kierownicz^ do spraw realizacji 
zadan uczelni jako jednostki 
wqjskbwej.". . 

Uzasadnieniejak w Ip.l 1 

44. Art. 431 ust. 5 Proponuje si? ust; 5 nadac nast?pujqce 
brzmienie: 
„5. Rektora uczelni wojskowej i osob?, 
b kt6rej mowa w ust. 3 mote 
odpowiednib zwolriic z zajmowanego 

Uzasadnienie jak w Ip. 11 
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stanowiska shizbowego lub odwolac 
Minister Obrony Narodowej.". 

45. Art. 434 „Art. 434. Statut uczelni wojskowej 
oraz statut uczelni s\utb 
pahstwowych wchodzi w zycie z 
dniem wydania odpowiednio przez 
Ministra Obrony Narodowej lub 
ministra wlasciwego do spraw 
we wn?trzny ch decyzj i 
zatwierdzaj;^cej statut, chyba ze w 
zostal w nim okreslony termin 
pozniejszy.". 

Proponuje si? nadac temu przepisowi 
nast?puj4ce brzmienie: 

„Art. 434. Statut uczelni wojskowej oraz 
statut uczelni stuzb pahstwowych 
wchodzi w zycie z dniem wydania 
odpowiednio przez Ministra Obrony 
Narodowej lub ministra wlasciwego do 
spraw wewn?trznych decyzj i 
zatwierdzaj^cej statut, chyba ze w zostal 
w nim okreslony termin pozniejszy. 
Minister wlasciwy wydaje decyzj? w 
terminie 3 miesi?cy od dnia uchwalenia 
statutu przez senat uczelni.". 

Zmiana porz^dkuj^ca. 

46. Art. 443 ust. 1 Proponuje si? ust. I nadac nast?puj4ce 
brzmienie: 
„1. W uczelni wojskowej zohiierza 
zawodowego wyznacza si? na stanowisko 
na zasadach i w trybie okreslonych w 
przepisach p shizbie wojskowej zolnierzy 
zawodpwych. Przepisy ust. 4 oraz art. 
123 ust. 2 i 3 stosuje si?.". 

Uzasadnienie jak w Ip. 11. 

47. Art. 443 ust. 3 „3. W uczelni morskiej na 
stanowisku profesora uczelni moze 
bye zatrudniona takize osoba 
posiadaj^ca co najmniej stopieh 
doktora oraz najwy^sze 
kwalifikacje potwierdzone 
dyplpmem, o kt6rym mowa w art. 
63 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 

Proponuje si? skreilif w caloSci. Przepis w brzmieniu okreslonym 
w projekcie moze obnizac ocen? 
parametryczn^ uczelni. 
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2011 r. o bezpieczehstwie morskim 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 
oraz z 2017 r. poz. 32, 60, 785 i 
1215).". 

48. Art. 445 ust. 2 W art. 445 w ust. 2 proponuje si? 
wykreslic wyrazy „uczelni wojskowej". 

W wojskowej ustawie 
pragmatycznej nie jest 
przewidziana taka forma. 

49. Art. 448 „Art. 448. Przepisow dziatu II 
rozdzialu 5 ustawy nie stosuje si? 
do zolnierzy w czynnej sluzbie 
wojskowej, wyznaczonych do 
wykonywania zadan poza 
wojskiem, na stanowiskach w 
uczelni.". 

Proponuje si? nadac temii przepisowi 
nast?puj4ce brzmienie: 
„Art. 448. Minister Obrony Narodowej 
okresli w drodze rozporzqdzenia 
zasady wynagradzania zolnierzy 
zawodowych wyznaczonych na 
stanowiska nauczycieli akademickich 
za prac^ w godzinach 
ponadwymiarowych.". 

.Bior^c pod uwag? fakt, iz 
zolnierzy b?d^cych nauczycielami 
akademickimi l^czy z uczelni^ 
stosunek sluzbowy a nie stosunek 
pracy zasadne jest okreslenie 
szczegotowych rozwi^zah w 
przedniiotowym obszarze. 

50. Art. 451 ust. 1 „ 1. Minister Obrony Narodowej 
przyznaje nadzorowanym przez 
niego uczelniom srodki finansowe, 
o ktorych mowa w art. 360 pkt 1, 
pkt 2 lit. a-c, pkt 4, pkt 5 lit. a i pkt 
7, oraz srodki fmansowe na 
zadania, o kt6rych mowa w art. 426 
pkt 1". 

Ust. 1 nadac nast?puj4ce brzmienie: 
„ 1. Minister Obrony Narodowej 
przyznaje nadzorowanym przez niego 
uczelniom srodki fmansowe, o kt6rych 
mowa w art. 360 pkt 1, a w zakresie 
ksztalcenia studentdw b?dqcych 
kandydatami na zolnierzy 
zawodowych pkt 5 lit. a, pkt 9 w zakresie 
nagr6d ministra oraz srodki fihahsowe na 
zadania o ktorych mowa w art. 426 pkt 
1." 

Proponuje si? utrzymanie 
dotychczasowych zasad 
finansowania uczelni. Utrzymanie 
studentow cywilnych nie nalezy 
do zadan obronnych resortu. 

51. Art. 452 „Art. 452. Minister Obrony 
Narodowej, minister wlasciwy do 
spraw we^yn?t^znych, minister 
wleisciwy do spraw kultury i 

Art. 452 proponuje si? nadac ponizsze, 
brzmienie: 
„Art. 452. Minister; Obrony Narodowej, 
okresli dla nadzorowanych przez niego 

Konsekwencja zmiany 
wprowadzonej 
w art> 361. 

25 



ochrony dziedzictwa narodowego, 
minister wlasciwy do spraw 
gospodarki morskiej oraz minister 
wlasciwy do spraw zdrowia, kaidy 
w zakresie swojej wlasciwo^ci, 
okreSH dla nadzorowanych przez 
niego uczelni publicznych, w 
drodze rozporz^dzenia, sposob i 
tryb podziahi: 
1) srodkow finansowych, o ktorych 

mowa w art. 360 pkt 1 i 2, oraz 
zwi?kszenia, o ktorym mowa w 
art. 362 ust. 8, 

2) srodkow finansowych na 
zadania, o ktorych mowa w art. 
426, 

3) Srodkow finansowych na 
zadania zwi^zane z 
utrzymaniem statkow szkolnych 
i specjalistycznych osrodkow 
szkoleniowych dla kadr 
morskich, 

-maj^c na uwadze podzial na 
uczelnie zawodowe i akademickie 
oraz ich zr6znicowane zadania, a 
takze koniecznosc racjonalnego 
gospodarowania srodkami 
publicznymi.". 

uczelni publicznych, w drodze 
rozporzqdzenia, sposob i tryb podziahi: 
1) srodkow finansowych, o kt6rych 

mowa w art. 360 pkt 1 
z wylqczeniem utrzymania domdw 
i stol6wek studenckich, oraz 
zwi?k$zenia o ktorym mowa w 
art. 362 ust. 8, w zakresie 
ksztalcenia studentdw b?dqcycli 
kandydatami na iolnierzy 
zawodowych, 

2) srodkow finansowych na zadania, o 
kt6rych mowa w ait. 426, 

- maj^c na uwadze koniecznosc 
racjonalnego gospodarowania srodkami 
publicznymi. 

52. Art. 453 ust. 2 „2. Minister 
oswiaty i 
zasi?gni?ciu 

wlaSciwy do spraw 
wychowania, po 

opinii wlasciwego 

WykreSlii wyrazy „uczelni wojskowej' Uczelnie wojskowe 
rownoczeSnie jednostkami 
wojskowymi, ktore w strukturze 
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53. art. 453 ust. 4 

ministra nadzoruj^cego uczelni?, 
moze zlecic uczelni wojskowej, 
uczelni sluzb panstwowych, uczelni 
artystycznej, uczelni medycznej 
oraz uczelni morskiej wykonanie 
zadania, o ktorym mowa w ust. 1.". 
„4. Minister Obrony Narodowej 
moze zlecic uczelni wojskowej 
wykonanie zadania zwi^zanego z 
dzialaniem uczelni jako jednostki 
wojskowej, jezeli zadanie to jest 
niezb?dne ze wzgl?du na potrzeby 
obronnosci i bezpieczeristwa 
publicznego, stan kl?ski 
zywiolowej lub w celu wykonania 
zobowi^zari mi?dzynarodowych. 
Srodki niezb?dne do wykonania 
zadania zapewnia Minister Obrony 
Narodowej, chyba ze umowa o 
wykonanie tego zadania stanowi 
inaczej.". 

Ust. 4 proponuje si? nadac brzmienie: 
„4. Minister Obrony Narodowej moze 
zlecic uczelni wojskowej wykonanie 
zadania w zakresie nauczania lub 
ksztalcenia kadr naukowych po 
zasi?gni?ciu opinii senatu lub zadania 
zwigzanego z dzialaniem uczelni jako 
jednostki wojskowej, jezeli zadanie to 
jest niezb?dne ze wzgl?du na potrzeby 
obronnosci i bezpieczeristwa 
publicznego, stan kl?ski zywiolowej lub 
w celu wykonania zobowi^ari 
mi?dzynarodowych oraz innych zadari 
realizowanych na potrzeby Sil Zbrojnych. 
Srodki niezb?dne do wykonania zadania 
zapewnia Minister Obrony Narodowej, 
chyba ze umowa o wykonanie tego 
zadania stanowi inaczej.". 

dowodzenia maj^ jednego 
bezposredniego przetozonego. 
Zaproponowana w ust. 2 art. 453 
sciezka zlecania uczelni 
wojskowej zadania powinna bye 
odwrotna, chociaz udzial w 
zlecaniu uczelni wojskowej 
zadania polegaj^cego na 
ksztalceniujej kadr naukowych 
nie lezy w gestii ministra 
wtaSciwego do spraw oswiaty i 
wychowania. Natomiast w 
zakresie zadari dotycz^cych 
ksztalcenia nalezy zauwazyc, iz z 
art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe, to Minister Obrony 
Narodowej moze udzielic 
organowi prowadz^cemu szkol?, 
w zwiqzku z realizacji 
zobowi^ari RP wynikajqcych z 
ratyfikowanych um6w 
mi?dzynarodowych w dziedzinie 
obronnosci, ktorych strong jest 
RP, dotacji celowej na 
dofinansowanie zadari biez^cych 
lub inwestycyjnych. Skoro MON 
finansuje te zadania, powinien 
moc samodzielnie zlecac ich 
realizacj?. 

54. Art. 454 ust. 1 „l .Koszty obslugi bankowej, o 
kt6rej mowa w art. 410 ust. 1, 

Proponuje si? wykreslic wyrazy „uczelni 
wojskowej" i nadac ust. 1 brzmienie: 

Konsekwencja zmiany 
wprowadzonej w art. 361. 
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dotycz^ce funduszy uczelni 
wojskowej, uczelni stuzb 
pahstwowych, uczelni artystyczne], 
uczelni medycznej i uczelni 
morskiej sq pokry wane przez 
wlasciwego ministria nadzoruj^cego 
uczelni? ze srodkow fmansowych, 
o ktorych mowa w art. 360 pkt 4 i 
ir. 

„1. Koszty obslugi bankowej, o ktorej 
mowa w art. 410 ust. 1, dotycz^ce 
funduszy uczelni shizb pahstwowych, 
uczelni artystycznej, uczelni medycznej i 
uczelni morskiej 54 pokrywane przez 
wlasciwego ministra nadzoruj^cego 
uczelni? ze srodkow flnansowych, o 
ktorych mowa w art. 360 pkt 4 i 7." 
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Zaiqcznik nr 2 

UWAGI DO USTAWY - PRZEPISY W P R O W A D Z A J ^ C E USTAW^ - PRAWO O S Z K O L N I C T W I E W Y Z S Z Y M I NAUCE 

Artykul ustawy Zapis projektu Propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie 
1 Art. 1 Ustawa z dnia ... - Prawo 

0 szkolnictwie wyzszym i nauce 
(Dz. U . . . . ) wchodzi w zycie z dniem 
1 pazdziemika 2018 r., z wyjqtkiem: 
1) art. 5, art. 85, art. 86 i art. 260 

ust. 2, ktore wchodzq w zycie 
z dnieni 1 czerwca2018 r.; 

Nadac brzmienie: 
„Art. 1. Ustawa z dnia ... - Prawo 
0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 
. . .) wchodzi w zycie z dniem 
1 pazdziemika2018 r., z wyj^tkiem: 
1) art. 5, art. 85, art. 86, ktore 

wchodzg w iycie z dniem 
1 czerwca 2018 r.; 

la) art. 260 ust. 2, ktory wchodzi 
w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.; 

Zmiana umozliwi wczesniejsze 
wydanie listy wydawnictw, o 
ktorych mowa w art. 258 ust. 6 
pkt 1, i czasopism naukowych, o 
ktorych mowa w art. 258 ust. 6 
pkt 2, a to z kolei pozwoli na 
przygotowanie si? uczelniom do 
pierwszej ewaluacji prowadzonej 
po wejsciu z w zycie ustawy 
obejmuj^cej okres 2017 - 2020. 

Art. 68 W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. 
o utworzeniu Akademii Marynarki 
Wojermej im. Bohaterow 
Westerplatte (Dz. U. poz. 533, 
z 2004 r. poz. 1598 oraz z 2005 r. 
poz. 1365) wprowadza si? 
nast?puj4ce zmiany: 

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„2. Tworzenie i prowadzenie 
kierunkow studiow dotycz^cych 
innych nauk niz wojskowe oraz 
przyznawanie swiadczen, o ktorych 
mowa w art. 92 ust. I pkt 1-4 oraz 
art. 355 ust. 1 ustawy z dnia 
. . . " Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce (Dz. U. . . . ) , dla osob 

Proponuje si? skreSlif w caloSci. Konsekwencja zmian 
zaproponowanych w art. 361 i 
art. 451 ustawy - Prawo o 
szkolnictwie wyzszym i nauce. 
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cywilnych ksztalc^cych si? 
w Akademii odbywa si? na zasadach 
i w trybie okreslonych w tej 
ustawie."; 

2) w art. 3 uchyla si? ust. 3 i 5. 
3. Art. 69 pkt 2 Nadac brzmienie: 

„w art, 3 uchyla si? ust. 2,3 i 4". 
Kwestia zalezna od zmian 
dotycz^cych finansowania 
uczelni wojskowych w calosci ze 
srodkow b?d4cych w dyspozycji 
Ministra Obrony Narodowej. 

4. Art. 116 W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Badah i 
Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447 i 
1556) wprowadza si? nast?puj4ce 
zmiany... 

W art. 116 pkt 10 lit. b proponuje si? 
nadac nast?puj4ce brzmienie: 

„b) pkt 5 otrzymuje brzmienie; 

„5) przygotowanie propozycji (...) w 
ramach srodk6w flnansowych, o 
kt6rych mowa w art. 360 pkt 18 
ustawy z dnia (.. .)". 

W art. 116 pkt 13 proponuje si? nadac 
nast?pujqce brzmienie: 

„13) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„2. Strategiczne programy badah 
naukowych i prac rozwojowych ŝ  
finansowane ze srodkow fmansowych, o 
kt6rych mowa w art. 360 pkt 18 ustawy 
(.. .)". 

Proponowane zapisy maj^ na 
celu utrzymanie obecnie 
istniej^cego systemu realizacji i 
finansowania w NCBR 
projektow dotyczqcych 
obronnosci ze srodkow na 
nauk?, wskazanego w art. 2 pkt 
5, art. 5 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 7 
pkt 1 ustawy z dnia 30.04. 
2010 r. o zasadach finansowania 
nauki. Dlatego tez zasadne jest, 
aby badania naukowe i prace 
rozwojowe na rzecz obronnosci i 
bezpieczenstwa, jako 
wyodr?bniona kategoria, byly 
dofinansowane ze srodkow na 
nauk?, b?d4cych w dyspozycji 
ministra wlasciwego ds. 
szkolnictwa wyzszego i nauki. 

Obszar obronnosci panstwa jest 
strategiczny w sensie 
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politycznym, gospodarczym, 
wojskowym i spotecznym. 
DIatego proponuje si?, aby w 
ustawie zostal jednoznacznie 
uwzgl^dniony. Ponadto 
proponowane zmiany do ustaw 
uwzgl^dniaj^ fakt, ze MON z 
d z i ^ „Obrona Narodowa" 
finansuje badania naukowe i 
prace rozwojowe realizowane w 
NCBR, ksztahuje polityk? 
naukowo - techniczn^ i naukow^ 
w dziedzinie obronno^ci i 
bezpieczeristwa pahstwa, 
zgodnie z zobowi^zaniami 
sojuszniczymi Polski w NATO i 
UE. 

5. Art. 118 a) po art. 24 obowi^zuj^cej ustawy 
proponuj e si? dodac art. 24a w 
nast^pujqcym brzmieniu: 

„Art. 24a. Dyrektora instytutu, 
nadzorowanego przez Ministra Obrony 
Narodo wej, Minister Obrony 
Narodowej: 

1) wyznacza sposr6d iohuerzy 
zawodowych na zasadach i w trybie 
okre^lonych w przepisach o shizbie 
wojskowej zolnierzy zawodowych albo 

2) powohij e spoirod osob 
nieb?dqcych :fcohiierzami zawodowyrai 
— spelniaj^cych warunki okre^lone w 
art. 24 ust. 6. 
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b) po art. 27 obowi^zuj^cej ustawy 
proponuje si? dodac art. 27a w 
nast^puj^cym brzmieniu: 
„Art. 27a. Zast^pcow dyrektora 
instytutu, nadzorowanego przez Ministra 
Obrony Narodowej, Minister Obrony 
Narodowej; 

1) wyznacza sposrod zotnierzy 
zawodowych na zasadach i w trybie 
okreslonych w przepisach o sluibie 
wojskowej zolnierzy zawodowych albo 

2) powohije sposrod osob 
nieb^d^cych zotnierzami zawodowymi 
— spelniaj^cych warunki okreslone w 
art. 27 ust. 2.". 

6. I Art. 213 1 „1. Senaty oraz inne dzialaj^ce 
zamiast senatu organy kolegialne 
uczelni publicznych, o ktorych mowa 
w art. 60 ust. 2 ustawy uchylanej 
wart. 157 pkt 3, oraz najwyzsze 
organy kolegialne uczelni 
niepublicznych, o ktorych mowa 
w art. 60 ust. 5 tej ustawy, staj^ si? 
senatami, p ktorych mowa wart. 18 
ust. 1 ustawy, o kt6rej mowaw art. 1. 
2. Z driiem 30 wrzesnia 2019 r. rady 
podstawowych jednostek 
organizacyjnych, o ktorych mowa 
w art. 60 ust. 1 ustawy uchylanej 
wart. 157 pkt 3, oraz kierownicy 
podstawowych j ednostek 
organizacyjnych, o kt6rych mowa 

Dodac ust?p 3a w brzmieniu: 
„3a. Zastfpcy kierownik6w 
podstawowych jednostek 
organizacyjnych powotani w trybie 
art. 76 ustawy uchylanej w art. 157 
pkt 3, funkcjonujj} do konca kadencji 
na ktdr^ zostali powotani, pod 
warunkiem, ze statut uczelni 
przewiduje takie funkcje 
kierownicze.". 

Brak regulacji dotycz^cej 
zast?pc6w kierownikow 
podstawowych jednostek 
organizacyjnych. 
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w art. 60 ust. 6 tej ustawy, przestaj^ 
bye organami uczelni. 
3. Znosi si? konwenty, o ktorych 
mowa w art. 60 ust. 4 i 4a ustawy 
uchylanej w art. 157 pkt 3. 
4. Kolegia elektorow, o ktorych 
mowa w art. 60 ust. 8 ustawy 
uchylanej wart. 157 pkt 3, staj^ si? 
kolegiami elektorow, o ktorych mowa 
w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy, o ktorej 
mowa w art. 1.". 

7. Art. 214 „Art. 214. Rektorzy uczelni, 
0 ktorych mowa w art. 60 
ust. 6 ustawy uchylanej w art. 157 
pkt 3, staj^ si? rektorami, o ktorych 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, o kt6rej 
mowa w art. 1.". 

Dodac ust?p 2 w brzmieniu: 
„2. Prorektorzy uczelni, o ktorych 
mowa w art. 75 ustawy uchylanej 
w art. 157 pkt 3, funkcjonujq do konca 
kadencji na ktdrq zostali powolani, 
pod warunkiem, ze statut uczelni 
przewiduje takie funkcje 
kierownicze.*'. 

Brak regulacji dotycz^cej 
prorektorow. 
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