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Opinia 
o zgodnosci z prawem Unil Europejskiej projektdw ustaw: 

1) Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, 
2) Przepisy wprowadzajqce ustaw^ - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, 

wyrazona przez ministra wtaSciwego do spraw cztonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Premierze, 

w zwi^zku z przedtozonymi projektami ustaw pozwalam sobie wyrazic pontzszg opiniQ. 

1. Artykut 167 ust. 7 projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce ustanawia 
maksymalny poziom zaangazowania kapitatowego uczelni niepublicznych 1 podmiotow innych 
niz uczelnia publiczna, uczelnia federacyjna, instytut badawczy lub instytut PAN w spotce, ktorej 
wspoinikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna albo uczelnia federacyjna. Wymienione 
podmioty mogg posiadac akcje lub udziaty stanowiqce tqcznie nie wi^cej niz 25% ogolnej liczby 
gtosow lub kapitafu zaktadowego tej spotki. 

Zgodnie z utrwalonq llni^ orzeczniczq Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej ograniczenie 
mozliwosci nabywania akcji i udziatow w spotkach przez inwestorow prywatnych moze bye 
uznane za ograniczenie swobody przeptywu kapitatu lub swobody przedsi^biorczosci. 
Ograniczenie to moze zostac uznane za zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
tyiko jesli jest uzasadnione wyjqtkami traktatowymi lub „nadrzQdnymi wzgl^dami interesu 
publicznego" (pod warunkiem, ze sq to ograniczenia o charakterze niedyskrvminacyjnym) oraz 
zgodne z zasad^ proporcjonalnosci. 



W uzasadnieniu projektu nie podano takiego uzasadnienia; ani nie wykazano proporcjonalnosci 
tego srodka, w zwiqzku z czym na obecnym etapie nie jest mozliwe dokonanre oceny zgodnosci 
projektowanego rozwigzania z prawem UE. Uzasadnienie projektu wymaga zatem uzupetnienia 
w celu przeprowadzenia tej oceny. 

2. Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce reguluje funkcjonowanie 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce POL-on, w ktorym 
gromadzone b^d^ m.in. dane osobowe nauczycieli akademickich, studentow oraz osob 
ubiegaj^cych siQ o nadanie stopnia doktora. Z uwagi na to, ze przepisy odnoszqce si^ do 
systemu POL-on majq wej^^ w zycie w pazdzierniku 2018 r., powinny bye one zgodne z 
rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osob 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu 
takich danych (RODO). 

Projekt zaktada przydzielenie dost^pu do danych gromadzonych w wykazie nauczycieli 
akademickich, studentbw oraz osob ubiegajqcych si^ o nadanie stopnia doktora okreslonym 
podmiotom (art. 341 ust. 4, art. 342 ust. 3 oraz art. 343 ust. 3). W projekcie brakuje jednak 
wskazania celu, dia ktorego poszczegolne podmioty powinny miec taki dost^p. Powyzsze budzi 
wgtpliwosci pod kqtem zgodnosci z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO, ktory wymaga by dane osobowe 
byty zbierane w konkretnych, wyraznych i prawnle uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej 
w sposob niezgodny z tymi celami. W zwi^zku z powyzszym, w ocenie MSZ ustawodawca 
powinien wskazac precyzyjny eel, dIa ktorego okrestony podmiot musi miec dost^p do 
wskazanego zakresu danych osobowych i ocenic czy zakres ten jest faktycznie niezb^dny 
z punktu widzenia realizowanego przez ten podmiot zadania. Nalezy rowniez zaznaczyc, ze jezeli 
eel ten jest inny niz powod, dIa ktorego dane zostaty zebrane, powinien on przynajmniej byd 
z nim zgodny, co jest wymagane przez art. 6 ust. 4 RODO. 

Jednoczesnie pragn^ zauwazyc, ze art. 341 ust. 5 projektu umozliwia udost^pnianie niektorych 
danych osobowych gromadzonych w wykazie nauczycieli akademickich. Przepis ten nie wskazuje 
jednak komu takie dane mogq bye udost^pniane i w jakich celach, co jest niezgodne z ww. art. 5 
ust. 1 lit. b) RODO. 

Projekty ustaw nie sprzeczne z prawem Unii Europejskiej z zastrzezeniem uwag zawaitych 
w niniejszej opinii. 
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